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Abstract 

The aim of this paper is to investigate how teachers in Swedish schools abroad reason about 

their work developing the Swedish language as the students live in a non-Swedish speaking 

country although going to a Swedish school. Furthermore the study intends to examine the 

teachers' attitudes towards the impact the Swedish language has upon the school.  

Research questions:  

 What thoughts do the teachers signify in reference to the language development of the 

students?  

 How do the teachers reason about the role of the Swedish language in the school? 

In order to answer these questions, qualitative measures has been used in terms of 

observations and interviews. The study is based upon a social constructivist perspective with 

the idea that reality is socially constructed. I am inspired by Vygotskijs theories regarding 

children's language development which presents a socio-cultural perspective.   

The result shows that the Swedish language has a great influence in school and that the 

teachers' attitudes towards the Swedish language is of major importance in order to encourage 

the students' language development. Teachers and the principal highlight the emphasis of 

working with the Swedish language since the students live in a non-Swedish speaking country 

and therefore mainly come in contact with it in the school or at home. The teachers' work 

actively to develop the students language skills through reading Swedish literature, producing 

own texts and consistently speaking Swedish.  

Keywords: Language development, language independent of context, togetherness, mother 

tongue 
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Inledning 

Vi lever idag i en allt mer globaliserad värld och genom utbyggda kommunikationer är det 

lättare att förflytta sig mellan länder. Människor i dagens flexibla samhälle reser, flyttar, 

arbetar och studerar över hela världen, vilket innebär att allt fler svenskar väljer att under en 

längre eller kortare tid bosätta sig utomlands menar bland annat Gunilla Ladberg, fil. dr i 

pedagogik (2003 s. 23).  

 

I takt med ett mer internationaliserat samhälle behövs goda språkkunskaper inom skola, 

arbetsliv och för sociala kontakter anser Mona Holmqvist, docent i pedagogik och Maria 

Molnàr, student som medverkat i Holmqvists studie (2006 s. 172). Pedagogen Åsa Wedin 

poängterar att samtliga barn behöver utveckla väl fungerande färdigheter i det dominerande 

samhällsspråket, vilket innebär att elever i den svenska skolan skall utveckla avancerade 

förmågor i det svenska språket (2011 s. 33). Skolan och samhället ställer krav på hög 

kompetens i det svenska språket för att elever exempelvis skall kunna studera vidare eller för 

att integreras i arbetslivet (Wedin, 2011 s. 20). Det språk som undervisningen bedrivs på är av 

vikt för att elever ska kunna skaffa kunskap samt för att de skall få möjligheter att utveckla 

språkliga kompetenser som behövs i skolan och inom samhällslivet (Wedin, 2011 s. 43). Lars-

Gunnar Andersson, språkvetare, belyser i boken Språkutveckling under skoltiden (Sandqvist 

& Teleman (red.)) vikten av ett bra språk då språket i många fall kan vara avgörande för att 

exempelvis få ett arbete eller för att kunna övertala andra (2011 s. 19). 

 

I Sverige idag omfattas i stort sett alla barn av skolplikt, vilket infaller höstterminen det år 

barnet fyller sju samt upphävs efter nio år i grundskola eller tio år i specialskola. Skolplikten 

omfattar de obligatoriska skolformerna, grundskola, grundsärskola, specialskola samt 

sameskola, och innebär rätt till en grundläggande och kostnadsfri undervisning (skolverket.se 

/ lagar & regler / juridisk vägledning / skolplikt). Vid en utlandsflytt upphävs skolplikten, 

varpå det är av vikt att det finns en svensk utlandsskola för att eleven skall kunna fullfölja sin 

utbildning inom det svenska utbildningsväsendet (skolverket.se / lagar & regler / juridisk 

vägledning / skolplikt utomlands). Förutom rätten att fullgöra utbildningen i det svenska 

utbildningsväsendet är en avsikt med svenska utlandsskolor är att elever skall få möjligheter 

till att bibehålla och utveckla modersmålet samtidigt som eleven får kunskaper om det nya 

landets språk och kultur (suf.c.se / svensk utbildning utomlands). 
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Bakgrund 

Bakgrunden inleds med en genomgång av språkets betydelse i samhället och i skolan samt 

lärarens roll vid språkutvecklingen. Avslutningsvis redogörs för svenska utlandsskolor. 

 

Språkets betydelse 

Språket är betydelsefullt för att kommunicera, förstå samt bli förstådda i olika situationer och 

sammanhang. Genom språket ges möjligheter att kommunicera om sådant som inte kan 

uttryckas på annat sätt som exempelvis tankar och abstrakt vetande (Ladberg, 2003 s. 81). 

Roger Säljö, professor i pedagogik, menar att språket är en unik kompetens för att skapa 

kunskap och genom språket kan människan kommunicera, vilket innebär att språket bidrar till 

gemenskap (2000 s. 82). Genom alla tider har lärande och kunskapande varit en naturlig 

mänsklig aspekt där språket är den viktigaste komponenten i kunskapsbildningen (Säljö, 2000 

s. 47). Med språkets hjälp kan tankar och idéer överförs mellan individer och budskap kan 

förmedlas inom olika situationer i samhället (Holmqvist & Molnàr, 2006 s. 155). Språket 

utvecklas genom kommunikation där människor kommunicerar på olika sätt och således 

använder skilda språk beroende av situationen (Ladberg, 2003 s. 67). 

 

Samhället och skolan  

Gunilla Dahlberg, docent i pedagogik, menar i boken Språkutveckling under skoltiden 

(Sandqvist & Teleman (red.)) att dagens samhälle ställer krav på att elever ska kunna hantera 

skilda språkliga kompetenser för att kunna kommunicera och reflektera (2011 s. 40). I Sverige 

har det svenska språket hög prestige, vilket innebär att goda kunskaper i svenska är av vikt för 

studier, arbetsliv och aktivt deltagande i samhället (Ladberg, 2003 s. 20). Samhället skall 

erbjuda alla elever möjligheter att utveckla en språkkompetens av vikt för skolan samt för 

samhällslivet (Wedin, 2011 s. 23). I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, som i fortsättningen benämns Lgr 11, belyses värdet av att förbereda 

eleverna för ett aktivt deltagande i samhällslivet (Lgr 11, s. 9).  Även kursplanen i svenska i 

Lgr 11 belyser vikten av ett rikt och varierat språk där skilda språkliga kvalifikationer är av 

betydelse för det kommande samhällsdeltagandet (Lgr 11, s. 222). Att kunna anpassa språket 

till skilda situationer är en viktig aspekt av språkbehärskningen och en central del i 

språkutvecklingen (Andersson, 2011 s. 17). Nyckeln till skolframgång, vidare studier, arbete 

och en framtid i Sverige anses vara goda kunskaper i det svenska språket menar professorerna 

Jacob Cromdahl och Ann-Carita Evaldsson (2003 s.17). Skolan är en del av samhället och 
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inom skolan blir lärandet och kunskapsprocessen en huvudsaklig språklig verksamhet (Säljö, 

2000 s. 238). I skolan och inom utbildning har språket en särskild betydelse där elevers 

språkliga bakgrunder är av vikt att beakta, vilket betyder att skolan behöver ha insikter om 

elevers skilda språkliga förmågor för att främja den individuella språkprogressionen (Wedin, 

2011 s. 9). Pedagogen Inger Lindberg menar att skolstarten innebär början av en intensiv 

språkutveckling där bristande kunskaper i undervisningsspråket anses vara en bidragande 

orsak till att elever misslyckas i skolan. Språkbehärskning är en sammansatt process och för 

att språkutvecklingen skall främjas bör utvecklingen ha en likartad syn från förskola till 

gymnasium, varpå lärare behöver systematiska och långsiktiga strategier av 

språkutvecklingen genom hela skoltiden i alla ämnen (2006 s. 58-59).  

 

Barn som undervisas och lär på sitt modersmål har förutsättningar att bygga vidare på den 

språkliga grunden för att lättare tillgodogöra sig det mer kunskapsrelaterade skolspråket 

menar Pauline Gibbons, professor vid University of Technology i Sydney (2010 s. 23). 

Lindberg menar att modersmålet, eller förstaspråket, är det språk som barnet tillägnar i 

samband med den första socialisationen innan något annat språk utvecklas. Modersmålet är en 

betydelsefull länk mellan skolan och elevens bakgrund och är ett viktigt verktyg för 

kunskapsutvecklingen (2006 s. 60-61). Språk- och kunskapsutvecklingen utvecklas parallellt 

varefter arbetsformer som utmanar och uppmuntrar till kommunikation är av betydelse för 

tillgodogörandet av det språk elever möter i skolan (Gibbons, 2010 s. 36). I skolan möts 

elever med skilda bakgrunder och således olika språkliga förmågor, vilket innebär att skolan 

alltid kommer befinna sig i ett dilemma för att bemöta alla elevers varierande språkliga 

förutsättningar (Säljö, 2000 s. 249). Lgr 11 betonar att varje skola skall sträva efter att alla 

elever oavsett bakgrund skall ha kunskaper för att kunna använda det svenska språket på ett 

rikt och nyanserat sätt (Lgr 11, s. 11). Språket och elevernas språkutveckling är skolans 

viktigaste uppgift för att eleverna skall kunna utveckla och använda det språk som är 

dominerande i det samhälle eleverna lever i (Wedin, 2011 s. 33). 

 

Lärarens roll 

Lärare i grundskolans tidigare år behöver stötta alla elevers språkutveckling, men särskilt 

viktigt är det att stötta de elever som inte möter skolans mer kunskapsrelaterade språk i 

hemmen (Wedin, 2011 s. 40). Gibbons belyser vikten av att stötta eleverna gällande 

tillägnandet av nya språkliga färdigheter, där hon med stöttning menar en tillfällig hjälp 

eleverna ges för att de senare ska klara av att samtala på egen hand (2010 s. 29). Lärarnas 
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undervisning blir många gånger avgörande för att elever skall tillgodogöra sig ett väl 

utvecklat språk, främst gällande de eleverna som inte befinner sig i språkets naturligt talade 

miljö utanför skolan (Holmqvist & Molnàr, 2006 s. 173). Språkutveckling är en del av 

socialisationen där familj, skola och kamrater är viktiga faktorer för uppkomsten och 

utformningen av språket. Beroende av period i livet har dessa större eller mindre påverkan av 

individers språk. Skolan har betydelse under skolåren där lärarna anses ha störst inverkan på 

elevers språkutveckling under lågstadieåldern (Andersson, 2011 s. 16-17).  

 

Lärarna bör aktivt arbeta med hemmets mer vardagliga språk och skolans kunskapsrelaterade 

språk för att utmana elever språkligt såväl som kognitivt (Gibbons, 2010 s. 22). Ladberg 

belyser vikten av att undervisningen bör utformas så att språket används mångsidigt samt 

framhäver att eleverna ska få möjlighet att samtala med kamrater och använda språket större 

delen av tiden de tillbringar i skolan (2000 s. 70). I Lgr 11 beskrivs språk och lärande som 

nära förknippat och läroplanen belyser att elevers tilltro till den språkliga förmågan utvecklas 

genom kommunikation (Lgr11, s. 9). Samtliga lärare i skolan behöver vara medvetna om 

språkliga aspekter för att språket skall utvecklas i alla sammanhang och följaktligen inte 

endast under svensklektionerna (Wedin, 2011 s. 61).  

 

Svenska utlandsskolor 

Den första svenska utlandsskolan startade i Berlin 1907 i form av eftermiddagsundervisning. 

Initiativtagare till skolan var svenska emigranter som ville bevara och förmedla den svenska 

kulturen och språket. Idag har behovet ökat och svenska skolor finns spridda i Europa, Asien 

och Afrika. Huvudmän för skolorna är oftast en svensk skolförening på orten, ett svenskt 

företag eller en missionsorganisation som ansvarar för verksamheten i respektive land 

beskriver Charlotte Wieslander, utbildningsråd vid Skolverket (2006 s. 5).  Svenska 

utlandsskolor skall vara godkända av svenska staten, följa Lgr 11 och det svenska skolåret 

samt bedriva en likvärdig utbildning jämfört med skolor i Sverige (suf.c.se / svensk utbildning 

utomlands). I Lgr 11 betonas vikten av att alla elever, oavsett var utbildningen ges, skall få en 

likvärdig utbildning. I skollagen 8 § står: 

 

Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet. 
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Enligt Skolverkets publikation Svensk utlandsundervisning i siffror 2012 fick över 1400 

elever, som under en kortare eller längre tid vistades utomlands, undervisning i svenska 

utomlandsskolor under läsåret 2011/2012. Andelen elever varierar kraftigt mellan de skilda 

skolorna där svenska skolan i Bryssel var störst med 140 elever medan skolan i Wien var 

minst med 13 elever läsåret 2011/2012.  Totalt fanns läsåret 2011/2012 19 svenska 

statsbidragsberättigade grundskolor, vilket innebär att skolan erhåller pengar från svenska 

staten för att bedriva undervisning. 15 av skolorna ligger i Europa varav sju är belägna i 

Spanien (skolverket.se / publicerat / svensk utlandsundervisning i siffror 2012 s. 10-11). 

Lärare i utlandsskolor skall inneha likvärdig kompetens som lärarna vid skolor i Sverige och 

ansvarig för att lärare har rätt kompetens är skolans huvudman (Wieslander, 2006 s. 9).  

Andelen lärare med svensk eller utländsk utbildning i utlandsskolorna var 85 procent läsåret 

2011/2012 (skolverket.se / publicerat / svensk utlandsundervisning i siffror 2012 s. 15), vilket 

kan jämföras med rikssnitt på 87,4 procent kommunalt tjänstgörande lärare med pedagogisk 

högskoleexamen i Sverige under samma läsår (skolverket.se / statistik / grundskola / 

personal).   

 

Stadsbidragsberättigade skolor 

Utlandsskolor får bidrag från den svenska staten för de elever som uppfyller kravet enligt 

Förordningen om stadsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar (SFS 

1994:519). Kraven för statsbidrag kan exempelvis vara att minst en vårdnadshavare tjänstgör 

vid ett svensk eller internationell företag eller är sysselsatt med någon verksamhet som 

familjens försörjning är beroende av. För att skolor skall få stadsbidrag krävs att de är 

jämförbara och likvärdiga med skolor i Sverige, att de följer Lgr 11 samt att skolorna 

granskas av Statens skolinspektion. De skolor som får statsbidrag har rätt att sätta betyg 

(skolverket.se / publicerat / svensk utlandsundervisning i siffror 2012 s. 6-11). Under läsåret 

2011/2012 var andelen statsbidragsberättigade elever som deltog i grundskoleundervisningen 

60 procent. Elever som inte är statsbidragsberättigade tas emot i mån av plats och för de 

eleverna erhåller skolan inget bidrag.  I den utsträckning statsbidraget inte räcker till tas en 

avgift ut för elever på utlandsskolor. Bidraget skall täcka kostnaderna men vanligt är att elever 

behöver betala en avgift vilken är högre för de elever som inte är statsbidragsberättigade 

(skolverket.se / bidrag / utlandssvenska elever). 
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Former för svensk undervisning utomlands 

På skolorna utomlands bedrivs skilda former för svensk statsbidragsberättigad undervisning. 

Utlandsskola med reguljär undervisning innebär att skolan följer Lgr 11 med likvärdiga kurs- 

och timplaner som skolorna i Sverige. Distansundervisning är till för elever i årskurs sju till 

nio samt på gymnasienivå som befinner sig på en ort där utlandsskola saknas för de 

årskurserna. Undervisning vid svensk sektion, eller avdelning, innebär att eleverna har rätt till 

undervisning om Sverige och i svenska vid en internationell eller nationell skola utomlands. 

Kompletterande svensk undervisning är till för de eleverna som går i en internationell eller 

lokal skola men som vill bibehålla samt utveckla sina kunskaper i svenska språket 

(skolverket.se / publicerat /svensk utlandsundervisning i siffror 2012 s. 5-6). 

 

Syftet med svenska skolor utomlands 

Svenska utlandsskolor har som syfte att erbjuda elever undervisning motsvarande den i 

Sverige med möjlighet att utveckla kunskaper i det svenska språket. Språkutvecklingen 

utvecklas bäst på modersmålet, vilket är en anledning till att det finns svenska skolor 

utomlands (Wieslander 2006 s. 5). Främst vänder sig svenska utomlandsskolor till barn vars 

vårdnadshavares uppdrag utomlands är av intresse och skall gynna det svenska samhället, 

vilket exempelvis kan vara anställning vid en svensk eller internationell organisation eller ett 

svenskt företag (skolverket.se / publicerat / svensk utlandsundervisning i siffror 2012 s. 6). 

Utlandsskolor är också till för att eleverna ska ha möjlighet att flytta tillbaka och fortsätta 

studera i Sverige. Vid hemkomst från en utomlandsskola ska eleven kunna återvända med 

likvärdiga språkliga- och innehållsmässiga kunskaper som eleverna i samma årskurs samt ha 

jämställda rättigheter till inträde i det offentliga skolväsendet som elever vilka endast gått i 

skola i Sverige (skolverket.se / lagar & regler / juridisk vägledning / skolplikt utomlands).  
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur lärarna vid den svenska skolan i San Agustin, Gran 

Canaria resonerar kring arbetet med att utveckla det svenska språket hos eleverna då eleverna 

bor i ett icke svenskspråkigt land men går i en svensk utlandsskola. Vidare syftar studien till 

att undersöka lärarnas attityder gällande användning av det svenska språket i skolan.  

 

Frågeställningar 

 Vilka tankar ger lärarna uttryck för gällande elevernas språkutveckling? 

 Hur resonerar lärarna angående det svenska språkets roll i skolan? 
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Teoretisk ram 
Jag utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där min utgångspunkt i uppsatsen är att 

språket skapas och utvecklas i sociala situationer i interaktion mellan individer. Det 

socialkonstruktivistiska perspektivet lägger tyngdpunkt på den sociala och språkliga 

interaktionen där språket har en central roll eftersom kunskap uppstår i sociala och 

samhälleliga sammanhang. Genom språket skapas förståelse för verkligheten, vilket innebär 

att rådande samhällsstrukturer och gemensamma språkliga värderingar konstruerar och ger 

världen dess mening menar filosofen Magdalene Thomassen (2007 s. 205f).  Enligt 

Thomassen anser den franske filosofen Michael Foucault att språket är förenat med makt. Det 

dominerande språkbruket innebär en form av maktutövning där makten finns och utövas 

överallt i komplexa och ständigt föränderliga relationer. Språket och makten påverkas av vem 

som talar samt utifrån vilken ställning och kontext talaren har med hänsyn till specifika 

samhällen och tidpunkter. Foucault menar följaktligen att sanning är begränsad till speciella 

gemenskaper och tider, är i ständig förändring samt bestäms av diskurser som samhället 

accepterar som sanna (Thomassen, 2007 s. 138-139). Vidare i analys och resultatdelen 

presenteras Vygotskijs teorier angående barns språkutveckling samt det sociokulturella 

perspektivet vilka inspirerar min tolkning. Nedan redogörs för vad språkutveckling är och vad 

ett kontextoberoende språk innebär. 

 

Språkutveckling 

Språkutveckling innebär en utveckling av det kommunikativa registret, vilket vidgas genom 

deltagande i undervisning och i dagens språkliga och kulturella samhälle (Lindberg, 2006 s. 

58). Språket är en viktig del i elevers kulturella och sociala erfarenheter och när elever får 

möjligheter att reflektera över sina egna kulturella erfarenheter kan eleven själv bli delaktig i 

sin språkutveckling. All undervisning skall utgå från vad som innefattar elevens kultur till det 

som är skolans kultur för att främja språkutvecklingen. Centralt i utvecklingen av ett språk är 

att kunna frigöra språket från konkreta situationer för att kunna samtala i mer abstrakta eller 

kontextoberoende situationer (Dahlberg, 2011 s. 50). 
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Kontextoberoende språk 

Kontextoberoende språk innebär att den språkliga utsagan inte kräver någon specifikt 

sammanhang utan endast mer allmänna situationer eller kontexter för att kunna tolkas. 

Kontextoberoende språk är motsatsen till det kontextberoende språket, vilket innebär att 

språkliga uttryck kräver en specifik kontext och är beroende av ett språkligt sammanhang för 

att tolkas (Sandqvist och Teleman, 2011 s. 278). Barn som i hemmen möter ett mer 

kontextoberoende språk har lättare att hantera och få makt över språket i klassrumssituationer 

eftersom språket i skolan är mer lösrivet från konkreta sammanhang. För att kunna 

kommunicera om saker som inte finns här och nu behöver eleverna ett kontextoberoende 

språk som sträcker sig utöver den givna situationen (Dahlberg, 2011 s. 50). Kent Larsson, 

docent i nordiska språk, menar i boken Språkutveckling under skoltiden (Sandqvist & 

Teleman (red.)) att språket används för att tänka varpå ett språkligt samspel äger rum där 

individen står både för frågandet och för svarandet.  Att formulera relevanta frågor är svårare 

än att svara på redan givna och att producera egna texter, i tal och skrift, innebär att eleven 

behöver en fråga att utgå ifrån. Frågandet utgör således basen för kunskapsbildningen och 

utvecklar den språkliga förmågan, där språkförmågan innebär insikten av att kunna använda 

språket för att tänka och kommunicera. Språket blir följaktligen en angelägenhet i skolan och 

undervisningen blir en situation där kunskapsutveckling innebär en språkutveckling samtidigt 

som språkutvecklingen genererar en kunskapsutveckling (Larsson, 2011 s. 56-58).  

 

Wedin betonar i studien Klassrumsinteraktion i de tidiga skolåren (2011) att samtliga elever 

bör få möjlighet att använda skilda typer av kommunikationsstrategier som exempelvis 

förhandling och argumentation för att stärka skolans mer kontextoberoende språket (2011 s. 

30). Hur språket används i skolan har betydelse för de elever som kommer i kontakt det 

svenska språket under skoltiden eller strax innan eftersom den huvudsakliga undervisningen i 

skolor i Sverige sker på svenska. Det innebär att elever med svenska som andraspråk 

förväntas inhämta skolkunskaper på svenska samtidigt som de lär sig det svenska språket 

(Wedin, 2011 s. 3). Genom att använda ett enkelt och tydligt språk och presentera kunskap på 

ett konkret sätt kan samtliga elever, även de som inte har ett lika välutvecklat språk, 

tillgodogöra sig information. Alla elever behöver få producera eget tal med språkliga 

utmaningar som stimulerar till att använda skilda kommunikationsstrategier för att använda ett 

mer kunskapsrelaterat skolspråk, vilket innebär att lärarna behöver förståelse för de språkliga 

utmaningar som undervisningen innebär (Wedin, 2011 s. 30).  
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Sociokulturellt perspektiv 

I tolkning och analys av mitt resultat är jag inspirerad av den ryske pedagogen Lev 

Semjonovitj Vygotskij vars teorier har haft stor betydelse under 1990- och 2000-talet för 

synen på barns språkutveckling. Enligt bland annat Gibbons menar Vygotskij att utvecklingen 

av barns språkliga och sociala färdigheter omfattas av zonen för närmaste utvecklingsnivå 

(zone of proximal development), vilket syftar till att utvecklingsförmågan finns på en nivå 

strax över den som barnet behärskar på egen hand. Vygotskij menar att utvecklingen sker i 

interaktion med andra mer mogna individer genom att barnet tillsammans med någon mer 

mogen och erfaren individ får hjälp att komma längre än vad barnet skulle gjort självständigt 

(Gibbons, 2010 s. 26). Enligt Vygotskij är språk och lärande oupplösligt förenade med 

varandra. Språket användas då med stöd från någon mer erfaren individ varpå barnet utmanas 

till att använda ett språk över den egna språkliga nivån. Med utgångspunkt i detta betonar 

Vygotskij, enligt Wedin, vikten av att barn stimuleras till att använda ett språk över den egna 

språkliga nivån (Wedin, 2011 s.38).  

 

Gibbons menar att Vygotskij presenterar ett sociokulturellt perspektiv, vilket ser mänsklig 

utveckling som en social företeelse. I ett sociokulturellt perspektiv betonas en mer gemensam 

och social syn på mänsklig progression där utveckling sker genom socialisation och genom 

kommunikation med andra. Utvecklingen blir således en produkt av undervisningen och 

betraktas som ett resultat av sociala, kulturella och historiska kunskaper (2010 s. 26). Inom 

det sociokulturella perspektivet har språket en central roll där kommunikation är av vikt för 

utvecklingen och är länken mellan barnet och dess omgivning. Genom kommunikation blir 

barn delaktiga med omgivningen och via de språkliga uttryck som utvecklas i interaktion får 

barn möjlighet att utveckla tänkandet med hjälp av intellektuella redskap i form av verbala 

formuleringar. Det sociokulturella perspektivet innebär att kultur, språk och sociala faktorer 

har betydelse för lärandet och kunskapsutvecklingen där lärande och språk betraktas som 

företeelser (Säljö, 2000 s. 66). Wedin menar att det sociokulturella perspektivet har haft stor 

inverkan på lärande under 2000-talet då perspektivet lägger vikt på att språk lärs in genom 

växelverkan mellan individer i olika sammanhang. Sammanhanget där språket utvecklas är 

således av betydande roll (2011 s. 38-39).  

 

Sammanfattning   

Det socialkonstruktivistiska perspektivet utgår från att verkligheten är konstruerad där 

språket, vilket har betydande makt, skapas i sociala interaktioner (Thomassen, 2007 s. 204). 
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Språket har betydelse som tankeredskap där språket och kunskapen utvecklas parallellt och 

beroende av varandra (Larsson, 2011 s. 56). Språkutveckling är en ständigt pågående process 

vilken handlar om att kunna frigöra språket från en given situation för att kunna samtala i mer 

kontextoberoende sammanhang (Andersson, 2011 s. 17, Dahlberg, 2011 s. 50).  Enligt 

Vygotsky är lärande och språk nära förankrade och hans teorier har haft inflytande inom 

pedagogiken under 1990- och 2000-talet. Vygotskijs teori gällande språkutvecklingen 

omfattas av zonen för närmaste utvecklingsnivå där utvecklingen sker i interaktion med en 

mer erfaren individ som kan stötta språket (Vygotskij i Wedin, 2011 s. 38). Språket har en 

central ställning inom det sociokulturella perspektivet eftersom språkliga uttryck, som 

utvecklas i interaktion mellan individer, genererar intellektuella redskap i form av formulering 

som hjälper barnen att tänka (Säljö, 2000 s. 67).  

 

Tidigare forskning 

Denna del inleds med en presentation av tre undersökningar kring svenska utlandsskolor på 

liknande nivå som den jag genomför. Vidare presenteras tre forskningsstudier angående 

elevers språkutveckling under skolåren. I resultat och analysdelen återkopplar och hänvisar 

jag till forskningsstudierna utifrån vad jag fått kunskap om i observationerna samt i 

intervjuerna.  

 

Vid sökning ibland annat DiVA-portal och Uppsatser.se har jag funnit tre undersökningar 

liknande den jag utför. Den första vid högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping 

av Bäck och Furbacken (2012) med syfte att undersöka lärares uppfattningar och arbetssätt 

kring barns flerspråkighet inom förskola och år F-2 i en svensk skola i Spanien. Genom 

intervjuer och observationer framkommer att flerspråkighet är en tillgång samt att det skapar 

en djupare respekt och förståelse för omvärlden. Vidare har jag funnit ett arbete på liknande 

nivå som jag genomför publicerad vid högskolan i Kristianstad av Frieberg och Lundh (2007) 

vars syfte var att undersöka hur skolan tog tillvara på den nya kulturen elever möter i ett nytt 

land samt undersöka hur de språkliga kontrasterna påverkar eleverna. Resultatet, som baseras 

på frågeformulär, visar att eleverna upplever det spännande att leva i en ny kultur och lärarna i 

undersökningen anser att det är av vikt att tillvarata det svenska språket för att eleverna skall 

tillgodogöra sig språket i det nya landet. Det tredje examensarbetet publicerad vid Luleå 

tekniska universitet av Pettersson och Sandqvist (2005) har som syfte att undersöka hur elever 

i en svenskspråkig skola i Spanien motiveras att lära sig spanska när undervisningen sker på 
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svenska. Undersökningen, som baseras på observationer och intervjuer, visar att elever 

motiveras att lära sig spanska då språket blir känslomässigt betydelsefullt i exempelvis 

samspel med kamrater eller vid användning i vardagssituationer.  

 

Wedin diskuterar betydelsen av monologiskt tal i studien Monologen som resurs för 

språkutveckling i klassrummet i förskola och skola (2009) som bygger på 

klassrumsobservationer och intervjuer med lärare och elever i en förskoleklass till årskurs tre 

under åren 2005-2008. Syftet med studien var att studera samband mellan andraspråkselevers 

språkliga och kunskapsmässiga utveckling med fokus på monologiskt tal i klassrummet. Med 

monolog menar Wedin en längre sammanhängande tanke i tal eller i skrift. I studien 

framkommer att det talade språket är centralt i dessa årskurser eftersom eleverna inte 

utvecklat tillräckliga färdigheter i läs och skrift för att använda de i utbytet av information. 

Lärarens roll i de tidigare skolåren ha därför en mer betydande ställning gällande elevers 

kunskapande och språkutveckling. Undervisningen skall förbereda eleverna för de högre 

språkliga krav de kommer möta senare i skolan varpå lärare i grundskolans tidigare år 

behöver skapa språkligt stärkande miljöer för att samtliga elever skall få möjlighet att 

utveckla dessa förmågor (2009 s. 1-3). Resultatet av undersökningen visar att monologen har 

betydelse för att samtliga elever skall utveckla den språkstil som behövs för senare skolår. 

Elever behöver flera och mångfacetterade tillfällen att uttrycka sig i längre sammanhängande 

tankar, skapa egna berättelser samt formulera kunskap med egna ord (2009 s. 11). I studien 

framkommer även att berättande är en viktig del i utvecklingen av den språkliga repertoaren 

och för att få möta ett monologiskt språk bör elever få lyssna till högläsning. Studien visar att 

endast fokusering på läs- och skrivutveckling under de tidigare skolåren, på bekostnad av 

allmän språkutveckling, är missgynnande för de elever som sällan möter det mer 

kunskapsorienterade språket utanför skolan (Wedin 2009 s. 7-11).  

I studien Conceptualizing school-related, academic language – theoretical and empirical 

approaches (2009) talar Lindberg om vikten av att lärare bör ha goda kunskaper om elevernas 

skiftande erfarenheter av skolspråket. Studiens syfte är att undersöka hur begreppsbildningar i 

skolans mer akademiska språk utvecklas samt att ge exempel på empiriska metoder som syftar 

till att arbeta med det kunskapsrelaterade skolspråket. Skolspråket, som kännetecknar ett mer 

formellt och skriftspråksliknande språk, innebär att elever med olika sociala bakgrunder har 

skilda förutsättningar att lyckas i skolan. Det skolrelaterade språket skiljer sig ofta mycket åt 

jämfört med elevers språkliga situation i hemmen som i större utsträckning äger rum i 

konkreta situationer och innebär ett språk relaterat till stunden. Studien visar att en 
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undervisning som fokuserar på det språkliga innehållet spelar en viktig roll så länge 

undervisningen generera relevanta kunskaper om språket samt hur språket skall användas för 

att skapa mening i olika ämnen. Lindberg menar att det finns starkt stöd både inom nationell 

och också internationell forskning för behovet av en större kunskap hos lärarna angående de 

språkliga dimensionerna av lärandet (2009 s. 27-32). 

 

I studien Rum för det ”andra” modersmålet (2011) diskuteras modersmålets roll vid 

utbildning och arbete. Studien syftar till att undersöka hur flerspråkiga ungdomar skapar 

betydelse och ger mening åt andra språk än samhällets majoritetsspråk (2011 s. 12). Genom 

att intervjua ungdomar med olika modersmål har Robert Kenndal, doktorand inom 

kulturgeografi, erfarit modersmålets betydelse utifrån olika faktorer. Modersmålet har 

betydelse som tillhörighet då modersmålet skapar gruppgemenskap och samhörighet där 

informanterna uttrycker att modersmålet genererar en ”vi-känsla”. Modersmålet är 

betydelsefullt för informanternas upplevelse av sin bakgrund där ungdomarna, genom att 

engagera sig i modersmålet, upplever en stolthet över sin bakgrund. Vidare belyses 

modersmålets betydelse för arvet av ett språk och vikten av att föra språket vidare till nästa 

generation. Informanterna ger uttryck för att modersmålet möjliggör för kulturella uttryck i 

form av exempelvis berättelser som kan föras vidare.  Resultatet visar att informanterna 

uttrycker både möjligheter och begränsningar när det gäller modersmålets ställning där 

modersmålet pendlar mellan att vara både primärt och sekundärt i inlärningsprocessen. Skolan 

och familjen belyses som viktiga grunder för språkgemenskapen och för 

modersmålsutvecklingen där modersmålets betydelse för tillhörighet, bakgrund och arv blir 

betydelsefullt för skolan att ta tillvara på för att främja utvecklingen av modersmålet och 

samhällets majoritetsspråk (2011 s.88-91). 
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Material och metod 
Denna del inleds med en presentation av metodvalet för att sedan redovisa för urvalet och 

genomförandet. Vidare presenteras bearbetningen av det empiriska materialet, de etiska 

principerna samt studiens trovärdighet och giltighet. I varje del diskuteras för val och 

avgränsningar som gjorts. Avslutningsvis redogörs kort för informanterna. 

 

Metodval 

För att genomföra undersökningen har jag använt mig av kvalitativa metoder med intervjuer 

och observationer då min avsikt var att få en djupare förståelse för informanternas tankar och 

upplevelser. En kvalitativ studie bör användas om ändamålet är att förstå informantens tankar 

och erfarenheter menar sociologen Jan Trost (2010 s. 32). Enligt Monica Dalen, professor vid 

Oslos universitet, är det huvudsakliga målet med en kvalitativ undersökning att få en djupare 

insikt i människors upplevelser, idéer och erfarenheter. Dalen menar att begreppet livsvärld 

lämpar sig bra för att beskriva dessa dimensioner då hon med begreppet livsvärld menar en 

persons upplevelsedimension av den egna vardagen (2008 s. 11).  

 

Inom det sociokulturella perspektivet, vilket är det teoretiska perspektiv uppsatsen baseras på, 

är samspel mellan individer av vikt för utveckling och lärande (Säljö, 2000 s. 236). Med 

utgångspunkt i detta perspektiv ville jag observera lärarna för att få en djupare förståelse i 

deras arbete med att stötta och utveckla eleverna i det svenska språket.  För att skaffa mig en 

bra bild av arbetet i skolan valde jag att vara med under tre hela dagar och observera flera 

olika lektioner under skilda tidpunkter. Det är betydelsefullt att göra upprepade observationer 

i samma miljö under olika tidpunkter av dagen för att få en tydligare bild av hur arbetet brukar 

se ut menar etnologerna Oscar Pripp och Magnus Öhlander (2011 s. 119). Jag valde att 

observera samma lärare dels av praktiska skäl då en lärare blev sjuk men även eftersom den 

andre läraren främst undervisade i engelska och spanska, vilket inte var mitt syfte att 

undersöka. Som stöd i observationerna hade en observationsguide utarbetats (se bilaga 1). 

 

I anslutning till observationerna intervjuades tre lärare, rektor och ett samtal med en förälder 

genomfördes. Genom att använda olika informantgrupper erhålls en mer nyanserad och 

mångfacetterad bild av skilda parters upplevelser (Dalen 2008 s. 60). Jag valde att intervjua 

efter observationerna för att kunna samtala om vad jag observerat och för att inte riskera att 

läraren anpassade undervisningen efter intervjun. Observationer kan ge information som kan 

tyckas vara så självklar att informanten inte tänker på att berätta om det i intervjun. En 
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kombination av observationer och intervjuer är ofta till en fördel och att kombinera två eller 

flera kvalitativa metoder, metodtriangulering, genererar mer tillförlitligt data inom kvalitativa 

studier (Pripp & Öhlander, 2011 s. 114-116). För att förstå informantens upplevelser är 

intervjuer en bra metod som innebär ett utbyte av åsikter mellan individer menar 

psykologerna Steinar Kvale och Svend Brinkman (2009 s. 18). Till intervjuerna hade en 

intervjuguide med övergripande teman (se bilaga 2) utarbetats och under intervjutillfällena 

fick informanterna möjlighet att berätta fritt för att en uppfattning av informantens livsvärld 

skulle erhållas. I en intervjusituation är det av vikt att intervjuaren inte styr för mycket utan att 

informanten får tala fritt menar sociologen Ann Kristin Larsen, (2009 s. 84).  

 

Urval 

Skolan på Gran Canaria valdes för att jag kände till den och har tidigare varit i området. Jag 

valde att intervjua de tre lärarna som arbetar i skolan, rektor samt fick möjlighet att tala med 

en förälder. Samtalet med föräldern var ingen inbokad intervju utan ett spontant samtal som 

ägde rum i ett av klassrummen efter skoldagens slut. Jag ansåg att samtalet var relevant för 

studiens syfte eftersom föräldern talade om teman jag fokuserade på i mina observationer och 

i intervjuguiden, varpå jag bestämde mig för att ta med samtalet i studien, vilket godkändes av 

föräldern. Inga elever intervjuades eftersom det inte var relevant för studiens syfte då jag ville 

få insikt i lärarnas resonemang. I kvalitativa studier är valet av informanter av särskild stor 

betydelse så att kvalitén av det empiriska materialet utgör underlag för tolkning och analys 

(Dalen, 2008 s. 54)  

 

Genomförande 

I god tid tog jag kontakt med skolan och presenterade syftet med undersökningen. Efter 

godkännande från skolan skrevs ett brev till föräldrarna där jag presenterade mig och 

informerade vad jag ämnade göra (se bilaga 3). Några dagar innan mina besök anordnades ett 

möte med rektorn där tydligare information angående studiens syfte framfördes samt att jag 

fick presentera mig för eleverna. Innan jag åkte från Sverige hade en pilotintervju genomförts 

med en lärare för att testa intervjufrågornas utformning och för att få möjlighet att reflektera 

över upplägget. Innan kvalitativa intervjuer genomförs måste minst en provintervju utföras för 

att testa sig själv som intervjuare, eventuellt omformulera frågorna samt få tillfälle att testa 

den tekniska utrustningen (Dalen, 2008 s. 36).  Samtliga intervjuer utfördes efter skoldagens 

slut i rektorsexpeditionen för att kunna samtala ostört. Platsen där intervjuerna äger rum har 
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betydelse för hur väl intervjun kommer fortlöpa samt för att informanten skall känna sig trygg 

(Trost, 2010 s. 65). Intervjuerna inleddes med neutrala frågor om till exempel informanternas 

utbildning för att skapa ett förtroende. De inledande intervjufrågorna är av vikt för att 

informanten skall känna sig avslappnad och för att skapa ett förtroende (Dalen, 2008 s. 31). 

Med hjälp av en telefon, inställd på flygplansläge för att inte bli avbruten av inkommande 

samtal, spelades intervjuerna in. Telefonen fungerade ljudmässigt bra, vilket hade undersökt i 

testintervjun. Dalen betonar vikten av att använda tekniska hjälpmedel för att lättare få med 

informanternas egna ord och uttryck (2008 s. 33). Under intervjuerna, som varade mellan 30 

och 60 minuter, antecknades stödord och följdfrågor.  

 

Under observationerna gjordes ett medvetet val att inte delta i undervisningen för att inte gå 

miste om lärarens handlingar samt för att spontant kunna diskutera med läraren. Det finns 

olika slags observationer med skilda grader av deltagande. Platsbaserad observation innebär 

att forskaren befinner sig på en särskild plats och observerar med mer eller mindre deltagande. 

I platsbaserade observationer är fältet rumsligt avgränsat och forskaren ges möjlighet att 

samtala med dem som observeras (Pripp & Öhlander, 2011 s. 119-120).  

 

Bearbetning av empiriska data 

När det empiriska materialet är insamlat är det dags att analysera (Dalen, 2008 s. 14). 

Intervjuerna skrevs ut och sammanställdes för att få strukturer samt för att kunna läsa vad 

informanterna sagt. Det är betydelsefullt att läsa igenom materialet och fundera över vad som 

framkommit i intervjun. Genom att sammanfatta intervjuerna anpassas de till intervjuguiden, 

vilket innebära att all intervjudata får samma struktur och materialet blir lättare att bearbeta 

(Trost, 2010 s. 150). I bearbetningen ville jag identifiera samband och skiljaktigheter i 

informanternas yttranden.  För att kategorisera informanternas utlåtanden användes 

överstrykningspennor i skilda färger, vilket medförde att nya kategorier och teman kunde 

upptäckas. Trost menar att en metod för att analysera intervjuerna är att använda 

överstrykningspennor för att systematiskt bearbeta och koda materialet för att upptäcka nya 

kategorier på en mer tolkande nivå (2010 s. 154). De flesta citat har bearbetats till löptext men 

vissa har behållits för att visa på informanternas egna ord. De citat som bevarats har 

omarbetats till ett mer skriftspråkslikt tal för att de skall vara lättare att läsa. 

 

Intervjuerna och observationerna kommer att analyseras och presenteras i resultatet var för 

sig. Observationerna redovisas och analyseras som detaljerade beskrivningar utifrån hur en 
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dag i den svenska utlandsskolan kan se ut med fokus på det svenska språket. Kategorierna 

som valdes vid redovisning för intervjuerna är: ”det svenska språkets betydelse”, 

”språkutvecklande arbetssätt”, ”kontextoberoende språk”, ”språk och makt” samt 

”samhörighet”.   

 

Forskningsetik 

Vid kvalitativa forskningsintervjuer är det särskilt viktigt att överväga de etiska aspekterna 

eftersom forskaren personligen möter informanterna som ändå skall ha rätt till sin anonymitet 

(Kvale & Brinkman, 2009 s. 32). Forskaren behöver reflektera över samtyckeskravet, det vill 

säga att forskningen endast får utföras om informanten har lämnat sitt samtycke (Dalen, 2008 

s. 21). Enligt samtyckeskravet underrättades samtliga informanter att deras medverkan var 

frivillig samt att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Vidare behövs 

informationskravet där syftet, övergripande plan och metoder presenteras för informanten, 

vilket vanligtvis sker vid den första kontakten (Dalen, 2008 s. 22). I introduktionsbrevet till 

skolan beskrevs syftet med undersökningen samt vilka metoder jag avsåg att använda. Ett 

viktigt krav inom kvalitativa undersökningar är konfidentialitetskravet eftersom forskaren och 

informanten personligen möts varpå det är av stor vikt att informanten känner trygghet i att de 

uppgifter som lämnas vid intervjun blir behandlade med sekretess (Dalen, 2008 s. 22). Vid 

inledning av intervjuerna informerades att ingen information direkt skulle kunna kopplas till 

individen, utom i rektorns fall, men då få lärare arbetar i skolan kan ingen total anonymitet 

garanteras. Det kan vara svårt att garantera anonymitet vid mindre undersökningar, vilket är 

viktigt att upplysa informanterna om (Trost, 2010 s. 65). Den sista etiska principen att 

reflektera över är nyttjandekravet som innebär att det insamlade materialet endast får 

användas ur forskningsändamål menar pedagogen Staffan Stukát (2005 s. 132). Jag 

informerade informanterna att materialet endast skulle användas till min studie samt att det 

inspelade materialet skulle förstöras efter att intervjuerna sammanställts i skrift.  Samtliga 

namn i studien är fiktiva för att säkra anonymiteten utom i rektorns fall som medverkat och 

svarat på frågor i egenskap av sitt uppdrag som rektor.  Som ett led i att bevara anonymiteten 

kommer informanterna endast att presenteras kortfattat, med anledning av att ingen 

information skall kunna kopplas till den enskilde läraren eftersom studien har få informanter. 
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Studiens giltighet och trovärdighet 
Genom att använda en intervjuguide samt genomföra intervjuerna i samma rum ville jag ge 

lärarna och rektorn likvärdiga förutsättningar för att erhålla ett så trovärdigt resultat som 

möjligt. Att utföra intervjuerna under likvärdiga förhållanden förstärker trovärdigheten då 

intervjuer som utförs under skilda tider av dagen eller i olika sammanhang kan generera olika 

resultat (Trost, 2010 s. 131). För att förstå informanternas uttalanden korrekt ställde jag 

kontrollfrågor. För att garantera en hög grad av trovärdighet bör intervjuaren ställa 

kontrollfrågor (Larsen, 2009 s. 85).  Som ett led i att öka studiens trovärdighet samtalade jag 

med olika informantgrupper då jag menar att deras uttalanden styrker varandra. Jag är 

medveten om att denna undersökning inte säger något generellt om hur svenska utlandsskolor 

arbetar med utvecklingen av det svenska språket utan endast belyser den aktuella skolan. 

Kvalitativa undersökningar bygger på små urval och kan således inte sägas vara generella 

(Trost, 2010 s. 34).  

 

Presentation av informanterna 

Jag har valt att kalla lärarna för Annika, Freja och Sara och kommer inte att beskriva de 

närmre med hänsyn till anonymiteten. 

Rektorn är utbildad lärare och har egen undervisning parallellt med att hon arbetar som rektor. 

Föräldern, som har svenska som modersmål, har bott på Gran Canaria i fyra år och har haft 

sitt barn lika länge i den svenska utlandsskolan. Föräldern har även haft sitt barn placerad i en 

skola i Sverige och har således erfarenhet av en skola i Sverige. 
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Analys och resultatredovisning 
I den första delen av analys och resultatredovisningen redogörs för de observationer som 

utfördes mellan den 17- 19/10 2012 genom att med en tät beskrivning beskriva hur en dag i 

den svenska utlandsskolan kan se ut med fokus på det svenska språket och ett 

kontextoberoende språk. Vidare redogörs för intervjuerna utifrån bearbetade teman. 

Materialet analyseras utifrån de teorier och studier som presenterats i den teoretiska ramen. 

Analys och resultatredovisningen inleds med en presentation av svenska skolan i San Agustin.  

 

Den svenska skolan i San Agustin, Gran Canaria 

Skolan startades 1965 och var då lokaliserad i Las Palmas, huvudstad på Gran Canaria, och 

har sedan dess varit belägen i Maspalomas innan den placerades i San Agustin. Skolan är en 

utlandsskola med reguljär undervisning för elever i förskoleklass, årskurs ett till sex samt 

förskoleverksamhet för barn från tre år. Elever på högstadie- och gymnasienivå läser på 

distans där Sofia distans är den skola i Sverige som är ansvarig. I skrivande stund är 18 elever 

inskrivna i den svenska skolan på Gran Canaria men under läsåret varierar antalet elever och 

totalt har skolan möjlighet att ta emot 20 elever i den reguljära undervisningen. 16 elever 

följer den reguljära undervisningen och två elever läser på distans med handledning av lärarna 

i skolan. I årskurserna två och tre är sju elever inskrivna, ingen går för närvarande i årskurs 

ett, medan årskurserna fyra till sex består av nio elever. Eleverna är inskrivna i skolan alltifrån 

någon vecka, då har de med böcker från skolan i Sverige, till att vissa elever går hela sin 

skoltid i skolan på Gran Canaria.  

 

Undervisningen bedrivs enligt Lgr 11 och skolan följer det svenska läsåret med några spanska 

lovdagar.  Från svenska staten erhåller skolan statsbidrag för de elever som uppfyller kraven, 

vilket är ungefär hälften, och utöver det betalar eleverna en månadsavgift för att täcka alla 

kostnader (se bilaga 4). Huvudman är en skolförening och på skolan arbetar totalt fem 

personal varav en är knuten till förskolan som för tillfället har 11 barn. Två av lärarna har 

huvudansvaret för eleverna i årskurs ett till sex, den tredje läraren arbetar främst med att stötta 

de elever som läser på distans och den fjärde läraren arbetar både i skolan och förskolan. 

Vanligtvis är undervisningen uppdelade efter årskurserna ett till tre och fyra till sex men några 

lektioner i veckan läser alla elever tillsammans. Skolan tar emot elever från hela Gran Canaria 

med kravet att eleven skall kunna svenska då det är skolans undervisningsspråk (Rektor vid 

svenska skolan, Gran Canaria). 
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En dag i den svenska skolan 

Det är en varm morgon och solen skiner från en klarblå himmel när jag beger mig till skolan. 

Eleverna börjar 8.30 så jag har bestämt att möta upp läraren klockan åtta för att hinna gå 

igenom dagen. Skolan är belägen i San Agustin som ligger på södra delen av Gran Canaria i 

en dal med utsikt över havet. I anslutning till skolan ligger ett bungalowkomplex med 

välskötta grönområden och tre stycken pooler där eleverna bland annat har 

idrottsundervisning. När jag går in genom skolans gallergrind möts jag av en liten skolgård, 

som har utsikt över Atlanten, med lekställningar, pingisbord, små fotbollsmål samt några 

bänkar som står skyddade i skuggan av några högra buskar. Skolbyggnaden är ett lågt, vitt hus 

med stora skjutdörrar av glas som vanligtvis står öppna så att den varma friska luften får 

strömma in. I skolan finns två mindre klassrum, en rektorsexpedition, ett personalrum samt ett 

rum där förskolan håller till. Sara möter mig i entrén och önskar mig varmt välkommen till 

den svenska skolan på Gran Canaria. Det är Sara som jag haft mest kontakt med och som jag 

kommer följa de tre dagarna jag är med och utför mina observationer.  

 

Klockan halv nio ringer Sara in eleverna som befinner sig på skolgården i den tidiga 

morgonsolen. Samtliga elever i årskurs två till sex tar med sina ryggsäckar och går in i ena 

klassrummet och ställer sig bakom sin stol på bestämda platser. Jag placerar mig längst bak i 

det lilla kvadratiska klassrummet för att ha uppsikt över vad som händer. I rummet finns fyra 

bord med vardera fyra stolar placerade så att eleverna sitter mitt emot varandra. Längst fram i 

klassrummet finns en kateder med en dator som är placerad framför whiteboardtavlan. Längst 

med väggarna står bokhyllor fyllda av svensk skönlitteratur, arbets- och uppslagsböcker på 

svenska, spel av olika slag samt lådor där eleverna har sitt skolmaterial. På väggarna hänger 

en klocka, två världskartor, en årskalender där elevernas födelsedagar är utmärkta, det 

svenska alfabetet med stora och små bokstäver samt en plansch med alla siffror.  

 

Dagen inleds med att Sara hälsa alla elever välkomna och god morgon innan de får sätta sig 

på stolarna. Hon fortsätter med att presentera hur skoldagen kommer att se ut samt talar om 

datum och vilka som har namnsdag enligt den svenska almanackan. Dagens första lektion är 

samhällsorientering, SO, för eleverna i årskurs fyra till sex medan eleverna i årskurs två och 

tre har naturorientering, NO. Eftersom jag observerar Sara följer jag med henne och de äldre 

eleverna till klassrummet bredvid, som kallas för språkrummet, för att ha SO och läxförhör av 

östra Europas länder och huvudstäder. Läraren berättar att rummet kallas språkrummet 

eftersom det är i det klassrummet eleverna läser engelska och spanska. När jag kommer in i 
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klassrummet möts jag av ett ljust rum med vitmålade väggar. Längst fram i rummet finns en 

whiteboardtavla och längst med ena väggen står tre låga bokhyllor där lärarna har eget 

material och läroböcker i främst engelska och spanska. Bredvid whiteboardtavlan hänger en 

inramad tavla med det svenska alfabetet. I rummet finns två bord, med plats för 10 elever, där 

stolarna är placerade så att eleverna sitter mitt emot varandra likt möbleringen i det andra 

klassrummet. I bakre delen av klassrummet står två elevdatorer bredvid ett stort fönster som 

släpper in rejält med dagsljus. Längst ena väggen står ett piano och ovanför pianot hänger en 

stor tavla med ett flertal spanska citat och vardagliga fraser. På samma vägg är två bokhyllor 

placerade vilka är fyllda av engelska och spanska böcker, spel samt läromedel i engelska och 

spanska. 

 

Sara inleder lektionen med att eleverna självständigt får genomföra läxförhöret antingen 

muntligt eller skriftligt. Efter att eleverna är färdiga med läxförhöret får de individuellt arbeta 

med kartor över västra Europas länder och huvudstäder. Sara går runt i klassrummet och 

hjälper de som behöver. Det är lugnt och det råder en god stämning i rummet. Jag observerar 

att Sara kan ägna mycket tid åt varje elev och att hon diskuterar med flera av eleverna att 

Holland och Nederländerna är olika namn på samma land. Hon är noggrann med att låta 

eleverna berätta och visa på kartan vilka länder och huvudstäder de markerat ut. Sara 

uppmuntrar eleverna till att använda egna ord för att berätta hur de tänker och ställer frågor 

för att eleverna skall utveckla sina tankar. Eftersom Sara låter eleverna diskutera och att de 

tillsammans med henne kommer fram till var länderna och huvudstäderna är belägna sker 

lärandet i interaktion mellan elev och lärare. Språket utgör grund för interaktionen och genom 

att använda språket för att tänka sker en språklig utveckling (Larsson, 2011 s. 56). En 

framgångsrik interaktion mellan lärare och elev hjälper eleven att komma längre gällande 

både språk- och kunskapsutvecklingen (Gibbons, 2010 s. 26).  

 

När 20 minuter av lektionen återstår går eleverna tillbaka till det andra klassrummet för att 

ägna sig åt tyst läsning av en svensk bok innan det är rast. Sara berättar att eleverna varje dag 

får läsa tyst och hon menar att det är viktigt att eleverna får läsa på svenska. Sara talar om att 

de ibland läser högt för eleverna men att det inte blir i den utsträckning hon önskar. Wedin 

belyser i studien om monologen som resurs att elever bör få lyssna till högläsning för att bli 

bekanta med ett monologiskt språk. Det monologiska språket är ett viktigt redskap som 

eleverna behöver möta för att bemästra de språkligt högre krav skolan ställer under de senare 

skolåren (2011 s. 11).  
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Under rasten observerar jag att barn i alla åldrar leker med varandra och att de endast talar 

svenska. Sara berättar för mig att skolan har som policy att endast tala svenska under 

skoltiden, dels eftersom de är en svensk skola men även för att ingen skall känna sig utanför. 

Sara berättar att under första rasten sitter lärarna tillsammans utomhus för att få tid till att 

diskutera eftersom det annars är svårt att hitta något tillfälle då alla lärare kan sitta gemensamt 

och samtala. Detta menar Sara är en skillnad mot hennes erfarenhet av att arbeta i Sverige. 

Annars anser Sara att det är stora likheter med att arbeta i en skola i Sverige och hon menar att 

hon ofta kan glömma bort att hon befinner sig på Gran Canaria när hon är i klassrummet. De 

andra lärarna håller med om att skolan är likställd med skolor i Sverige, vilket är skolans mål 

eftersom svenska utlandsskolor skall bedriva en likvärdig utbildning jämfört med den som 

bedrivs i Sverige. Efter 20 minuters rast ringer Sara in och eleverna beger sig till det klassrum 

där dagen inleddes, vilket enligt Sara är huvudklassrummet som används när alla elever har 

lektion tillsammans. 

 

Lektionen efter rasten ägnas åt bild och eleverna arbetar med affischer som de tidigare 

påbörjat och som skall användas i november när skolan har öppet hus. Jag placerar mig på 

stolen längst bak där jag tidigare suttit för att få översikt av hela rummet. Under lektionen 

arbetar eleverna individuellt och de har självständigt fått välja att måla något som de tycker 

symboliserar San Agustin, där skolan är belägen, till 50-års jubileumet av området. Jag 

observerar att en elev i årskurs två har problem med att få till proportionerna för att få till ett 

djup i bilden. Eleven får hjälp av en elev i årskurs fem som visar hur denne skall göra för att 

få ett djup i bilden i avsikt att göra den mer verklighetstrogen. I denna situation menar jag att 

den yngre eleven, med stöttning av en äldre och mer erfaren elev, lyckades utföra en uppgift 

som var på en nivå högre än vad denne individuellt klarade av. Avståndet mellan det som 

individen kan göra på egen hand och vad denne lyckas utföra tillsammans med andra 

innefattar vad Vygotskij, enligt Gibbons, benämner zonen för närmaste utvecklingsnivå som 

syftar till individens utvecklingsförmåga. Vygotskij ser den kognitiva och språkliga 

utvecklingen som resultatet av att elever samarbetar med andra mer erfarna individer i 

målmedvetna aktiviteter (Gibbons, 2010 s. 26-27).  Efter 60 minuters bildlektion avbryter 

läraren och ber eleverna att plocka undan eftersom det nu är dags för svenska innan lunchen. 

Mellan dessa lektioner har eleverna ingen rast. 

 

Under svensklektionen har Sara samtliga 16 elever som deltar i den reguljära undervisningen 
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och lektionen ägnas åt berättelseskrivning. Sara berättar för mig att de tidigare arbetat 

tillsammans i helklass och i mindre grupper med att skriva berättelser och nu, inför 

utvecklingssamtalen, vill hon att eleverna individuellt skall producera egna texter som en 

utgångspunkt i samtalen. Sara berättar att hon tycker det är av stor vikt att eleverna får skriva 

egna texter då hon hävdar att det är språkutvecklande. För att utveckla ett mer 

kontextoberoende språk är det viktigt att elever får producera egna texter och inte endast ta 

del av färdiga texter för att får reflektera och tänka självständigt. Att elever individuellt får 

producera texter, i tal eller skrift, innebär en kognitiv utmaning då eleven måste formulera en 

idé att utgå ifrån för att kunna skriva (Larsson, 2011 s. 56). Eleverna får välja att skriva om 

vad de vill och jag observerar att flera har svårt att komma igång med skrivandet. Under 

denna lektion menar jag att eleverna får arbeta med att producera texter som har ett 

kontextoberoende språk eftersom de inte skriver om något som händer här och nu. Det 

kontextoberoende språket kräver inte någon specifik situation för att kunna tolkas och detta 

språk är betydelsefullt att eleverna får träna på för att få makt över språket inom skolan, vilket 

har en mer kontextoberoende karaktär (Dahlberg, 2011 s. 50). Innan eleverna börjar skriva 

diskuterar de hur en berättelse är uppbyggd med inledning, händelse och ett avslut. Sara 

påminner eleverna om stor begynnelsebokstav, mellanrum mellan orden och punkt och till de 

äldre eleverna poängterar hon vikten av styckeindelning samt skiljetecken. Medan eleverna 

skriver berättar Sara att hon, beroende av vilken årskurs eleven går i, har skilda förväntningar 

utifrån de olika målen eleverna förväntas uppnå.  

 

När det är dags för lunch byter eleverna om till skolans pikétröja och ställer upp vid 

skolgårdens grind. Lunch äter lärare och elever på en restaurang vid havet och Sara berättar 

att när eleverna lämnar skolgården måste de bära skolans pikétröja. Detta är för att de ska vara 

lättare att känna igen eleverna samt att hon tycker det är en trygghet då det syns att de är en 

skolklass. På restaurangen får eleverna sitta ner vid dukade bord och bli serverade redan 

förutbeställd mat. Under lunchen observerar jag att alla pratar svenska, även de elever med 

spanska som modersmål. Innan de lämnar restaurangen tackar alla eleverna högt i kör för 

maten genom att på svenska säga ”tack för maten”. Tillbaka på skolgården har eleverna rast 

innan det är dags för eftermiddagens lektioner. 

 

Lektionen efter lunch har de sju eleverna som går i årskurs två och tre matematik med Sara 

medan de äldre eleverna har spanska. Jag placerar mig återigen på en stol längst bak i rummet 

och Sara inleder lektionen med en genomgång där hon förklarar att eleverna skall öppna en 
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egen affär och sälja varor. Först diskuterar de vad för olika sorters affärer som finns och 

eleverna kommer med alla möjliga förslag. Eleverna får rita fyra föremål på ett papper, vilka 

representerar de varor som finns i affären, och de elever som går i årskurs två får prissätta 

varorna mellan 1 kr till 50 kr och för eleverna i årskurs tre får varorna kosta mellan 1-100 kr. 

När eleverna ritat färdigt får de turas om att handla av varandra med leksakspengar av svensk 

valuta för att träna på att hantera pengar samt att växla. Efter ett tag bryter läraren och talar 

om att det är rea i affären varpå de diskuterar vad det innebär och kommer överens om att 

priserna sänks vid rea. Läraren berättar att priset blir hälften under rean och tillsammans talar 

de om vad hälften betyder och diskuterar även begreppet dubbelt. Eleverna får ändra pris på 

varorna till hälften och sedan fortsätta handla av varandra. Vissa elever hinner även ändra 

utgångspriset till det dubbla och handla innan lektionen är slut och det är dags för 

eftermiddagsrast. Under lektionen får eleverna möjlighet att samtala med varandra och 

diskutera matematiska begrepp. Sara är noggrann med att eleverna använder korrekta 

matematiska termer och lyssnar så att alla elever har förstått vad hälften och dubbelt innebär. 

När eleverna har möjlighet att tala med varandra menar jag att det är främjande för 

språkutvecklingen men även kognitivt utvecklande då eleverna får kommunicera, diskutera 

och arbeta tillsammans. Med inspiration av det sociokulturella perspektivet anser jag att 

eleverna lär av varandra och tillsammans med Sara. Det sociokulturella perspektivet betraktar 

den mänskliga utvecklingen likt en social företeelse där utveckling sker genom socialisation 

och i interaktion med andra (Gibbons, 2010 s. 26). 

 

Under rasten läser en av skolans äldre elever en saga för några barn i förskolan. När eleven 

läst färdigt diskuterar de sagans handling och karaktärerna i berättelsen.  Ett barn som lyssnat 

på sagan pekar på bilderna och säger ”den som gjorde så” och ”då blev det så” varpå den 

äldre eleven fyller i att ”bocken stångade trollen så att trollet ramlade ner i vattnet”. Det yngre 

barnet upprepar och säger ”bock stånga troll i vatten”. I denna situation anser jag att den äldre 

eleven hjälpte det yngre barnet till ett mer kontextoberoende språk där barnet inte behövde 

peka på bilderna i boken för att göra sig förstådd. Med utgångspunkt i Vygotskijs teori menar 

jag det yngre barnet fick hjälp av en äldre elev för att kunna uttala sig på en nivå över vad 

denne individuellt bemästrade men som barnet tillsammans med den mer erfarne eleven 

klarade av. 

 

Dagens sista lektion ägnas åt läsläxan som eleverna i årskurs två och tre har varje vecka. 

Beroende på årskurs och hur de läser har de skilda böcker och således olika läsläxor. Jag har 
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placerat mig på samma ställe som tidigare lektioner och har en bra uppsikt av 

huvudklassrummet. Inledningsvis läser tre elever med Sara som uppmärksammar svåra ord 

eleverna möter i texten. Exempelvis läser en pojke om ”tamburen”, där ingen av eleverna kan 

redogöra för dess betydelse. En flicka föreslår att det är en stor bur för djur medan en annan 

tror att det är ett rum för tama djur. Läraren talar om att tambur är detsamma som en hall 

varpå en av flickorna berättar att de säger ”farstu” på svenska eller ”recibidor” på spanska hos 

henne. Sara talar om för eleverna att ”hall”, ”tambur” och ”farstu” är olika ord för samma rum 

och berättar att dessa ord kallas synonymer. Från min plats observerar jag att de diskuterar 

flera ord eleverna möter i texten och som kan vara svåra att förstå.  I de tidigare skolåren är 

det betydelsefullt att samtala eftersom eleverna inte utvecklat tillräckliga förmågor i läs och 

skrift för att använda det i informationsutbytet (Wedin, 2009 s. 2). Utifrån det sociokulturella 

perspektivet anser jag att lärande sker i interaktion med läraren och att eleverna hjälper 

varandra när de samtalar om texten och ordens betydelse. De andra eleverna arbetar vidare i 

sina arbetsböcker som hör ihop med läseboken. I klassrummet är det lugnt och det råder en 

god arbetsro. När samtliga elever läst med Sara cirkulerar hon runt i klassrummet och jag 

noterar att hon har mycket tid att sitta ner med varje elev.  När dagen närmar sig sitt slut ber 

Sara eleverna att städa undan och ställa sig bakom sin stol. ”Slut för idag” säger Sara och 

eleverna svarar i kör ”tack för idag”.  

 

Intervjuer 

Nedan analyseras intervjuerna med lärarna och rektorn samt en analys av samtalet med 

föräldern görs utifrån bearbetade teman.  

Det svenska språkets betydelse 

 

På vår skola har det svenska språket stor betydelse eftersom vi är en svensk skola och det 

är de flesta elevernas modersmål. (Annika) 

 

I intervjuerna framkommer att samtliga intervjuade lärare anser att det svenska språket har 

stor betydelse i skolan eftersom det är en svensk skola som följer Lgr 11 och det svenska 

skolåret. Lärarna lägger vikt vid att eleverna skall uppfatta det svenska språket betydelsefullt 

eftersom eleverna ska känna behov och lust att lära sig svenska då de befinner sig i ett 

spansktalande land och således främst möter det svenska språket i skolan eller i hemmen.  

Samtliga lärare påpekar vikten av att alltid prata svenska och arbeta med språket under hela 

dagen, vilket gäller lektioner, raster och vid lunchen. Freja menar att det skiljer sig mellan 
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elevernas språkbruk när de redovisar något under en lektion jämfört med hur de talar under 

rasten då eleverna under lektionen använder ett mer skolrelaterat och ämnesspecifikt språk.  

 

De intervjuade lärarna belyser att språk har en viktig roll i skolan eftersom språk handlar om 

lärande. Enligt Säljö har språket en central roll för lärandet i det sociokulturella perspektivet 

eftersom individens progression sker genom kommunikation med andra. Att behärska ett 

språk innebär att kunna tänka inom ramen för en viss kultur och en specifik samhällelig 

gemenskap där kommunikation föregår tänkandet (2000 s. 66-67).  Lärarna tycker att samtliga 

elever talar bra svenska men anser att eleverna med svenska som modersmål har ett mer 

utvecklat språk där största skillnaden märks i elevernas skrivna texter. Alla lärare i belyser 

vikten av att ha ett bra modersmål, vare sig det är svenska eller spanska, för att lättare 

utveckla ett andraspråk. Däremot i studien Rum för det ”andra” modersmålet diskuteras 

modersmålet betydelse för inlärning där informanterna i undersökningen har delade åsikter 

angående modersmålets roll (Kenndal 2011 s. 12).  Freja menar att elever med spanska som 

modersmål har svårare för å, ä och ö och exempelvis kan ”då” stavas ”dau”. De elever som 

har spanska som modersmål kan ha svårare att skilja mellan en och ett anser Sara och Annika 

menar att det kan vara svårt att känna igen rätt ljud med rätt bokstav eller 

bokstavskombination för elever med spanska som modersmål. Rektorn berättar att 

klassrummen är möblerade så att eleverna sitter mitt emot varandra för att eleverna skall få 

tillfällen att diskutera med varandra som ett led i att främja det svenska språkets utveckling. 

Enligt det sociokulturella perspektivet är samtalet av betydelse för att utveckla en hög social 

och språklig kompetens och elever bör få rika tillfällen att kommunicera med varandra 

(Wedin, 2011 s. 39). 

Språkutvecklande arbetssätt 

Samtliga lärare anser att språkutvecklingen sker hela tiden och belyser att en av skolans 

viktigaste uppgifter är att stötta språkutvecklingen för att höja elevernas språkliga nivå. För att 

utveckla elevernas språk och lyfta dem till en högre nivå anser lärarna att det är viktigt att 

eleverna får utrymme att tala och att undervisningen i så stor utsträckning som möjligt skall 

utformas så att eleverna, och inte läraren, får största talutrymmet. Med utgångspunkt i lärarnas 

resonemang hänvisar jag till Wedins studie angående monologens betydelse för 

språkutvecklingen. Wedin menar att alla elever, oavsett modersmål, behöver tillfällen att 

uttrycka längre och sammanhängande tankar och möjligheter att formulera kunskaper med 

egna ord för att träna på monologiskt tal (2009 s. 11). Monologen har betydelse för 



 
 

27 
 

utvecklingen av språket eftersom monologen ger möjligheter att träna den språkform eleverna 

möter i skolan samt i skriftspråket (Wedin, 2009 s. 2). Skolan har ett stort ansvar att arbeta 

med språkutvecklingen eftersom eleverna inte möter svenska i samma utsträckning som 

kamraterna i Sverige och eftersom många elever återvänder till Sverige, är det viktigt att de 

har ett väl fungerande språk för att kunna delta i samhällslivet anser rektorn. 

 

En förutsättning för att kunna ta del av det svenska samhället och den svenska kulturen är 

att eleverna får goda kunskaper i svenska för att kunna uttrycka sig i tal och skrift. 

(Rektor)    

 

Som ett fortsatt led i arbetet med språkutvecklingen berättar rektorn att skolan har fått dispens 

från Skolverket att bedriva extra undervisning i svenska. Undervisningen läggs utöver 

schemat och i undervisningen deltar elever som är i behov av extra stöd i det svenska språket. 

Föräldern upplever att lärarna arbetar effektivt med språkutvecklingen. Jämfört med den 

skolan i Sverige föräldern har erfarenhet av menar hon att det är en skillnad i hur skolan i San 

Agustin arbetar med det svenska språket då hon menar att lärarna är tydligare med att 

informera om språkets betydelse samt att lärarna uppmanar eleverna till att arbeta med språket 

i hemmen i högre grad än vad lärarna i Sverige gjorde. Exempelvis berättar föräldern att 

eleverna blir uppmuntrade att läsa svensk litteratur hemma i större utsträckning mot vad hon 

har erfarenhet av från skolan i Sverige.  Rektorn betonar att skolan skall stimulera till läsning 

av svensk skönlitteratur där hon anser att skolans bibliotek har en framträdande roll. Hon 

berättar att när ekonomin tillåter köper skolan in nya böcker och att elever ofta tar med böcker 

som de läst färdigt för att andra elever skall få möjlighet att läsa dem. Det är betydelsefullt att 

alla som arbetar i skolan tar del av ny, svensk barn- och ungdomslitteratur samt uppmuntrar 

elever att läsa för att utveckla ett mer kontextoberoende språk.  

 

Vidare betonar rektorn att skolan kontinuerligt skall utvärdera elevernas kunskaper gällande 

språkutvecklingen genom formella och informella prov för att kunna utforma en planering av 

elevernas fortsatta inlärning. Under svensklektionen observerade jag att Sara genomförde ett 

test med eleverna, vilket hon berättade hade som syfte att undersöka elevernas språk inför 

utvecklingssamtalen. Rektorn betonar att lärarna skall besitta goda kunskaper i det svenska 

språket för att på bästa sätt kunna stötta elevernas språkutveckling. Lärarna i undersökningen 

är eniga om att deras egen språkutveckling är viktig för att kunna stötta elevernas och menar 

att läsning av skönlitteratur är av vikt för att utveckla den egna språkförmågan. Även att ta del 
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av studier och forskning, vilka har en svårare text, menar de är betydelsefullt för 

språkutvecklingen då de behöver använda språket till att formulera sina tankar på ett 

nyanserat sätt. 

 

Freja berättar att hon låter eleverna diskutera med varandra i så stor utsträckning som möjligt 

eftersom hon anser att det är främjande för utvecklingen av språket när eleverna får träna på 

att föra ordet och producera egna längre sammanhängande idéer.  Freja betraktar språket som 

ett viktigt verktyg i tankearbetet varpå hon uppmuntrar eleverna till att tänka högt. Annika 

menar att det är av vikt att lärarna använder ett korrekt språk för att utveckla elevernas språk 

och för att eleverna skall tillgodogöra sig skolans kunskapsrelaterade språk parallellt med att 

nya kunskaper inhämtas. Sara belyser vikten av att eleverna utmanas till att ta del av svårare 

texter, eftersom språket blir svårare och förväntningarna på språkkunskaperna ökar ju äldre 

eleverna blir. Ett viktigt redskap i språkutvecklingen är att eleverna får ta del av språket och 

utmanas att använda ett språk över den egna nivån för att låta eleverna bli bekanta med ett 

mer kontextoberoende skolspråket.  Språket är ett viktigt tankeredskap och undervisning blir 

en situation där eleverna utvecklar sina språkförmågor, samtidigt som en kunskapsutveckling 

sker, vilket innebär att språket blir en angelägenhet för samtliga lärare i skolan (Larsson, 2011 

s. 56).    

 

Kontextoberoende språk 

För att stötta elevernas språk menar lärarna att de behöver utmana eleverna i att använda ett 

språk som inte är beroende av situationen för att eleverna skall tillgodogöra sig ett 

kontextoberoende språk. För att känna en trygghet och kunna använda språket menar de 

intervjuade lärarna att eleverna behöver känna att de behärskar språket i olika sammanhang.  

 

För mig är det viktigt att jag är trygg i språket för att kunna använda det vid olika 

tillfällen och förstå vilket språk som passar bäst i skilda sammanhang. (Freja)  

  

I studien Monologen som resurs för språkutvecklingen i klassrummet i förskola och skola 

(2009) betonas att elever, särskilt de som inte möter skolans språk i hemmen, behöver 

utmanas i att använda ett mer kontextoberoende språk (Wedin, 2009 s. 11). Sara beskriver att 

hon låter eleverna berätta vad de tror främmande ord betyder eftersom det ger henne 

möjlighet att dels lyssna till elevernas tankar men också att det utmanar eleverna att använda 

ett språk som inte är beroende av situationen. Under observationen lade jag märke till att Sara 
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diskuterade svåra ord med eleverna när de läste och att hon uppmuntrade eleverna att dela 

med sig av sina tankar kring ordens betydelse. 

  

Jag brukar stötta eleverna och uppmuntra dem att använda ett lite svårare språk än vad de 

vanligtvis gör. Exempelvis när jag ber eleverna tala om hur de räknar ut ett tal i 

matteboken är jag noggrann med att de använder rätta matematiska uttryck så att eleven 

säger addition istället för plus. (Sara) 

 

Jag anser att Sara beskriver att hon stöttar eleverna till att använda ord som ligger på en nivå 

över deras egen men som eleven klarar av tillsammans med läraren. Enligt Vygotskij sker 

lärandet i interaktion med någon mer erfaren individ och eleven kan använda språket med 

stöd av exempelvis läraren (Vygotskij i Wedin, 2011 s. 38). Att kunna ett språk innebär enlig 

lärarna delaktighet i den egna kulturen och förståelse av kulturella koder. Lärarna menar att 

skolan behöver arbeta med den svenska kulturen i form av böcker, ramsor och filmer för att 

öka elevens språkliga- och kulturella medvetenhet. Modersmålet är betydelsefullt för ett 

kulturellt arv och är viktiga bärare av kulturella utsagor, som exempelvis berättelser (Kenndal, 

2011 s. 89). Språket har en central roll i elevernas kultur där eleverna måste få möta samt 

reflektera över kulturen för att bli delaktiga i den egna språkutvecklingen (Dahlberg, 2011 s. 

51).  

Språk och makt 

Annila belyser att språk och tanke hör ihop och när eleven får tillfälle att förklara sina tankar 

utvecklas språket samtidigt som kunskapen fördjupas. Eleverna behöver sätta ord på sin 

kunskap eftersom det genererar en djupare förståelse samtidigt som språket utmanas menar 

Annika. Wedin belyser vikten av att elever i de tidigare skolåren får uttrycka sina kunskaper 

med egna ord för att gynna språkutvecklingen samt för att förankra kunskapen (2009 s. 11). 

Enligt ett sociokulturellt perspektiv främjas tänkandet med hjälp av språket och genom 

kommunikation blir barn delaktiga med sin omgivning (Säljö, 2000 s. 66). Freja menar att när 

eleverna självständigt får redogöra för sina tankar och blir medvetna om sin egen kunskap och 

egna idéer får eleverna makt över situationen, vilket hon anser är viktigt för elevens 

självkänsla. Språk hänger ihop med makt eftersom språket många gånger kan vara avgörande 

i olika situationer när det exempelvis gäller att få ett arbete eller för att övertyga andra (Freja). 

Foucault, enligt Thomassen (2007), menar att kunskap och makt är direkt sammankopplade 

där makten som process, det vill säga hur den utövas, är avgörande (Thomassen, 2007 s. 138).  
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När jag kunde språket så pass bra kände jag att jag vågade ta för mig och kunde prata för 

min sak eftersom jag hade kontroll på läget. En form av maktkänsla helt enkelt. (Freja) 

 

I intervjuerna framkommer att samtliga lärare anser att det är viktigt att eleverna får träna på 

att uttrycka sig och diskutera eftersom de menar att det ger en form av makt i att behärska ett 

mer kunskapsrelaterat skolspråk. Lärarna menar att eleverna skall uppmuntras till att delta i 

diskussioner samt till att framträda offentligt för att få träning i att kommunicera och 

argumentera för sina åsikter. Elevernas eget berättande har en central plats i skolan, särskilt i 

de lägre årskurserna och i förskolan. Genom att låta eleverna föra ordet vid elevråd, 

presentera böcker de läst eller tala vid gemensam textskrivning ges eleverna tillfällen att 

berätta. Berättandet har en betydande roll inom socialkonstruktivismen där tyngdpunkten 

ligger på sociala interaktioner som grund till kunskap eftersom kunskap uppstår genom 

språkliga relationer i sociala gemenskaper. Berättandet konstruerar således verkligheten och 

skapar självförståelsen, vilket innebär att språket har makt då berättelserna blir så verkliga att 

de betraktas som sanna (Thomassen, 2007 s 205-206). Med utgångspunkt i lärarnas 

resonemang angående språkets betydelse för att eleverna skall få makt över språket i 

klassrummen inspireras min tolkning av det sociokulturella perspektivet där verkligheten 

förmedlas av språkliga och intellektuella redskapen, vilket innebär att våra förhållningssätt är 

framvuxna ur och påverkade av den kultur och tid vi verkar i (Säljö, 2000 s. 81). 

 

Samhörighet 

I skolan arbetar lärarna aktivt med samhörighet och de menar att eleverna umgås med 

varandra trots att det är stor åldersskillnad mellan de äldsta och yngsta eleverna. Eleverna har 

utbyte av varandra och lär tillsammans med sina kamrater eftersom undervisningen sker 

åldersblandat. Skolans har ett nära samarbete med förskolan, vilket innebär att barnen umgås i 

alla åldrar från tre år upp till högstadiet. Lärarna i undersökningen framhäver elevernas vilja 

att hjälpa varandra och menar att de äldre barnen hjälper de yngre med allt från skolarbeten 

till att lära sig cykla. 

 

Jag tycker det är så kul att se hur de äldre barnen hjälper de yngre och att de yngre 

verkligen lär och ser upp till de äldre. Här lär eleverna av varandra. (Sara) 

 

Lärarna är överens om att förebilder är av stor vikt gällande barns utveckling och de anser att 

de yngre eleverna lär av de äldre. Föräldern berättar att när hennes barn började i den svenska 
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skolan på Gran Canaria tog de äldre eleverna hand om hennes barn. Idag är det tvärtom då 

eleven tillhör de äldre i skolan och tar hand om och hjälper de yngre eleverna. Jag menar att 

ett exempel på att eleverna lär av och hjälper varandra var under bildlektionen när en äldre 

elev hjälpte en yngre, vilket innebar att lärandet skedde i interaktion mellan eleverna. 

Vygotskij är en av många som menar att människan har möjlighet att i varje situation utveckla 

kunskaper tillsammans med sina medmänniskor (Vygitskij i Säljö, 2000 s. 120).  

 

Lärarna belyser att skolan aktivt arbetar med samhörighet och menar att det är en skillnad mot 

deras erfarenheter av skolor i Sverige. En anledning till den goda samhörigheten i skolan 

menar lärarna är att elevunderlaget inte är lika stort som det vanligtvis är i klasser i Sverige. 

Eftersom skolan har relativt få elever anser lärarna att förutsättningarna att lära känna 

varandra blir annorlunda jämfört med om skolan skulle varit större. I den svenska 

utlandsskolan upplever lärarna en tydlig gemenskap med elever och föräldrar då de umgås 

och håller ihop även utanför skolan. Vidare menar lärarna att känslan av gemenskap förstärks 

av att de alltid talar svenska i skolan.  I studien Rum för det ”andra” modersmålet (2011) 

belyses modersmålets roll för känslan av tillhörighet och för betydelsen av en gemensam 

bakgrund (Kenndal, 2011 s. 88). Lärarna poängterar fördelen med att elevunderlaget är 

relativt litet eftersom de då har möjligheter att ägna mycket tid åt varje elev. I samtalet med 

föräldern påpekar hon att en skillnad mot hennes erfarenhet av skolor i Sverige är att lärarna 

har mer tid för eleverna. Föräldern menar också att i skolan umgås elever med alla oavsett 

ålder och de äldre eleverna tar hand om och hjälper de yngre. Utifrån de tankar som lärarna 

och föräldern gett uttryck för tolkar jag deras utsagor med inspiration av Vygotskij där han 

belyser att lärandet sker i interaktion med någon mer kunnig individ som hjälper barnet att 

klara något som denne inte på egen hand bemästrar. Vidare ser jag informanternas utsagor 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv då de belyser elevernas lärande och utveckling genom 

kommunikation med andra. Säljö menar att aktiviteter där människor har möjlighet att 

interagera med varandra är betydelsefulla då aktiviteterna utvecklar erfarenhet och förståelse 

eftersom kommunikation är länken mellan tanke och samspel (2000 s. 66-68).  
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Avslutande diskussion 
I diskussionen kommer jag reflektera över materialet samt knyta an till den tidigare 

forskningen och de teorier som varit min utgångspunkt i studien.  De tidigare undersökningar 

jag funnit angående svenska utlandsskolor har främst studerat utvecklingen av språket 

eleverna möter i ett nytt land samt studerat hur flerspråkighet har verkan på elevernas 

skolsituation. Med utgångsläge i tidigare undersökningar valde jag därför att studera hur 

lärarna resonerar gällande elevernas utveckling av det svenska språket, vilket är de flesta 

elevers modersmål, då eleverna vistas i en miljö där spanska är det dominerade 

samhällsspråket.  

 

Med utgångspunkt i studiens syfte har jag erfarit att det svenska språket har stort inflytande i 

skolan och att lärarna aktivt arbetar med att stötta och uppmuntra språkutvecklingen. Under 

de dagar jag observerat arbetet i skolan har jag fått insikt i att lärarna dagligen arbetar med 

elevernas utveckling av det svenska språket i alla ämnen genom exempelvis läsning av svensk 

litteratur, elevers egenproducerade textskrivning samt genom att alltid tala svenska. Jag menar 

att lärarnas attityder till det svenska språket är av vikt för att kunna stötta eleverna och utmana 

de i språkutvecklingen. I intervjuerna framkommer att både lärarna och rektorn belyser 

skolans roll i arbetet med språkutvecklingen eftersom eleverna inte befinner sig i det svenska 

språkets naturligt talade miljö och således inte möter språket i samma utsträckning som elever 

i Sverige. Lärarna ger uttryck för vikten av att eleverna skall få möjlighet att samtala för att 

träna på att uttala sig sammanhängande och för att utveckla ett mer kontextoberoende språk. 

Wedin belyser i studien Monologen som resurs för språkutveckling i klassrummet i förskola 

och skola (2009) monologens betydelse i de tidigare skolåren då elever inte utvecklat 

tillräckliga kunskaper i tal och skrift för att använda de som informationsutbyte. I artikeln 

Conceptualizing school-related, academic language – theoretical and empirical approaches 

(2011) belyser Lindberg att undervisningen bör fokusera på språkliga faktorer för att 

synliggöra hur språket kan användas i skilda sammanhang för att eleverna skall utveckla ett 

mer skolrelaterat språk.  

 

Under mina observationer har jag upplevt att eleverna hjälper varandra och att lärandet sker i 

interaktion elever emellan. Eftersom undervisningen sker i åldersblandade grupper anser jag 

att lärande sker i samspel där de äldre eleverna ofta kan hjälpa de yngre samt att de äldre 

eleverna är viktiga förebilder för de yngre. Jag har observerat att läraren har mycket tid till att 

samtala och låta eleverna berätta för att utveckla både språkliga och kognitiva kunskaper. 
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Utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet som uppsatsen baseras på och som är min 

utgångspunkt i hur jag tolkat observationerna och intervjuerna har jag fått kunskap om att 

elevers eget språk och berättande har en central roll i skolans arbete med språkutvecklingen. 

Jag menar att lärandet sker i interaktion i sociala och gemensamma sammanhang samt att 

utvecklingen blir ett resultat av undervisningen där språket har betydelse för 

kunskapsinhämtningen. Jag menar även att utvecklingen sker tillsammans mellan elever samt 

mellan elev och lärare. 

 

Genom att observera och intervjua lärarna har jag fått en inblick i informanternas livsvärld 

och upplevelser gällande deras tankar om arbetet med språkutvecklingen i skolan. Jag menar 

att jag fått ett tillförlitligt material då jag samtalat med informanter från olika 

informantgrupper eftersom lärarnas resonemang gällande arbetet med språkutvecklingen 

stärks av rektorns uttalanden samt att föräldern ger uttryck för att lärarna aktivt arbetar med 

utvecklingen av det svenska språket. Jag anser att samtalet med föräldern, som inte var 

inplanerat från studiens början, har stärkt lärarnas och rektorns yttranden och följaktligen 

inverkat på resultatet som fått en större tillförlitlighet eftersom de olika informantgrupperna 

talar om samma sak. För att erhålla en mer tillförlitlig bild av lärarnas arbete med 

språkutveckling skulle längre och återkommande observationer vara önskvärda. Eftersom jag 

var närvarande i klassrummen och läraren visste att jag observerade med fokus på 

utvecklingen av det svenska språket kan det ha påverkat lärarens undervisning.  

 

Efter tolkningar av observationerna och intervjuerna vill jag lyfta fram att lärarna vid den 

svenska skolan i San Agustin aktivt arbetar med att utveckla det svenska språket samt att 

deras attityder gällande språkutvecklingen är betydelsefulla för att eleverna skall finna det 

svenska språket relevant. Jag vill också belysa att lärarnas arbetssätt inte skiljer sig från den 

erfarenhet jag har av hur lärare arbetar i skolor i Sverige, vilket jag anser medför att eleverna 

får en likvärdig utbildning jämfört med den som bedrivs i Sverige. Jag hävdar att denna studie 

gett inblick i lärarnas tankar och erfarenheter gällande utvecklingen av det svenska språket, 

vilket är de flesta elevers modersmål, och menar att den fyller en funktion i jämförelse med 

andra studier då dessa främst fokuserat på elevernas utveckling av det nya språket. 

Avslutningsvis vill jag poängtera att denna studie inte generellt visar på hur lärare vid svenska 

utlandsskolor arbetar med utvecklingen av det svenska språket utan endast belyser hur lärare 

vid den svenska skolan i San Agustin arbetar.  



 
 

34 
 

Intressant som vidare forskning skulle vara att undersöka hur lärarna vid andra svenska 

utlandsskola arbetar med elevernas utveckling av det svenska språket för att kunna jämföra 

likheter och skillnader. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Observationsguide 

Att titta på: 

Hur uppmuntrar läraren elever att använda det svenska språket? 

Vilket/vilka språk talar elever och lärare? 

Vem pratar under lektioner? 

Används språket i olika situationer eller sammanhang?  

Vad för sorts språk används? Stimulerar läraren eleverna att använda ett kontextoberoende 

språk? 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
Inledande frågor: 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat som lärare? Arbetat på denna skola? 

Vad har du för modersmål? Vilka språk talar du? 

Tema språk: 

Vad innebär det anser du att kunna ett språk?  

(kontroll över situation, kunna tala med främmande människor, kultur, lärande) 

Vilken roll har det svenska språket i skolan? (alltid prata svenska, böcker, spel läromedel på 

svenska) 

På vilket sätt arbetar ni med det svenska språket? (dagligen, lektion och rast) 

Hur kan ni se elevens språkliga nivå? Hur gör ni för att höja språknivån? (utmana till svårare 

språk, be om förklaringar, lyssna) 

Tema språkutveckling: 

Vad har du för tankar angående språkutveckling? (Språkutvecklande arbetssätt, möblering, 

samtala, böcker) 

Hur anser du att du som lärare kan stötta elever i språkutveckling? (lyssna till tal, tester/prov, 

läsa, tala mer)  

Tema likheter och skillnader: 

Vilka är dina erfarenheter angående likheter jämfört med skolor i Sverige? 

Olikheter jämfört skolor i Sverige? (elevunderlag, gemenskap mellan elever) 

Hur svensk anser du att skolan är? (Varför) 

Övrigt att tillägga 
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Bilaga 3 Föräldrabrev 

Hej! 

Jag heter Anna Åberg och läser min sista termin på lärarutbildningen i 

Stockholm. 

Som avslutning på utbildningen skriver vi ett examensarbete där jag har valt att 

skriva om svenska utlandsskolor och kommer att besöka skolan i San Agustin 

några dagar under vecka 42.  

I mitt arbete kommer jag undersöka hur lärarna arbetar, vilket innebär att jag 

endast kommer observera och intervjua de och inte era barn.  

Jag ser verkligen fram emot att få komma till skolan och träffa lärare och 

elever där! 

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till mig: 

 

 

Tack så länge! 

Men vänlig hälsning 

Anna Åberg 
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    Bilaga 4 Elevavgifter  

Avgifter läsåret 2012/2013 

 

 
 

Årskurs     År Månad 
Förskola     3060 € 340 € 

Klass 1-6     3060 € 340 € 

7-9, gy     3060 € 340 € 

Bidragsberättigade Elever 1-6   2160 € 240 € 

I avgiften ingår avgift för skolmåltid. 

Månadsavgiften betalas i förskott innan den 5:e varje månad. För Juni tillkommer en mindre 

avgift på 181€. För Augusti tillkommer en mindre avgift på 64€. Juli är avgiftsfri. 

Ny elev erlägger €150 i inskrivningsavgift. Detta är en engångsavgift som inte återbetalas. 

Ny elev erlägger deposition på 200€ som sedan utnyttjas som betalning för barnets sista 

månad på skolan. Observera att depositionen ej återbetalas kontant. 
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Bilaga 5 Bilder från den svenska skolan San Agustin, Gran Canaria

      

      

      

  Entré  Skolgård  

      

      

  Språkrummet Huvudklassrummet 

      

                         

 

    


