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Abstrakt  

Syftet med denna studie är att få en inblick i hur pedagoger som arbetar i grundskolans senare år 

upplever hur det är att arbeta med elever som har svenska som andraspråk, och vilka svårigheter 

som kan uppstå. Undersökningen genomfördes med kvalitativa intervjuer på en skola i mellersta 

Sverige. De intervjuade i studien är totalt fyra stycken: en SVA-lärare, en NO-lärare och två SO-

lärare.  

Resultatet visar att samtliga lärare är medvetna om att det är viktigt att arbeta med språket även i 

ämnesundervisnigen, men olika faktorer gör att det är svårt att genomföra detta i praktiken. 

Dessa faktorer är: tidsbrist, stora nivåskillnader mellan eleverna och att det saknas kompetens hos 

ämneslärarna inom området svenska som andraspråk. Slutligen kan man ej förvänta sig att de 

intervjuade pedagogerna och andraspråkseleverna som de undervisar ska vara representanter för 

hela Sveriges skolor, då undersökningen endast genomförts på en skola med fyra intervjuer med 

pedagoger. 
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1. Inledning  

Jag läser sista terminen på lärarprogrammet med inriktning grundskolans senare år och utbildar 

mig i ämnena: engelska, svenska och svenska som andraspråk. Intresset för flerspråkighet hos 

barn och ungdomar uppkom främst genom egna erfarenheter, då jag har själv varit en elev i 

svenska som andraspråk. Jag flyttade från England till Sverige när jag var tio år och lärde mig 

flytande svenska inom loppet av sex månader. Trots att jag kunde behärska språket relativt bra, 

märkte jag att det fanns ämnen som var svårare att behärska än andra, främst matematik, natur- 

och samhällsorienterande ämnen. Ett exempel är när vi i årkurs fem skulle arbeta med temat 

medeltiden. Det fanns en mängd ord och begrepp som jag inte förstod alls, exempelvis ord som: 

ringmur, hosor, digerdöden, missionär, med mera. Jag minns att min lärare hade svårigheter att förklara 

och översätta dessa begrepp för mig och jag kunde helt enkelt inte sätta dessa termer i en vettig 

kontext. Dagens samhälle blir alltmer mångkulturellt och därmed även inom skolans värld. Som 

pedagog är det högst troligt att möta elever som kommer från andra kulturella bakgrunder än 

Sverige, och som dessutom är flerspråkiga. Det kommer utlandsfödda elever till skolan med 

varierande förkunskaper och i vissa situationer finns det elever som inte har någon skolbakgrund 

alls.   

Enligt Carin Rosander, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk, tar det cirka två år för en 

elev som har ett annat modersmål än svenska för att ta till sig ett vardagsrelaterat språk, medan 

det tar minst fem år att tillägna sig ett kunskapsrelaterat språk som används inom flera ämnen i 

skolan (Gibbons 2009: Förord). Det är därför viktigt att lärare är medvetna om denna situation 

som kan uppstå för andraspråkselever, och försöka anpassa undervisningen utifrån elevens behov 

då skolspråket kan upplevas besvärligt och svårt för en andraspråkselev. Jag anser även att det är 

viktigt som pedagog att besitta kunskap gällande andraspråksinlärning och hur man kan arbeta 

språkutvecklande i ett mångkulturellt klassrum då det bland annat står i läroplanen att läraren ska 

anpassa sin undervisning utifrån varje elevs förmåga och behov (Lgr 11: 8). Denna studie 

kommer att bland annat handla om hur lärare i grundskolans senare år ska kunna arbeta på ett 

mer språkutvecklande sätt i ämnesundervisningen för att med detta kunna underlätta 

andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling. Studien kommer även att ge inblick om fyra 

pedagoger som undervisar i grundskolans senare års syn på att arbeta med elever som har svenska 

som andraspråk.    
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

För att ge en ökad förståelse för skolsituationen hos andraspråkselever börjar jag med att redovisa 

skolresultat från bland annat den senaste PISA-undersökningen från 2009. Sedan redogör jag för 

några viktiga aspekter inom andraspråksinlärning som är väsentliga för denna studie. Därefter 

förklaras de aspekter som behövs för att kunna tillägna sig ett skolrelaterat språk, i samband med 

detta redogörs det även vilka svårigheter som kan förekomma för en elev med ett annat 

modersmål än svenska när han eller hon ska ta till sig skolspråket. Därpå en kort redovisning av 

de delar i styrdokumentet som är grundläggande för studiens syfte. Dessutom tillkommer det 

litteratur som belyser viktiga delar inom språkinriktad undervisning. Detta avsnitt avslutas med 

presentationer av två teorier som är viktiga inom andraspråksinlärning, nämligen: sociokulturellt 

synsätt och fyrfältsmodellen.     

2.1 Andraspråkselever i den svenska skolan 

Den senaste rapporterade PISA1-undersökningen (2009) visar att det är stora skillnader mellan 

infödda svenskar2 och elever med utländsk bakgrund. I Sverige 2009 är det cirka åtta procent av 

landets 15-åringar som är födda i Sverige men har en utländsk bakgrund, medan knappt fyra 

procent är födda utomlands. När det gäller resultaten i läsförståelse visar det sig att elever med 

utländskt härkomst som är födda i Sverige presterade bättre än sådana elever som hade utländskt 

bakgrund som är födda utanför Sverige. (Skolverket 2010: 18).  

De OECD-länder där skillnaden mellan infödda och utrikesfödda elevers resultat är minst är de 

så kallade anglosaxiska länderna, det vill säga: Australien, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, 

Irland och USA (med undantag Israel som också har goda resultat). Det visar till och med att i 

Australien presterar elever med utländsk bakgrund i genomsnitt något bättre än infödda. 

Däremot när det gäller de europeiska länderna, uppvisar de betydligt större skillnader mellan 

dessa elever där Österike, Sverige, Frankrike och Belgien ligger överst på listan, där resultats 

skillnader mellan infödda och utlandsfödda ligger mellan 70 poäng och 100 poäng sinsemellan. I 

rapporten finns det en möjlig förklaring till dessa skillnader, nämligen ”detta mönster kan dels 

vara engelska språkets roll som internationellt språk men också att ländernas invandringspolitik 

                                                             
1 PISA (Programme for International Student Assesment) är en internationell undersökning som undersöker 
femtonåringars förmåga inom tre kunskapsområden: läsförståelse, matematik och naturvetenskap. 
Undersökningen görs vart tredje år och är utformad av OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling/Organisation for Economic Co-operation and Development).   
2 Infödda svenskar räknas som elever som är födda i Sverige och har minst en förälder som är född i landet. 
Även elever som är födda utomlands och har minst en förälder som kommer från Sverige räknas under denna 
kategori.   
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skiljer sig åt vilket genererar olika sammansättningar av populationen med utländsk bakgrund” 

(Skolverket 2010: 18). Rapporten visar även att skillnaderna i resultat mellan infödda och elever 

med utländsk bakgrund är fortsatt höga jämfört med tidigare PISA-undersökningar och det 

faktum att Sverige tillhör även det högsta i OECD, upplevs som ganska skrämmande.  

En bidragande faktor till dessa skillnader är den socioekonomiska bakgrunden. Detta för att 

undersökningen visar att elever med utländsk bakgrund har i genomsnitt mindre fördelaktig 

socioekonomisk bakgrund gentemot infödda (Skolverket 2010: 18). Skolverket (2005) konstaterar 

att skillnader i resultaten mellan skolor generellt har ökat vilket i sin tur innebär att betydelsen om 

vilken skola eleven går i ökar. Skolverket menar att det är främst den genomsnittliga 

socioekonomiska statusen som har störst påverkan gällande skolans medelbetyg och att det kan 

även få negativa konsekvenser angående extrem ”invandrartäthet” (Skolverket 2005: 47–49). 

Dock förklarar Susanne Urban att ”de flesta studier av kontextuella effekter betonar att den 

största delen av individuell variation i skolresultat, arbetslöshet, inkomst och så vidare, förklaras 

av individuella faktorer och inte av skolan eller bostadsområdet” (Urban 2008: 303).          

Om alla barn och ungdomar i förskolan och skolan ska få tillgång till en likvärdig utbildning krävs 

det en organisation där alla får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Detta för att 

vid grundskolans slut kunna uppnå ett mål på minst godkänt i alla ämnen trots varierande 

utgångsläge. Dessvärre visar annan forskning på att en stor del av flerspråkiga elever har 

svårigheter att uppnå målen som står skrivna i läro- och kursplanen. Bland annat går det att läsa i 

Monica Axelssons artikel ”Skolframgång och tvåspråkig utbildning” att tvåspråkiga elever, som 

grupp, har svårigheter att uppnå samma nivå gentemot infödda svenskar när det gäller generell 

skolframgång (Axelsson 2004: 503). Detta kan till exempel bero på att många av de som har 

svenska som andraspråk har svårigheter med att förstå och hänga med i undervisningen och även 

det faktum att inte alla andraspråksinlärare får de verktyg och resurser som krävs för sin 

andraspråksinlärning. Det kan även bero på att lärare i andra ämnen än SVA (Svenska som 

andraspråk) inte har den vetskapen eller medvetenheten om hur man kan gå till väga för att stärka 

andraspråkselevernas språkutveckling. Det är därför viktigt att försöka finna arbetssätt och 

verktyg som gynnar alla elever i undervisningen generellt trots bakgrund, förkunskaper och andra 

faktorer. 
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2.2 Andraspråksinlärning 

Inom andraspråksinlärning talas det oftast om begreppen bas och utbyggnad. En elev som har 

svenska som modersmål har oftast en välutvecklad bas i sitt språk när han/hon börjar skolan. 

Basen (BICS – basic interpersonal communication skills) innefattar främst den muntliga färdigheten 

som eleven förväntas att ha i sitt modersmål vid skolans start. Detta innebär bland annat att 

barnet bör kunna behärska språkets ljudsystem, med andra ord ett mer eller mindre felfritt uttal 

som kännetecknar den dialekt som talas i barnets omgivning. Barnet väntas även kunna 

grundläggande grammatik i sitt modersmål, det vill säga, kunna böja ord, korrekt ordföljd, 

behärska uttryck gällande tempus och också kunna delta i samtal för att förstå och bli förstådd. 

(Bergman 2000: 23). Man kan i stora drag säga att basen är det ”muntliga språket”.  

Utbyggnad (CALP – cognitive academic language proficiency) innefattar de kunskaper som påbörjas när 

barnet börjar sin skolgång såsom att lära sig läsa, skriva och kunna upptäcka sammanhangen 

mellan tal och skrift. Utbyggnaden aktiverar andra färdigheter och kunskaper, till exempel att 

ordförrådet utvidgas då barnet tillägnar sig nya begrepp som är ämnesspecifika i de olika ämnena 

i skolan. Dessutom utvecklas barnets känsla att använda mer nyanserat ordval medan stilvalörer 

ökar. Med tiden växer även barnets medvetenhet om grammatiken också. (Bergman 2000: 25). 

En viktig aspekt som man bör vara medveten om är det faktum att det förekommer nyanlända till 

Sverige som börjar skolan som förväntas att lära sig det svenska språket samtidigt som de ej har 

basen med sig i sitt modersmål. Detta skapar en hel del problem inte minst när det gäller det 

faktum att eleverna ska ta till sig det skolrelaterade språket. Det är då viktigt att arbeta med basen 

och utbyggnaden, både på sitt modersmål och målspråket på ett balanserat sätt. Utan basen blir 

det svårare för eleven att kunna gå vidare med utbyggnaden i ett språk.   

Undervisningen i skolan utgår från att eleven redan har basen i majoritetsspråket som skolan 

undervisar i. Bergman och Abrahamsson skriver i artikelen ”Bedömning av språkfärdigheten hos 

andraspråkselever” att så inte alltid är fallet gällande andraspråkselever. Vi kan inte heller ta för 

givet att eleven ens kan basen i sitt modersmål, och även att elevens bas i svenskan kan vara 

otillräcklig för att ens kunna utgöra grunden för utbyggnaden. Bergman och Abrahamsson 

belyser att dessa luckor som eleven kan ha i språket inte alltid är synliga eller särskilt förutsägbara. 

Konsekvensen av detta kan bli att pedagogen kanske förbiser dessa brister och därmed inte 

uppfattar elevens egentliga behov för att utvecklas. Kontinuerlig bedömning är då nödvändig i 

dessa situationer, i och med detta underlättar det att forma undervisningen utifrån elevens 

förutsättningar och behov (Bergman & Abrahamsson 2004: 598). 



 

5 
 

Den allmänna uppfattningen i Åke Vibergs artikel ”Andraspråksinlärning i olika åldrar” är det 

faktum att åldern är en avgörande faktor när man lär sig ett nytt språk. Det sägs att barn lär sig 

språk lättare än vuxna, det vill säga desto tidigare man lär sig ett språk desto mer fördelaktigt blir 

resultatet. Det Viberg nämner är alltså andraspråksinlärning, det språk man lär sig efter sitt 

modersmål. Däremot är ett främmande språk det språk man lär sig efter sitt modersmål, i en 

miljö där invånarna ej talar språket, exempelvis att lära sig franska i Sverige (Viberg 1993: 18). 

Viberg nämner diverse orsaker till att inlärningsprocessen ändrar karaktär med åldern. Han 

nämner bland annat att barn genomgår en biologisk mognadsprocess. Några av de viktigaste 

faktorerna för språkinlärning är hjärnans utveckling men även hörseln och egenskaper hos 

talapparaten är viktiga för språket. Denna mognadsprocess kan även beskrivas i kognitiva termer 

med avseende på minnets kapacitet och förmågan att kunna tänka och bilda begrepp.  (Viberg 

1993: 14).   

2.3 Litteracitet  

”Språk och innehåll är oupplösligt hopflätade” (Gibbons 2010: 82). För att ta till sig diverse ord 

och begrepp gäller det att man arbetar med litteracitet för att skapa mening i det man läser och för 

i sin tur kunna använda detta i olika sociala kontexter. För att en andraspråkselev ska förstå 

innehållet i de olika ämnena är det viktigt att han/hon ska kunna urskilja olika konventioner och 

tankemönster. Skillnaderna mellan de olika skolämnenas ämnesrelaterade språk kan vara alltifrån 

genrer, textstrukturer och sätt att organisera språket (Gibbons 2010: 82).      

Det enklaste sättet att förklara begreppet litteracitet är förmågor som gör en till en god läsare och 

skribent. Exempelvis ska vi kunna avkoda en text, förstå textens innebörd, förstå det vi läser, 

förstå textens syfte och kunna se olika textmönster i olika kontexter. Varje gång vi möter en text 

använder vi oss av vår litteracitet. Det är även viktigt att poängtera att det är något som aktivt 

måste tränas på, särskilt för andraspråkselever för att kunna hänga med i undervisningen. 

Litteracitet är även något som inte är unikt för ett speciellt skolämne utan är något som ingår i 

alla skolämnen. Det här innebär att alla lärare bör arbeta med litteracitet i sina ämnen (Gibbons 

2010: 27–31). 

Alan Luke och Peter Freebody (1990) menar att det finns fyra beståndsdelar som främjar 

litteracitetsutvecklingen, och förklaras även som fyra läsarroller som vi kan inta samtidigt under 

läsningen nämligen: kodknäckaren, textdeltagare, textanvändare och textanalytikern. (i Gibbons 2009: 

116). I rollen som textanalytikern ingår det kritiskt tänkande, vilket behövs inom många teoretiska 

ämnen i skolan. När det gäller kodknäckaren måste läsaren kunna förstå skriftspråkets 



 

6 
 

”teknologi” alltså att kunna förstå sambandet mellan det talande ljuder och de skrivna 

symbolerna, skrivriktning och alfabetet. (Gibbons 2009: 116). Läsaren som textdeltagare innebär 

att läsaren kopplar ihop ”texten med sina förkunskaper – kunskap om omvärlden, kulturell 

kunskap och kunskap om olika textstrukturer (…)” (Gibbons 2009: 116).  

Inom begreppet litteracitet kan man placera en gren som heter genrepedagogik. Det som här 

beskrivs som genre är inte enbart en texttyp utan har inom funktionell grammatik ”utvidgats till 

att omfatta alla de språkhändelser, både muntliga och skriftliga, som vi medverkar i som 

medlemmar av vårt samhälle och vår kultur” (Gibbons 2010:162). I korthet kan man beskriva 

genrepedagogik som ett arbetssätt där man undervisar explicit och hjälper elever att upptäcka 

språkliga mönster i diverse texter. Detta i sin tur ska bidra till att skapa ett tydligare sammanhang 

och mening i det man läser. Genom genrepedagogik lär man att olika texter har olika syften och 

dessutom hur de ämnesspecifika ord och begrepp hänger ihop. Gibbons säger att explicit 

”undervisning handlar om att kunna använda sina kunskaper i verkliga livet, språkförståelsen 

utvecklas alltså samtidigt som språket används i ett naturligt sammanhang” (Gibbons 2010: 91). 

För att använda sig av mer generbaserad undervisning finns det något som kallas cirkelmodellen, 

vilket är ett verktyg för att visa hur en viss texttyp kan göras explicit för eleverna. Gibbons 

nämner fyra faser inom cirkelmodellen: bygga upp kunskap om ämnesområdet, studera texter inom genren 

för att få förebilder, skriva en gemensam text och skriva en individuell text (Gibbons 2010: 91). Första 

fasen, bygga upp kunskap om ämnesområdet, handlar om att förse eleverna med mycket 

bakgrundkunskaper om ämnet för att i sin tur kunna såsmåningom kunna skriva om ämnet. 

Fokusen ligger då främst på textens innehåll. Fas två är målet att eleverna ska bekanta sig med 

”texttypens syfte, struktur och språkliga kännetecken. Fokus läggs på form och funktion” 

(Gibbons 2010: 91–92). Den tredje fasen, att skriva en gemensam text, innebär att läraren och 

eleverna skriver en text tillsammans och på så sätt får eleverna se hur texten byggs upp och att 

man ”måste ge akt både på språket och innehållet” (Gibbons 2010: 92). Den fjärde och sista 

fasen handlar om att eleverna ska producera en text individuellt (Gibbons 2010: 92). Dock är den 

vanligaste definitionen av genre det vi använder för att särskilja olika texttyper till exempel lyrik, 

drama, novell, roman eller för att urskilja olika typer av film eller konst etcetera.    
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2.4 Skolspråket och dess svårigheter 

Pirkko Bergman (2000) förklarar att undervisning inom exempelvis NO förutsätter att eleven har 

ett förråd av basbegrepp och grundläggande omvärldskunskap. Detta får svenskfödda barn 

genom sagor, tv, film, sånger, ramsor, samtal med barn och vuxna och andra diverse aktiviteter 

och lekar. Detta innebär att en elev som har svenska som andraspråk måste lära sig basförrådet i 

svenskan samtidigt som han/hon lär sig ett nytt språk som eleven ej kan behärska ännu (Bergman 

2000: 26).  Ett dilemma som pedagogerna ställs inför är att de blir antingen tvungna att låta de 

svenska eleverna invänta andraspråkseleverna eller att andraspråkseleverna får finna sig i en 

situation som kan få dem att tro att skolan sysslar med ämnen som man varken behöva kunna 

eller förstå (Bergman 2000: 26).  

De språkfärdigheter som utvecklas för att sedan förstå det skolrelaterade språket är något som 

även tränas och har förvärvats under förskoleåldern. Det är naturligtvis en fördel om barnet får 

utveckla detta basförråd på sitt modersmål, dock ser det inte ut så för en elev som har ett annat 

modersmål än svenska som tvingas byta undervisningsspråk och sätt. Visserligen har det visat sig 

att barn och ungdomar relativt fort kan ta till sig de grundläggande kommunikativa färdigheterna 

i det nya språket, till exempel för att klara av vardagliga situationer och ha en förståelse för vad 

lärarna säger på språkundervisningen. Dock ställs det även höga krav på en mer avancerad nivå 

för att nå god skolframgång, nämligen kravet för eleven gällande de skolrelaterade 

språkfärdigheterna i de olika ämnena, vilket har visat sig ta betydligt längre tid för en elev som har 

svenska som andraspråk att ta till sig (Holmegaard & Wikström 2004: 540). Medan mindre barn 

lär sig språk genom lek och samtal ser det annorlunda ut för en äldre andraspråksinlärare då det 

behövs en ”strukturerad inlärning samt läsning och skrivning av texter för att de ska utöka sitt 

ordförråd” (Enström & Holmegaard 2004: 165). Enligt Maaike Hajer och Theun Messtringa, 

använder andraspråkselever sig oftast av diverse gissningsstrategier när inte ordförrådet räcker till. 

Som konsekvens blir det svårare för eleverna att kunna ta till sig nya begrepp och insikter om inte 

han eller hon har ord att kunna bygga förståelsen på (Hajer & Messtringa 2010: 21).  

Margareta Holmegaard och Inger Wikström menar att förstaspråkselever 

som kontinuerligt kan utveckla sitt språk och studera på sitt modersmål har en 
avsevärd fördel i detta avseende, även om dessa elever också behöver tillägna 
sig ämnesrelaterade språkfärdigheter. De har mycket gratis, inte minst i form av 
ett stort passivt ordförråd som relativt lätt kan aktiveras. För andraspråkselever 
krävs extra insatser och en viktig pusselbit är en kvalificerad ämnesintegrerad 
undervisning. (Holmegaard & Wikström 2004: 540) 
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Bild 1 - Språket utvecklas i och utanför undervisningen i svenska som andraspråk (SVA) (Holmegaard & Wikström 2004: 541) 

 

Som det framgår av bilden ovan är svenska som andraspråk den centrala delen i undervisningen. I 

SVA-undervisnigen ska eleverna få en speciellt riktad språkundervisning där innehållet i 

undervisningen ska anpassas efter elevens behov och erfarenhet. Inom denna undervisning ska 

andraspråkseleverna lära sig språkliga regler och möjligheter att öva sina färdigheter inom olika 

muntliga och skriftliga genrer (Holmegaard & Wikström 2004: 541). Men det visar sig att dessa 

språkliga färdigheter inte räcker för att eleven ska kunna ta till sig kunskaper. Det gäller att 

eleverna får möjligheten att utveckla sina olika skol- och ämnesrelaterade språkfärdigheter i de 

övriga ämnena i skolan. Dessa ämnen utgör en större del av skoldagen för en andraspråkselev än 

vad själva språkundervisningen i svenskan gör. Det förmedlas nya ord och begrepp via 

undervisningen och läroböcker som dessa elever får tampas med för att förstå ämnesinnehållet.  

Bilden visar även tre viktiga faktorer som stärker elevens språk- och kunskapsutveckling, 

nämligen tid, omvärldskunskap och modersmål. För att eleverna ska kunna förstå ”innehållet i 

undervisningen och få ett sammanhang i textmängder måste de ha goda omvärldskunskaper” 

(Holmegaard & Wikström 2004: 541). Även tidsaspekten måste man ta hänsyn till när 

undervisningen skall arrangeras. Man ska ”ställa rimliga krav på varje enskild elev och ge 

realistiska tidsramar” (Holmegaard & Wikström 2004: 541). Sista faktorn modersmål innebär att 

tillgången till modersmålslärare har visat sig vara avgörande när det gäller andraspråkselevernas 

skolframgång. Då skolan ska se elevens modersmål som en resurs snarare än en barriär i språk- 

och kunskapsutvecklingen bör skolan planera och ordna så att eleven kan delta i undervisningen 

och få studiehandledning på sitt modersmål (Holmegaard & Wikström 2004: 541–542). 

Bergman säger att den utbyggda delen av språkbehärskning har en avgörande betydelse för 

elevens skolprestationer. Utbyggnaden brukar uppvisa en stor individuell variation hos 

svenskfödda elever, dock blir variationen ännu större hos tvåspråkiga elever. Fortsättningsvis 
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redogör Bergman att i årkurs 7 kan vi exempelvis möta tre elevtyper gällande elever som har 

svenska som andraspråk, som språkligt sett klarar sig när det gäller SO- och NO-ämnena 

(Bergman 2000: 28).  

Elev A är född i Sverige och har gått i svensk skola. Han/hon har ett bra flyt i språket. Den 

största delen av elevens tidigare skolår har gått åt att korrigera de luckor som fanns i basen och 

begreppsinlärning. All undervisning har skett enbart på svenska. Eleven har ännu inte kommit i 

fatt med att utveckla utbyggnaden i svenskan till en likvärdig nivå gentemot de svenska elevernas, 

men eleven har till hjälp haft mycket undervisning i svenska som andraspråk och stöd under åren 

1-6 för att elev A ska kunna följa undervisningen (Bergman 2000: 28). 

Elev B har flyttat till Sverige i början av årskurs 5 på vårterminen. Eleven har utvecklat basen i 

sitt modersmål vilket motsvarar ett genomsnitt hos en enspråkig elev. Han/hon ligger före de 

andra i NO-ämnena och har även läst en omfångsrik kurs i historia, samhällskunskap och 

geografi. Tonvikten har legat på hemlandets förhållande, vilket innebär att elevens kunskaper 

skiljer sig ansenligt gentemot det som de svenska eleverna har läst i skolan (Bergman 2000: 28).  

Elev C är född i Sverige men föräldrarna har varit otroligt måna om att ge eleven mycket stöd 

och stimulans i modersmålet. Denna elev har gått i en så kallad modersmålsklass där de följer den 

svenska läroplanen. Detta innebär att eleven har tillägnat sig samma kunskaper i NO som de 

svenska eleverna, dock har detta skett på elevens förstaspråk. Elev C:s utbyggnad är välutvecklad 

på sitt modersmål, men det finns en del luckor gällande det svenska ordförrådet både inom basen 

och utbyggnaden (Bergman 2000: 28).  

Fortsättningsvis säger Bergman att: 

Elev B och C har fortfarande ett ordförråd som inte är tillräckligt för abstrakta 
resonemang, men deras tankeförmåga är, tack vare utbyggnaden i modersmålet 
– rätt så välutvecklad. De har tillägnat sig en mängd kunskaper och begrepp 
som är direkt överförbara till det nya språket. Lärarens främsta uppgift blir då 
att försöka fånga deras abstrakta tankar på ett konkret språk och tillsammans 
med eleverna vidareutveckla dem. (Bergman 2000: 28). 

När man ska lära sig ett nytt språk innebär det inte bara att lära sig det språkliga och bli förstådd, 

utan också lära sig att tänka på ett nytt språk. Bergman säger att för elev A innebär det att 

parallellt arbeta med att utveckla både sin tanke- och språkförmåga. För elev B:s del måste eleven 

få en hel del stöd med att kunna hålla isär två olika referensramar vilket är sin egen kulturs och 

den svenska. ”För att lära sig ”tänka svenska tankar” måste man bli medveten om sitt eget sätt att 

tänka” (Bergman 2000: 28).   
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Saville-Troike (1984) utförde en studie som visade att den viktigaste faktorn för att nå 

studieframgång i ämnena NO och SO var ordförrådet, då dessa ämnen har många ord och 

begrepp som krävs för att eleven ska klara av undervisningen i dessa ämnen. Undersökningen 

visade också att användandet ”av förstaspråket i undervisningen påverkade begreppsinlärningen 

positivt, även då denna testades på andraspråket” (Enström & Holmegaard 2004: 69). Dock var 

det mindre viktigt gällande kommunikativ muntlig färdighet och språkriktighet i detta 

sammanhang då god ”konversationsförmåga [är] ej garant för framgång” (Enström & 

Holmegaard 2004: 69) och grammatisk korrekthet var tämligen oviktig (Enström & Holmegaard 

2004: 69).    

Enligt Holmegaard och Wikström (2004) har det förekommit ämneslärare som bland anser att 

andraspråkselever kommer in i det ordinarie klassrummet för tidigt. Detta är för att dessa elever 

har väldigt svårt att förstå vad som skrivs i lärobokstexterna.  Gibbons nämner att skiljande 

mellan tal- och skriftspråk är en viktig faktor att redogöra för eleverna för att i sin tur underlätta 

när de ska ta till sig skolspråket. Då skolspråket liknar skriftspråket mer än talspråket blir det 

svårare för eleverna att ta till sig det skolrelaterade språket. Gibbons förklarar att skolspråket kan 

vara ”mindre personligt, mer abstrakt, mer explicit, har större lexikalisk täthet och vara mer 

strukturerat än elevernas vardagsrelaterade språk” (Gibbons 2010: 31).  

2.5 Samarbete mellan SVA, modersmål, SO och NO 

Kerstin Bülow, Birgitta Ljung och Lena Sjöqvist konstaterar att det tar längre tid för en elev som 

har svenska som andraspråk att lära sig ämneskunskaper samtidigt som eleven ska lära sig 

målspråket (Bülow et al. 2007: 64). Vidare menar de att dessa elever är otroligt duktiga på 

utantillinlärning vilket i sin tur blir svårt för läraren att kunna se. Anledningen till detta är bland 

annat bristande samarbete mellan andraspråks-, modersmåls- och ämneslärare. ”Utantillelever” 

kan förklaras på följande sätt: när en elev känner att dess språkkunskaper inte räcker till måste 

han eller hon välja en strategi vilket antingen blir att ge upp, för det är ändå för svårt, och som 

konsekvens kan eleven bli stökig och ett störande element i klassrummet. Eller så försöker eleven 

att klara sig igenom undervisningen via att lära sig allt utantill. Detta är även något som passar in i 

de kulturella mönstren som finns, vilket många av våra andraspråkselever är bekanta med, 

nämligen att många länder har en tradition inom skolan som innebär ett mer memorerande 

arbetssätt vilket är ett betydligt vanligare inslag än hos oss (Bülow et al. 2007: 68–69).  

Bülow et al. har en möjlig lösning till att undvika att försätta andraspråkselever i sådana 

svårigheter, nämligen att lärare i SVA, modersmålslärare, klasslärare och ämneslärare måste 
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tillsammans gå framåt med en gemensam plan. Detta innebär att andraspråksundervisningen och 

ämnesundervisningen måste förenas och tillsammans ”gå hand i hand med den gemensamma 

målsättningen att utveckla både språk och tanke parallellt” (Bülow et al. 2007: 70). 

Fortsättningsvis måste en ämnes- eller klasslärare vara medveten om hur de uttrycker sig i 

klassrummet när man undervisar en klass som har andraspråkselever. Bülow et al. menar att det 

inte är alltid lätt för en lärare att kunna se svårigheterna. Som ett exempel tar Bülow et al. upp 

meningen ”Robespierre avrättades”, vilket för många kan se ut som en enkel mening. För en elev 

kan det uppstå problem och frågor såsom ”var det Robespierre som dog eller dödade han någon 

annan?” (Bülow et al. 2007: 70).    

Ett hjälpmedel för att eleven ska kunna få syn på det egna språket kan exempelvis vara att 

andraspråkslärare är med i klassrummet för att notera språkliga svårigheter som kan uppstå för 

andraspråkseleven i undervisningen. Ett till sätt är att ämnesläraren kontinuerligt antecknar en 

sammanfattning av det stoff som ska bemötas och tillsammans med SVA-läraren diskuterar och 

går igenom eventuella språkliga svårigheter (Bülow et al. 2007: 70). Syftet är inte att ”använda ett 

utslätat och barnsligt språk, men en framställning kan ofta vinna på enkelhet och klarhet och att 

språkfällor undviks” (Bülow et al. 2007: 70). 

Att modersmålet har en stor betydelse för elevens utveckling är idag en grundsanning. 

Holmegaard och Wikström säger att förstaspråkselever som ständigt får möjligheten att utveckla 

sitt språk och studera på sitt modersmål har fördel när det gäller att ta till sig ämnesrelaterade 

språkfärdigheter (Holmegaard & Wikström 2004: 540). Däremot förekommer det inrotade 

föreställningar angående modersmålsundervisning, exempelvis att den skulle distrahera och 

hindra utvecklingen när en person ska ta till sig ett nytt språk. En av de vanligaste negativa 

uppfattningarna av de faktorer som anses skulle hämma andraspråksinlärningen är genom transfer, 

det vill säga att inläraren överför mönster, strukturer och andra beståndsdelar från modersmålet 

till målspråket och därmed skulle detta avvika från målspråksnormerna (interferens). Ändock finns 

det positivt transfer (facilitering) vilket innebär att modersmålet fungerar mer som en resurs snarare 

än ett hinder, vilket är något som oftast glöms bort inom diskussioner gällande transfer 

(Abrahamsson 2009: 235–236). Detta medför att andraspråksinläraren som använder sitt 

modersmål som grund anses vara kreativ genom att utgå från redan existerande kunskaper där 

eventuella luckor som finns i målspråket fylls igen av kunskaper från modersmålet (Abrahamsson 

2009: 249).      

Allt pekar på att det är viktigt att hålla sitt modersmål vid liv för att personen inte ska mista eller 

försvaga redan förvärvade kunskaper. Det är betydande att ta till vara på detta genom att ge 
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andraspråksinlärare möjligheten att kunna utveckla sitt förstaspråk. Det är lätt att få den 

uppfattningen att modersmålet är det språk som individen främst kan behärska, detta påstående 

är inte alltid korrekt. Det blir allt vanligare i immigrationssammanhang att framför allt barnen är 

de som till slut behärskar sitt andraspråk bättre än modersmålet, åtminstone i de fall där 

andraspråket är majoritetsspråket i det samhälle barnet lever i (Abrahamsson 2009: 13–14).  

2.6 Styrdokument 

I skolans styrdokument (Lgr 11) står det att undervisningen ”ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” (Lgr 11: 8). Undervisningen ska även bidra till att främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling utifrån elevens tidigare erfarenheter, bakgrund, språk 

och kunskap (Lgr 11: 8). Fortsättningsvis står det i skolans styrdokument att lärarna ska 

organisera och genomföra arbetet ”så att eleven får stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling” (Lgr 11: 14) och dessutom forma undervisningen så att eleven 

”upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt” (Lgr 11: 

14). Detta ställer krav på pedagogerna att arbeta mer språkutvecklande när det gäller 

ämnesundervisningen och inte bara kunskapsutvecklande, det är därför viktigt att alla pedagoger 

oavsett vilket ämne han/hon undervisar i, ska förse eleverna med en undervisning som har god 

balans mellan språk- och kunskapsutveckling. 

2.7 Integrera språk- och ämnesundervisning  

För att integrera språk- och ämnesinlärning i undervisningen måste vi först undersöka vad som 

måste tas reda på och vilken typ av information som vi måste ha, innan man påbörjar planerandet 

av klassrumsundervisningen. Gibbons ställer två frågor, och dess svar utgör den grund som 

behövs för planeringen för att kunna integrera andraspråks- och kunskapsinlärning, nämligen: 

vilka språkliga krav ställer ämnet och hur väl behärskar eleven språket idag och vad behöver de 

lära sig? (Gibbons 2009: 164). För att få svar på den första frågan gäller det att ”hitta språket” 

som eleverna möter i de olika ämnena. I den andra frågan kräver det att vi ”tar reda på hur stora 

deras språkkunskaper är i dag” (Gibbons 2009: 165). I nästa avsnitt förklaras det faktorer och sätt 

för att kunna integrera språk- och ämnesundervisningen, nämligen via språkinriktad undervisning.    
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2.8 Språkinriktad undervisning 

Språkinriktad undervisning har sin härkomst från Nederländerna och utvecklades av pedagoger, 

då det ansågs att skolorna saknade kompetens för att bemöta flerspråkiga elevers behov (Hajer & 

Messtringa 2010: 11). Det finns en hel del olika sätt att forma undervisningen för att den ska 

kunna bli mer språkinriktad. I stort sätt handlar det om att ge eleverna tillfälle att tala, lyssna, läsa 

och skriva. Dessutom handlar språkinriktad undervisning om att ställa höga anspråk och ej 

avhålla sig från språkanvändningen på en avancerad nivå och det gäller även att läraren hela tiden 

stöttar och handleder eleverna. Det är också viktigt att arbeta med uppgifter som ställer krav på 

elevens intellektuella nivå och utmanar dem genom att till exempel arbeta både med 

språkinriktade- och kognitivkrävande arbetssätt, då ett vanligt problem som förekommer är att 

andraspråkselever har en tendens att lägga sin svenska på en låg nivå. Att sänka kraven genom att 

till exempel förenkla språket, förkorta texter eller att läraren gör att eleven inte behöver formulera 

sig i längre resonemang genom att skriva eller tala är något som Hajer och Messtringa kallar för 

en nedåtgående spiral. Att förenkla och förkorta stoftet gör att eleven inte får möta ett brett innehåll 

och i sin tur gör undervisningen mindre omväxlande och mer ointressant (Hajer & Messtringa 

2010: kap.1).  

Hajer och Messtringa förklarar att språkinriktad undervisning ”inom alla ämnen är en didaktik där 

de ämnesmässiga målen och språkfärdighetsmålen är explicita. Undervisningen mot dessa mål är 

kontextrik, full av rika möjligheter till interaktion och innehåller språklig stöttning” (Hajer & 

Messtringa 2010: 11). Det är även viktigt att eleverna förses med hjälp att bygga upp det 

skolrelaterade språket genom en mängd olika typer av kontextualiseringar. Genom att läraren 

exempelvis delar med sig av sina egna erfarenheter eller sätter innehåll i en autentisk situation gör 

det lättare för eleven att kunna ta till sig innehållet. Detta för att eleverna då använder sina egna 

förkunskaper och genom detta kunna finna liknande situationer hos sig själva som man kan 

relatera till (Hajer & Messtringa 2010: 39).    

2.8.1 Interaktion 

Interaktion i olika former ger goda förutsättningar för att eleverna ska utveckla skolspråket. Med 

interaktion menas det aktiva utbytet genom att tala, skriva, lyssna, läsa gestikulera och skissa med 

mera. Denna interaktion sker mellan elever, mellan elever och lärare eller mellan elever och andra 

personer (Hajer & Messtringa 2010: 49).   

Genom samtal kring ämnesrelaterade innehåll utbyter eleverna erfarenhet och kunskaper med 

varandra, vilket i sin tur vidgar elevernas vyer och bygger upp deras lärande. I stället för en något 
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traditionell klassrumssituation där till exempel läraren är huvudsamtalsdeltagare och där det är 

oftast bara en elev åt gången som samtalar med läraren, bör man i stället ha en mer dialogisk 

undervisning. Detta innebär att ha mer öppna frågor snarare än rätt eller fel-svarsfrågor för att 

kunna ge möjlighet för eleverna att kunna delta i en dialog om ämnesinnehållet (Hajer & 

Messtringa 2010: 69). Hajer och Messtringa menar att genom ”öppna frågor av reflekterande 

karaktär blir eleverna engagerade i undervisningen.” (Hajer & Messtringa 2010: 69).  Med öppna 

frågor menas att man stället frågor som ”inte bara har ett svar utan leder till svar som belyser 

olika aspekter som stimulerar tänkandet” (Hajer & Messtringa 2010: 27). 

Grupparbete är något som kräver att eleverna deltar i samtal med varandra. McGroarty (1993) 

menar att grupparbete ger en hel del positiva effekter på andraspråkselever. I detta fall nämner 

McGroathy tre stycken positiva effekter på andraspråksinlärningen genom detta. En av dessa 

effekter är att eleven får höra målspråket talas av andra personer än läraren, därmed ökar 

variationen och inflödet. Den andra effekten genom grupparbete blir att eleverna interagerar med 

varandra vilket också resulterar i att utflödet blir större. Eleverna lär sig att turas om i samtal och 

får ett större eget ansvar att göra sig förstådd i samtal när läraren ej är i närheten för att hjälpa. 

Det är med andra ord eleverna som själva är ansvariga och sköter sin egen språkinlärning. Den 

sista punkten är det som eleverna får höra och lära sig i samtalet är något som ingår i ett 

sammanhang (i Gibbons 2009: 39). ”Språket används på ett meningsfullt sätt i ett bestämt syfte” 

(Gibbons 2009: 39).   

Även Pauline Gibbons nämner fördelar för andraspråkselever att få möjligheten att arbeta i grupp 

bland annat för att man får höra information uttryckas på olika sätt. Med andra ord får eleverna 

vid flera olika tillfällen höra idéer, meningar, frågor, problemlösningar etcetera formuleras på en 

mängd olika sätt och därmed understöds elevens förståelse. Det ger även elever som har ett 

andraspråk en trygghet att arbeta i grupp, speciellt om eleven inte känner att han/hon kan 

behärska målspråket ännu. Detta i jämförelse med att eleven förväntas att redovisa något 

individuellt framför klassen (Gibbons 2009: 39–40).     

2.8.2 Språklig stöttning (Scaffolding) 

Språklig stöttning (även kallas för scaffolding) handlar om att ge eleven stöd för att kunna förstå 

undervisningens innehåll för att sedan kunna använda sig av detta i sitt språkbruk. Detta kan ges 

exempelvis i form av läs- och skrivuppgifter, ordkunskapsövningar och uppgifter där eleverna 

kan träna upp sin formuleringsförmåga (Hajer & Messtringa 2010: 52). ”Att läraren gör eleverna 

uppmärksamma på det ämnesspecifika språket och ger feedback på lösningar är också exempel på 
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språklig stöttning” (Hajer & Messtringa 2010: 52). Hajer och Messtringa hävdar att språklig 

stöttning handlar ständigt om dessa fem frågor, nämligen: 

 Hur blir det skolrelaterade språket tillgängligt för eleverna?  

 Hur kan lärarna stötta elevernas språkutveckling?  

 Vilka ord använder eleverna själva när de talar eller skriver om ett visst stoff? 

 Vad måste till för att de ska förbättra sitt ämnesmässiga ordförråd? 

 Hur kan läraren stimulera det? 
(Hajer & Messtringa 2010: 69) 
 

2.8.3 Kontextrik undervisning 

Det finns en mängd olika sätt att forma undervisningen för att göra den mer kontextrik. Hajer 

och Meestringa nämner några sätt att få undervisningen mer kontextrik, några av punkterna är: 

”synliggör och konkretisera ämnet. Gör en inventering av elevernas förförståelse. Ge eleverna 

frågor som friskar upp minnet och stimulerar tänkande. Ge lektionerna en inramning. Använd 

olika slags nyckelscheman” (Hajer & Meestringa 2010: 80).  

Att synliggöra och konkretisera ämnet innebär bland annat att arbeta med ett omfattande utbud 

av material och samtidigt arbeta på ett varierat sätt. I och med detta får eleverna möjlighet att 

kunna ta till sig innehållet eller temat oavsett inlärningsstil ”eftersom olika sorters uppgifter 

kräver olika typer av intelligens” (Hajer & Meestringa 2010: 81). För att arbeta med elevernas 

förkunskaper och förförståelse och därmed skapa en kontextrik undervisning kan man använda 

material från olika medier som eleverna troligen möter när det gäller ett visst tema, till exempel 

möter eleverna temat genom tv, internet, musik etcetera. Man kan även utöka elevernas 

delaktighet genom att tillåta dem att själva ta med sig material hemifrån. Bilder och fotografier är 

också något man kan dra nytta av i undervisningen för att synliggöra begreppen, detta kan både 

läraren och eleverna bidra med (Hajer & Meestringa 2010: 81–82).     

För att inventera elevernas förförståelse kan man göra en gemensam tankekarta med olika 

anknytningar till ett visst begrepp eller tema. Detta kan även ske genom att arbeta i grupp eller 

individuellt om eleverna önskar att göra så i stället. Man kan även låta eleverna skriva en kort 

reflektion kring temat under fem mintuter. Att skriva en tabell med tre kolummer är också ett sätt 

för att inventera elevernas förförståelse, där de i kolumn ett skriver vad de redan kan, två vad de 

vill få reda på och tre, vad de har lärt sig. Denna tabell fylls sedan på under temats arbetsgång 

(Hajer & Meestringa 2010: 82). Detta är bara ett handplock av alla sätt man kan göra för att få en 

språkinriktad undervisning att vara mer kontextrik.   
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2.9 Sociokulturell synsätt 

En av de kanske viktigaste perspektivsätten på lärandet när det kommer till andraspråksinlärning 

är det sociokulturella perspektivet. Det är även den teorin som har haft störst inflytande när det 

gäller andrapråksforskning (Gibbons 2009: 24). Förespråkaren och grundaren till denna teori var 

den ryske psykologen Lev Vygotsky. Grunden till den sociokulturella teorin är att människan ses 

som en social varelse och fungerar främst genom samspel mellan varandra och ej individualistiskt 

(Gibbons 2009: 26). 

En individs kognitiva och språkliga utveckling betraktas i stor utstäckning som en produkt av 

hans eller hennes utbildning, och ej som en förutsättning för den, ”och den ses som resultatet av 

individens sociala, historiska och kulturella erfarenhet” (Gibbons 2009: 26). Vygotsky nämner 

begreppet zonen för närmaste utveckling. Detta beskriver klyftan om vad elever kan göra individuellt 

och vad de kan göra med hjälp av någon som är mer kompetent. Detta är även något som kallas 

förr stöttning eller scaffolding (se. 3.8.1 och 3.8.2). Gibbons nämner till exempel när ett barn ska lära 

sig att äta eller klä på sig själv, då kan han eller hon inte göra det på egen hand, utan behöver 

hjälp av en vuxen. När barnet känner sig säkrare med tiden klarar barnet sig själv med bara en 

vuxens hjälp när det behövs. Till slut kan barnet klara sig på egen hand. Med andra ord menar 

Gibbons att detta visar ett exempel på ett framgångsrikt samspel mellan en som har kommit 

längre i utvecklingen och en som håller på att utveckla sina förmågor (Gibbons 2009: 26).     

2.10  Fyrfältsmodellen 

 Jim Cummins har framställt en fyrfältmodell vilket många forskare har använt sig av och även 

vidareutvecklat modellen.  Fyrfältsmodellen påvisar att undervisningen kan vara för svår för 

eleverna vilket i sin tur kan leda till att undervisningen och kraven sänks till en längre nivå och 

eleven hamnar i en så kallad nedåtgående spiral (se. 3.8). Cummins hävdar att det ställs olika krav 

längs två oberoende dimensioner: graden av situationsberoende och den kognitiva 

svårighetsgraden (Enström & Holmegaard 2004: 69).  
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Hög kognitiv svårighetsgrad  

 

 

 

 

 

Låg kognitiv svårighetsgrad 

Bild 2: Cummins fyrfältsmodell 

Enligt Cummins bör progressionen följa från A till B och slutligen till D. Därmed bör eleverna 

arbeta mer och mer med uppgifter på högre kognitiva nivåer. För att verkställa detta måste 

andraspråkseleverna ha extra mycket kontextualisering. Dessa elever är i behov av en koppling 

mellan innehållet och till de egna referensramarna genom tidigare kunskaper (förkunskaper) och 

erfarenheter och mycket kontextuellt stöd genom att använda sig av ett mer laborativt och 

interaktivt arbetssätt (Holmegaard & Wikström 2004: 544). Fält A är startpunkten i 

fyrfältsmodellen där eleven har svårt att förstå och därmed kräver välplanerat arbete på en låg 

kognitivt nivå. I detta fält arbetar eleven med att ”identifiera, koppla ihop, namnge, återge, 

tillämpa kända rutiner, beskriva iakttagelser, ordna, sortera och berätta” (Holmegaard & 

Wikström 2004: 544). Man kan även säga att fält A hör ihop med det vardagsrelaterade språket. 

Fält B är den som eleverna huvudsakligen bör arbeta inom, den kognitiva nivån kan då successivt 

höjas parallellt med att förståelsen säkras genom ett konkret innehåll och även arbeta på ett 

interaktivt sätt. Detta gör eleven till exempel genom att söka lösningar på problem, utveckla 

ordförråd, kunna sammanfatta, jämföra och bearbeta information. Till sist är fält D det slutliga 

målet i fyrfältsmodellen där vi möter skolspråket. Här är de kognitiva färdigheterna: kritiskt 

tänkande, att kunna formulera och argumentera sina egna åsikter, formulera hypoteser och 

analysera med mera. Fält C ligger tillsammans med A på en låg kognitiv nivå och få aktiviteter bör 

tillämpas här eller till och med undvikas (Holmegaard & Wikström 2004: 545). Detta är för att 

uppgifterna i detta fält inte utmanar på en hög kognitiv nivå eftersom uppgifterna bara kräver att 

eleverna ska kunna ”härma, säga efter och kopiera” (Holmegaard & Wikström 2004: 545). 

Såsom Vygotsky, betonar Cummins den sociala interaktionens betydelse. Detta menar Cummins 

har inflytande för kontextualiseringen. Han menar att en elev som inte är mogen att klara av en 

specifik uppgift på egen hand kan med hjälp av en vuxen eller jämnårig klasskamrat, därigenom 
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        B 

 

        D 
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kunna ”snabbare utveckla språk och kunskaper som ligger inom räckhåll för den egna 

utvecklingen (…)” (Holmegaard & Wikström 2004: 545).   

 

3. Syfte och frågeställningar  

3.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att få en inblick i hur de intervjuade lärarna i grundskolans 

senare år upplever hur det är att arbeta med elever som har svenska som andraspråk, och i och 

med det, vilka svårigheter som kan förekomma. 

 

3.2 Frågeställning 

För att uppnå undersökningens syfte har jag valt att använda mig av följande frågeställningar: 

 Vilka svårigheter upplever de intervjuade lärarna som kan uppstå när man arbetar i ett 

mångkulturellt klassrum? 

 Vilka hjälpmedel och stöttning får andraspråkselever i de intervjuade lärarnas 

undervisning? 

 Hur anser dessa lärare att man kan arbeta språkutvecklande i ämnesundervisningen med 

elever som har ett annat modersmål än svenska? 

 

4. Metod 

I detta avsnitt kommer jag att presentera val av metod. Avsnittet kommer också att behandla 

urvalet för denna studie och hur förberedelserna och genomförandet av studien har genomförts. 

Dessutom beskrivs hur processen med bearbetning av materialet kommer att presenteras i detta 

avsnitt. Jag kommer också redovisa Vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav som studien har som 

utgångspunkt när det gäller etikdelen.     
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4.1 Val av metod – kvalitativa intervjuer  

Jag valde en kvalitativ forskningsmetod för denna studie. Detta är för att få en inblick i 

intervjupersonernas erfarenheter och tankar. Patel och Davidson skriver att syftet genom en 

kvalitativ intervju är att utforska och identifiera karaktärsdrag och beskaffenheter hos något, i 

detta fall pedagogernas uppfattningar om språkutvecklande arbetssätt och andraspråkselevers 

språkutveckling (Patel & Davidson 2003: 78). Detta medför bland annat att man ej kan säkerställa 

eller forma svarsaltanativ för respondenten eller kunna avgöra om det svar som intervjuaren 

påstår är rätt eller fel. ”I denna mening är en kvalitativ intervju riktad mot ett induktivt eller 

abduktivt arbetsätt i forskning” (Patel & Davidson 2003: 78). Vidare menar Patel och Davidson, 

att med kvalitativa undersökningar kan man skapa en annan och djupare kunskap ”än den 

fragmentiserade kunskap” (Patel & Davidson 2003: 118) som oftast tas i besittning när vi 

använder oss av kvantitativa metoder. 

Patel och Davidson (2003: 79) poängerar att det är en fördel om den som utformar en kvalitativ 

intervju har förkunskaper om arbetsområdet och är förberedd genom att fördjupa sig i tidigare 

forskning om det tänka området och ”på så sätt tillägna sig en teoretiskt färgad kunskap eller en 

uppsättning centrala aspekter eller teman som är aktuella för studien” (Patel & Davidson 2003: 

79). Då jag nyligen har studerat kurser på högskolan inom området svenska som andraspråk var jag 

uppdaterad i aktuell forskning för denna studie och visste även vad som var väsentligt för den.    

Patel och Davidson nämner att det finns en slags teknik där man kan bestämma ordningen på 

intervjufrågorna nämligen tratt-tekniken. Detta innebär att man börjar med att ställa mer öppna 

frågor för att sedan övergå till mer specifika frågor. Denna teknik sägs vara motiverande då 

intervjupersonen får verbalisera sig hur han eller hon vill i början av intervjun.  Ett annat sätt att 

sekvensera frågorna är omvänd tratt-teknik vilket är något som jag använde mig av. Denna teknik 

innebär att man först ställer mer specifika frågor för att sedan avsluta med övergripande frågor. 

Patel och Davidson menar att omvänd tratt-teknik ofta används när man önskar ta reda på 

intervjupersonernas inställning till något och inte förväntar sig att personen som ska svara på 

frågorna har någon bestämd åsikt (Patel & Davidson 2003: 74). Denna teknik hjälper även 

personen att ”tänka igenom området och bilda sig en egen uppfattning under tiden som frågorna 

besvaras” (Patel & Davidson 2003: 74), och detta är anledningen till varför jag valde omvänd 

tratt-teknik.   
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Även formuleringen av intervjufrågorna är en viktig del inom den kvalitativa metoden. Patel och 

Davidson nämner en del saker man bör undvika när man formulerar frågor: 

 Ledande frågor, vilket innebär att intervjuaren ställer frågor där man försöker att leda den 

intervjuade till ett visst svar, till exempel: visst tycker du att vi ska införa dödsstraff?  

 Långa frågor 

 Negationer, till exempel: tycker du inte att vi ska äta mindre kött i Sverige?    

 Dubbla-frågor, till exempel: brukar ni åka utomland på er semester eller brukar ni stanna 

hemma? 

 Förutsättande frågor, till exempel: har ni slutat dricka alkohol?  

 Varför-frågor, om man frågar detta vid öppna frågor kan detta leda till 

kategoriseringsproblem och därmed förlust i information. Dock är varför-frågan bra 

gällande uppföljningsfrågor   

(Patel & Davidson 2003: 74). 

Likaså är det viktigt hur språket är formulerat i intervjufrågorna. Den som ska svara på frågorna 

förväntas att kunna förstå frågornas innehåll och uppfatta meningen med dem. Därför bör man 

undvika att använda sig av:  

 Svåra och främmande ord. I stället ska man använda sig av vardagliga uttryck som de 

flesta känner till. 

 Fackuttryck. Det är lätt att den som utför studien inom ett visst område samlar på sig ett 

antal fackuttryck som kanske den som blir intervjuad inte förstår.  

 Värdeladdade ord och uttryck där egna tolkningar och uppfattningar uppstår.  

 Oklara och tvetydiga ord och uttryck till exempel: läsa litteratur, lyssna på radio. 

 Oklar frekvens ord till exempel: ibland, brukar, ofta, regelbundet. 

(Patel & Davidson 2003: 74–75).   

Vare sig det gäller intervju eller enkät säger Patel och Davidson att det är vanligt att börja 

intervjun neutralt såsom bakgrundsvariabler. Sedan avslutas oftast intervjun eller enkäten neutralt 

till exempel genom att ge respondenten ”utrymme för kommentarer kring frågornas innehåll eller 

möjlighet till tillägg av sådant som inte kommit med i frågorna men som upplevs som 

betydelsefullt av respondenterna” (Patel & Davidson 2003: 73). I början av intervjuerna fick 

respondenterna ge en kort bakgrund om sig själva, såsom ålder, hur länge de har arbetat som 

lärare, vilka ämnen de undervisar i etcetera. Mot slutet av intervjun fick respondenterna utrymme 

att tillägga övriga tankar kring ämnet, vilket alla de intervjuade tog tillfället att göra. 
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Intervjufrågorna (se bilaga 2 & 3) var som stödfrågor för att gå igång en diskussion med 

pedagogerna. Vissa frågor diskuterades mer än andra, medan några frågor användes inte alls. 

Anledningen till varför vissa frågor uteblev var för att de hade blivit besvarade eller diskuterats i 

någon av de tidigare frågorna. Alla frågor som utformades av mig skickades till min handledare 

för godkännande innan jag kunde påbörja intervjuerna.  

4.2 Urval 

Solstigsskolan (figurerat namn) är ett högstadium 7-9, som ligger i en stad i mellersta Sverige. 

Cirka tio procent av eleverna i undersökningsskolan har ett annat modersmål än svenska och en 

del av dessa är nyanlända till Sverige. För närvarande finns det cirka 500 elever på skolan. 

I denna studie valde jag att intervjua verksamma lärare som undervisar i antingen 

naturorienterande ämnen, samhällsorienterade ämnen eller svenska som andraspråk. I början var 

det tänkt att jag skulle intervjua tre stycken lärare i NO respektive SO och en lärare i SVA, men 

valde bort tre av dessa. Totalt var det fyra pedagoger som deltog i undersökningen: en i NO, två 

stycken i SO och en i SVA. Eftersom det var dessa lärare som undervisade nästan alla 

andraspråkselever på Solstigsskolan var dessa lämpade med tanke på undersökningens syfte. 

Detta påverkade inte studiens resultat negativt utan jag fick i stället meningsfulla intervjuer med 

pedagoger som har elever i sin undervisning med ett annat modersmål än svenska.           

4.3 Etik 

Studien utgår från vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav vilket är informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa etiska krav innebär såsom följande: 

 Informationskravet – detta krav innebär att alla medverkande skulle vara informerade 

om studien och poängterar att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan 

avbryta sitt deltagande. Jag informerade även att denna undersökning skall publiceras i 

form av en uppsats för den högskola jag studerar vid, och även att allt material jag får in 

enbart är till för studien och att alla som deltar är anonyma och så även skolan. Allt detta 

informerade jag genom ett detaljerat informationsbrev (se bilaga. 1).(Vetenskapsrådet 7).  

 

 Samtyckekravet – I undersökningssammanhang är det viktigt med samtycke. Samtliga 

informanter får själva bestämma hur länge de vill delta. Det vill säga deltagare ”i en 

undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” (Vetenskapsrådet 9). I 

andra fall där barn och ungdomar ska undersökas bör det inhämtas ett samtycke från 



 

22 
 

elevens föräldrar/vårdnadshavare beroende på hur undersökningen är utformad, dock är 

inte detta aktuellt för denna studie då det enbart är vuxna som deltar. (Vetenskapsrådet 

9). En annan viktig del av detta krav är att om deltagaren bestämmer sig för att avbryta 

sitt medverkande ska det inte ställas några negativa påföljder på grund av detta. Inte heller 

ska deltagaren utsättas för ”otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden 

bör heller inte föreligga mellan forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller 

uppgiftslämnare.” (Vetenskapsrådet 10).  

 

 Konfidentialitetskravet – Det är viktigt att vara tydlig med att alla som medverkar i 

undersökningen är anonyma. För att bevara individens integritet valde jag att använda 

mig av fiktiva namn både på deltagarna och skolan, för att ingen ska kunna veta vem som 

har deltagit och vilken arbetsplats det är. Det skall vara praktiskt omöjligt för 

utomstående att veta uppgifterna eller kunna komma åt insamlat material, till exempel om 

intervjun är inspelad ska det enbart avlyssnas av undersökaren och raderas/förstöras när 

studien är avslutad. (Vetenskapsrådet 12).   

 

 Nyttjandekravet – När det gäller detta krav har allt material i denna undersökning endast 

används till den aktuella studien och inte för annat bruk då uppgifter ”om enskilda, 

insamlade för forskningsändamål, inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk 

eller andra icke-vetenskapliga syften” (Vetenskapsrådet 14). Som jag har nämnt i det 

föregående kravet att all dokumentation raderas efter att undersökningen har avslutats. 

Dessutom var det enbart jag själv som lyssnade och bearbetade de inspelade intervjuerna i 

denna studie.    

 

4.4 Förberedelser och genomförande av datainsamlingen 

Då det var viktigt att de intervjuade lärarna hade elever som har svenska som andraspråk på deras 

lektioner rådfrågade jag först läraren i SVA på skolan så att hon kunde ge mig rekommendationer 

om vilka lärare som skulle vara passande för undersökningen. Jag frågade lärarna personligen på 

skolan enskilt, och i samband med detta gav jag dem information om undersökningens syfte och 

hur studien skulle ske. Sedan följde jag upp detta genom att boka datum med lärarna för 

intervjuer. En av lärarna tog med sig informationsbrevet och jag bokade tid med henne efter cirka 

en vecka, medan de andra lärarna föreslog en tid redan samma dag som jag tillfrågade dem. Jag 

ville att de som deltog i undersökningen skulle känna sig så bekväma som möjligt och fick 



 

23 
 

därmed välja lokal själva där de känner sig trygga. En intervju skedde i pedagogens arbetsrum 

medan de andra intervjuerna ägde rum i en av skolans grupprum. Alla intervjuer utfördes i enrum 

och ostört.       

När intervjuaren ska genomföra intervjun finns det i stort sätt två olika sätt att registrera 

intervjusvaren nämligen att antingen anteckna svaren med papper och penna eller genom en 

ljudinspelning (Patel & Davidson 2003: 83). I och med det faktum att jag är ovan med att 

intervjua och föra anteckningar samtidigt bestämde jag mig för att spela in samtalen med hjälp av 

en mediespelare med inspelningsfunktion. Patel och Davidson betonar att det krävs mycket 

erfarenhet och träning när det gäller att kunna anteckna under en intervju. Fördelen med att föra 

en ljudinspelning av intervjun är att svaren registreras exakt (Patel & Davidson 2003: 83). 

Författarna (2003) upplyser om att det även finns viss nackdel att använda sig av ljudinspelning 

eftersom det bland annat kan vara kostsamt med tid då intervjuerna måste skrivas ut, då en 

intervju som är cirka en timme lång tar ungefär fyra till sex timmar att transkribera. Dessutom 

kan det med en inspelningsenhet närvarande påverka personens svar. Patel och Davidson menar 

att det är oftast inga problem för de som blir intervjuade att tala inför en ljudinspelningsenhet 

dock påstår de att när intervjun slutar spelas in brukar personerna prata mer spontant och är inte 

lika måna om att exempelvis framstå som logiska och förnuftiga (Patel & Davidson 2003: 83).     

När man genomför en intervju genom ljudinspelning är det även viktigt att få tillstånd från 

intervjupersonerna (Patel & Davidson 2003: 83). Innan jag började spela in intervjun förklarade 

jag för intervjupersonerna att samtalet skulle spelas in och att det är endast jag som kommer att 

behandla materialet och när studien är avslutad kommer inspelningen att raderas. Jag gick även 

igenom de övriga etikens huvudkrav för intervjupersonerna innan vi började intervjun även om 

allt stod i informationsbrevet. Samtliga intervjuer pågick i cirka tio minuter.    

4.4 Bearbetning av material 

Samma dag som jag hade intervjuat någon av pedagogerna registrerade jag av intervjun från 

mediespelare till ett skriftligt dokument på datorn. Jag förde även anteckningar med egna 

tolkningar och idéer vid sidan om, vilket är något som Patel och Davidson rekommenderar när 

man utför en kvalitativ studie (Patel & Davidson 2003: 119). Detta skiljer sig från en kvantitativ 

metod, där man oftast väntar med bearbetningen tills all material är insamlat. Vidare menar Patel 

och Davidson att det är praktiskt om man gör en löpande analys direkt efter en intervju och i och 

med detta kan det ge idéer om hur man kan gå vidare med studien (Patel & Davidson 2003: 119). 

Inför slutbearbetningen är det också viktigt att läsa igenom allt insamlat material flera gånger 
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(Patel & Davidson 2003: 119). Jag lyssnade igenom intervjuerna minst två gånger och ibland tre 

till fyra gånger för att vara helt säker.  

I transkriptionsprocessen är det viktigt att författaren är medveten om hur han eller hon ska 

skriva ut materialet från tal till skrift. Talspråk och skriftspråk är helt enkelt inte samma sak då 

gester, tonfall, mimiker, betoningar etcetera faller bort när man skriver ut intervjun (Patel & 

Davidson 2003: 119). Då det var respondenternas åsikter som stod i fokus och inte hur de uttalar 

något eller använder språket valde jag att inte skriva ordagrant då det kunde kännas något 

störande om någon exempelvis upprepar ett ord flera gånger, eller dylikt. För att underlätta för 

läsandet ytterligare valde jag att exempelvis skriva ”de” och ”dem” i stället för ”dom”. När någon 

gjorde en kort paus lade jag till ett kommatecken, och vid en längre paus som uppfattades som 

meningens slut lade jag till en punkt. Dock har jag ej tagit bort något som skulle påverka studien 

eller respondenternas åsikter. 

  

5. Resultat 

Jag har valt att dela resultatdelen utifrån de intervjuer jag har haft med lärarna. Avslutningsvis 

kommer jag redogöra en kort sammanfattning av resultatet. Alla namn i denna studie är fiktiva 

och jag har valt att namnge lärarna såsom följande: Sarah, Niklas, Birgitta och Bosse.  

5.1 Läraren Sarah – SVA  

Sarah är 43år gammal och tog sin examen år 2004. Hon har arbetat som lärare i ungefär tio år, 

men har arbetat som SVA-lärare i sex år då hon fick möjligheten att utbilda sig till det för att 

kunna få vara kvar på den arbetsplats hon arbetar på idag. 

Sarah förklarar att utformningen av ämnet svenska som andraspråk är som ordinarie 

undervisning snarare än som en stödundervisning på skolan. I Solstigsskolan arbetar de med 

svenska som andraspråk utifrån kursplanen i SVA. Ibland är Sarah med i klassrummet med 

eleverna men oftast tar hon ut grupper. Skolan har även svenska som andraspråk som språkval (i 

stället för franska, spanska och tyska, etcetera). Dock ersätts den ordinarie svenskundervisningen 

av svenska som andraspråk för elever med ett annat modersmål.  

När det gäller elever i SVA upplever Sarah att de oftast har svårigheter att ta till sig innehållet i 

ämnesundervisningen främst när det gäller inom SO och NO ämnen. Sarah förklarar att:  
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NO och SO är de två ämnen som det är svårast att ta till sig innehållet i 

eftersom det är så mycket fackord där och de är svåra för eleverna helt enkelt. 

Det är inte bara ord, utan det är också begrepp som gör att en helhet kan gå 

förlorad eftersom ett begrepp innefattar så mycket av förförståelse och 

förkunskaper.  

 

Ibland samarbetar Sarah med ämneslärare, dock inte ofta. Enligt henne är det svårt att finna tid 

till ett samarbete på det viset. Emellanåt känner Sarah att hon inte räcker till, hon säger bland 

annat: ”jag skulle vilja vara tre personer, då skulle jag kunna vara med i NO och SO 

undervisningen och utöver det också undervisa i svenska som andraspråk utifrån kursplanen”. 

Sarah betonar att det är ett önsketänkande från hennes sida men tyvärr ser det inte ut så i 

verkligheten. 

Fortsättningsvis tycker Sarah att samarbetet mellan henne och ämneslärare kan förbättras men 

eftersom det är endast hon som arbetar med svenska som andraspråk på skolan och hon har en 

kursplan i SVA som ska följas, hinner hon inte. Förut arbetade hon mycket med elevernas NO 

och SO i undervisningen men då var det på bekostnad av svenskan: ”vi jobbade med svenskan 

och jobbade med NO och SO också men kanske inte direkt i kursplanen. Man skulle kunna göra 

det om man arbetar tematiskt men vi har svårt att få ihop det.”  

Sarah belyser att det finns många sätt exempelvis vad det gäller att utveckla ord och begrepp för 

”ord och begrepp ska man lära sig i ett sammanhang, då det går mycket bättre då, det visar både 

på erfarenhet och i forskning på det sättet tror jag att ett samarbete skulle vara väldigt bra för 

elevens språkutveckling”.  Vidare säger Sarah att det finns väldigt många övningar och man kan 

exempelvis arbeta ämnesövergripande, med principen att en SVA-elev ska tala, skriva och läsa 

varje dag för att utvecklas. Sarah nämner att ”där kan man använda sig av väldigt mycket av NO 

ämnet till exempel att sammanfatta texter skriftligt och muntligt som är en viktig del för fortsatta 

studier”. 

Genom att jobba på det viset, att sammanfatta texter både skriftligt och muntligt är något som 

Sarah tycker är ett språkutvecklande arbetssätt. Dessutom att arbeta med ord och begrepp i ett 

sammanhang är också enligt Sarah ett språkutvecklande arbetsätt. Att arbeta genrebaserat är 

något som Sarah oftast arbetar med i SVA-undervisningen, vilket hon tycker är väldigt 

språkutvecklande för sina elever. Hon menar att eleverna då ”i ett sammanhang få se hur man 

använder hela språket, vilket språk som hör hemma i ett visst sammanhang”.  
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Sarah har inte hunnit gå på någon utbildning eller föreläsning där det till exempel handlar om 

andraspråkselever med läs- och skrivsvårigheter även om hon är medveten över att det har 

funnits sådana föreläsningar och kurser. Inom detta område har Sarah ingen stor kunskap, men 

när hon undervisar har hon en aning om att eleven har någon annan språkförbristning än bara 

andraspråkssvårigheter:    

Man kan ha en känsla för att här är det något annat också, det här är inte bara 

andraspråkssvårigheter eller vad man ska säga, utan här finns det något annat 

men hur man hanterar det är jättesvårt för man vet inte riktigt vad som är vad. 

Det kan även vara svårupptäckt, det finns ju annan form av språkstörning, det 

finns många olika sätt att ha förhinder då.  

 

Sarah tycker att vara SVA-lärare ibland är ett svårt arbete och det kan även vara väldigt ensamt att 

vara lärare i detta ämne då det oftast är bara en SVA-lärare på varje skola. Hon menar att det är 

särskilt ensamt när det gäller utvärdering och bedömning. När hon planerar arbetsområden och 

själva utformningen av undervisningen för eleverna ser hon inte som något problem alls att vara 

ensam, hon säger bland annat att: ”där ser jag liksom inte att jag stannar i utvecklingen särskilt, 

men just när det kommer till bedömning det kan jag tycka kan vara riktigt svårt för där vill jag få 

hjälp”. En av anledningarna med att det är svårt med bedömning och utvärdering säger Sarah att 

hon har ingen kollega att kunna samtala och utbyta idéer med.    

Angående arbetssätt, vill Sarah arbeta nivågrupperat då hon säger:  

jag skulle vilja arbeta mera nivågrupperat därför att jag är helt övertygad om att 

elever hjälper elever. Jag strävar oftast att få en dynamik i gruppen, ett klimat 

där alla kan utvecklas, att våga och vill men just att få de här nivågrupperna är 

jättesvårt i en skolorganisation som ser ut såhär och man behöver också ett lite 

större elevunderlag för att nivågruppera.  

Fortsättningsvis förklarar hon att det egentligen inte finns så många elever som hon undervisar i 

ämnet SVA. För närvarande undervisar hon bara 18 elever, de eleverna är utspridda i alla tre 

årskurser, i olika klasser. Dessutom har dessa elever varit i Sverige olika länge och kommer från 

diverse olika länder. Att utföra ett arbete genom nivågrupperingar är därför svårt menar Sarah. 

Att arbeta nivågrupperat är dock något hon vill sträva efter för att göra i framtiden:  

det är något som jag någon gång i framtiden skulle vilja jobba med och se hur 
det fungerar, för jag har en stark tro på det. För nu när elever kanske sitter och 
jobbar ofta, inte alltid, men med eget arbete alltså att de jobbar med där de är i 
sin utveckling vilket är också viktigt att de får göra så kan det bli lite ensamt för 
dem och då är det på bekostnad av språkutvecklingen för då pratar de inte lika 
mycket, de läser inte tillsammans med kompisar och sådant på lektionstillfällen.  
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Eleverna får läsa med Sarah, men hon menar att hon inte hinner med alla elever vid varje 

lektionstillfälle. Avslutningsvis säger Sarah: ”det finns många arbetssätt som går till spillo när man 

inte har nivågrupperat tycker jag.”  

5.2 Läraren Niklas – SO 

Niklas har arbetat som lärare i elva år nu och undervisar i både svenska och SO.  

När det gäller vilka språkliga krav som ställs på eleverna i SO-ämnet, nämner Niklas att det ställer 

höga krav på att man ska ha ett brett ordförråd. Som exempel tar Niklas upp ordet välfärd då han 

hade genomgång om det alldeles nyligen på sin lektion:  

man tar för givet att alla ska veta det, vi gick igenom det i 8:an igår och det var 
tre stycken som kunde ordet och det var ju liksom duktiga elever, man tror att 
de kan mycket mer än vad de kan och då kan man tänka sig om man har bott i 
Sverige i två, tre år eller ett år, vad lite man kan egentligen och vad noga jag 
måste vara med de här begreppen och språkutvecklingen som måste ske genom 
att man måste lära sig ord. 

 

En av eleverna i Niklas klass har ingen språkstödjare vilket enligt Niklas inte alls är bra då det 

behövs, dock har detta problem förts fram. Han förklarar att det inte är alla elever som får en 

språkstödjare men många på skolan har det. Vidare säger Niklas att ”det är kritik som vi har fått 

av skolinspektionen men samtidigt är det inte heller så lätt alltid för att få fram en bra 

språkstödjare för ibland kan det nästan ge motsatt effekt”. Han menar att det kan finnas 

språkstödjare som också har svårt för vissa ord och begrepp eftersom de kanske inte har bott i 

Sverige mer än fem år. Dessutom säger Niklas att språkstödjare är inga pedagoger: 

”språkstödjaren kan kanske inte något den heller, de är inte pedagoger och de har kanske bott i 

Sverige fem, sex år och har ingen aning om vad jag står och pratar om, så att man ska inte tro att 

allt löser sig för att det finns en språkstödjare”. Vidare säger Niklas att han har haft en sådan tur 

som får resurs under SO-timmarna där en andraspråkselev är i behov av det, dock får han inte 

hjälp på alla lektioner men att de har styrt om lite, ”nu är det inte ämnesspecifikt men rent 

generellt för honom, så har han fått rätt så mycket resurser som vi har lyckats trollat fram till 

honom så på de teoretiska, åtminstone hälften, så har vi en extra resurs i klassen och sen de 

praktiska går det ganska bra”. Niklas säger även att det finns elever som inte ens får tillgång till 

modersmålsundervisning trots att alla elever ska erbjudas den undervisningen, vilket han anser är 

ett stort problem då undervisningen behövs.     
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Niklas säger hur viktigt det är att skapa en bra relation mellan elev och lärare, vilket han tror 

påverkar elevens språk- och kunskapsutveckling:  

Hela tiden så handlar det om att skapa relationer. Jag brukar hela tiden tjata lite 
om det. Skapa en relation och se till att man trivs ihop sen så få det bli så att 
man ge dem lite mer tid och man plockar ut ord som är viktiga man kan inte 
plocka ut alla, men när man läser en liten text så kanske man jobbar med fem 
ord att de här ska du lära dig och då kanske de kan få ett sammanhang i texten. 

När det gäller att arbeta med elever med ett annat modersmål än svenska menar Niklas att det är 

väldigt viktigt att arbeta med ord och begrepp för att dessa elever ska kunna sätta dessa i ett 

sammanhang och egentligen finns det inte mycket mer än det man kan göra i början. Niklas säger 

även att det är väldigt svårt att anpassa undervisningen och att veta hur man ska gå till väga, 

speciellt när det är en sådan otroligt skillnad på nivån mellan eleverna. Vidare säger han att han 

vill gå igenom texterna noga och att han egentligen vet hur man ska arbeta med en text: ”man går 

igenom den långsamt och man stannar upp vid ord och så, och kanske läser om texten igen och 

han eller hon kanske sammanfattar, men det är helt omöjligt för mig i klasser om man inte har 

resurs”.   

Samarbetet mellan Niklas och SVA-läraren ser olika ut beroende på vilken situation eller behov 

en elev har. För närvarande finns det inget samarbete, men samtidigt säger Niklas att SVA är 

också ett eget ämne som kräver andra uppgifter. Niklas säger att det finns självklart behov av att 

bli bättre på att samarbete och kommer med ett förslag att eleverna skulle kunna läsa faktatexter 

som handlar om något ämne i SO då han tycker att det ingår också till viss del i SVA-ämnet. 

När det gäller hur Niklas tror att samarbete mellan ämneslärare och SVA-lärare skulle kunna 

hjälpa elever med annan härkomst att utveckla språket, anser han att det gäller att både läsa texter 

och diskutera dem. Dock säger Niklas att man ”kan inte bara kräva att SVA-läraren ska ta mina 

SO-texter och fördjupa sig i dem men det finns ju massor med olika texter, men ibland tror jag 

att det kan bli lite bättre om man använder även faktatexter från SO eller NO”.   

Angående skillnader som kan finnas mellan infödda och utlandsfödda elever säger Niklas att det 

finns en viss skillnad, men det är helt beroende på hur länge eleven har bott i Sverige. När det 

gäller prestation tycker Niklas att det inte är konstigt att elever med ett annat modersmål än 

svenska ibland har sämre prestation, speciellt om eleven bara har varit i Sverige ett eller två år. I 

frågan om attityd tycker Niklas att det är ingen stor skillnad alls mellan inrikes och utrikesfödda, 

”jag tycker att de allra flesta av mina andraspråkselever har väldigt bra attityd, men det tycker jag 

att alla mina elever har, nästan, så det är ingen stor skillnad just nu”.  
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Niklas berättar om en elev i 8:an som finner det svårt för undervisningen och förklarar att en av 

anledningarna är det faktum att eleven har egentligen ingen skolgång innan han flyttade till 

Sverige: ”det är ju helt obegripligt för honom. Han har inte läst speciellt mycket innan och har 

inte gått speciellt mycket i skolan innan och helt plötsligt ska han stå och prata om och lyssna på 

politik, skatt, skolpolitik och sådant, det är klart att det inte går”.  

Ett arbetssätt som Niklas tycker har varit bra när det kommer till andraspråkselever inom SO är 

att arbeta med kartor där de inte bara få öva på saker såsom världskartan utan även kunna arbeta 

med elevens förförståelse och tidigare erfarenhet. Niklas förklarar även att han har arbetat med 

kartor nyligen med en elev som har det väldigt svårt när det gäller SO: ”vi kör ett kartjobb och vi 

tränar världskartan och världsdelar, lite hav, och så har han jobbat med europakartan och sen kan 

vi sätta oss ner och prata lite om vilken väg han åkte hit och visar mig att han kom till Iran till 

Turkiet, sen så åkte han lastbil i vissa länder så han visste inte vilka det var”. Försättningsvis säger 

Niklas att det gäller att finna uppgifter som man känner att eleven kan klara av, och kartor är ett 

sätt som han tycker fungerar väldigt bra att börja med, för av erfarenhet har det fungerat väldigt 

bra. Vidare anser Niklas att det gäller att bygga upp elevens självförtroende och vara tydlig för 

eleverna att det kommer att ha längre tid att kunna ta till sig innehållet om man har svenska som 

andraspråk: ”det handlar om att bygga ett slags självförtroende och visa att du kan men det 

kommer att ta lite tid och sen så jobbar man med begrepp sen”.    

Angående frågan om Niklas har fått någon utbildning eller verktyg inom svenska som andraspråk 

berättar han att det var inte alls länge sedan han har varit på en föreläsning som handlar om hur 

man kan bemöta och arbeta med elever som har svenska som andraspråk. Han tillägger att dessa 

verktyg kan man även tillämpa till väldigt många elever, även infödda svenskar. Niklas säger att 

det finns många som är infödda svenskar, som har gått i svenskskola i åtta år, men som 

fortarande har svårt för vissa ord och begrepp och har svårt att läsa då han säger att ”det här med 

tydligheten och att jobba med text djupt och stanna upp och förklara begrepp, så det är inte bara 

andraspråkselever”. Slutligen säger Niklas att han har varit på en del föreläsningar men han har 

inget i sin utbildning angående svenska som andraspråk, men att det är något som man måste ta 

eget ansvar för och självmant få läsa sig till och vara aktivt med att följa forskningen inom 

området.  

Ett språkutvecklande arbetsätt för Niklas är som han har nämnt tidigare i samtalet nämligen att 

försöka arbeta med ord och begrepp. Vidare menar han att det gäller att skapa en trygg och bra 

atmosfär för eleverna för att utveckla ett språk och ”att vara väldigt mjuk och varm också liksom 

och bjuda in eleverna att det gör ingenting om man säger fel” vidare har Niklas ett exempel på 
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detta nämligen att ”de kanske inte vet att det heter en sax men använder ordet klippare, att man i 

stället berömmer, att man försöker hitta strategier tänker jag”. Han betonar att han tycker att lära 

eleverna olika strategier är något språkutvecklande och även det som Niklas nämnde tidigare 

nämligen vikten av att bygga upp elevernas självförtroende, att det gör inget om eleverna inte helt 

är korrekta, men att det viktigaste är att de använder språket: ”att försöka få in ett självförtroende, 

att de vågar prata fast att det är inte helt korrekt och det kan de göra om man har en bättre 

relation och sen tror jag också att det har med vart de kommer ifrån även”. 

Niklas har ett exempel om en kille som kom till Sverige för några år sedan genom att försöka tala 

och använda kroppsspråk trots att han ej kunde språket. Genom detta tog det ungefär ett år för 

honom att lära sig svenska: ”Det var en kille för några år sedan efter två, tre dagar sprang han 

runt bland grannarna och ringde på och frågade om de ville leka och han snackade och 

gestikulerade och han kunde svenska efter ett år”. Vidare menar han att det förekommer 

andraspråkselever som inte tittar på svensk tv eller läser på svenska hemma vilket Niklas tror är 

en viktig del i språkutvecklingen och det faktum att man diskuterar med eleverna om vad som är 

viktigt för att utveckla språket. Niklas menar att eleverna inte bara kan läsa och titta på tv från sitt 

hemland utan de måste även möta det svenska också för att utveckla sitt andraspråk, ”man måste 

balansera det hela och det har vi ju sett, vilka är det som lyckas bäst överhuvudtaget från andra 

länder? Jo det är de som naturligtvis tittar på svensk tv och vet vem Astrid Lindgren är” 

fortsättningsvis säger Niklas ”man kan liksom inte utveckla svenskan om man inte pratar svenska 

på sin fritid eller lyssnar på svenska”.      

När det gäller att arbeta med elever som har svenska som andraspråk i SO-undervisningen tycker 

Niklas att det är svårt men samtidigt väldigt roligt. Det som Niklas tycker är svårast är det faktum 

att han känner att han inte har den riktiga kompetensen för att ta sig an andraspråkselever. Han 

tror även att man måste vara väldigt intresserad och ha en positiv inställning i stället för att gnälla 

över att det är jobbigt och svårt. Dessutom anser Niklas att man  

får försöka hitta sina vägar men just det där med att jobba med ord och 
begrepp och få dem att finna strategier för att få dem att fatta att vi måste träna 
språket hela tiden precis som man måste göra om man vill bli duktig på fotboll 
då tror jag att man kommer långt i alla fall.    

Niklas säger även att det inte räcker för en elev som har svenska som andraspråk att jobba 

dubbelt så hårt, utan det gäller för den att arbeta ännu mer än så. Slutligen poängterar Niklas att 

det står i läroplanen att det ska vara språkutvecklande i alla skolans ämne, dock kan det vara svårt 

att få ihop allt då läroplanen är ny och den främsta prioriteten på skolan har varit att kunna 

tillämpa den i praktiken.  
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5.3 Läraren Birgitta – SO 

Sedan 1994 har Birgitta arbetat som lärare och började när hon var i 40-årsåldern. Egentligen ska 

Birgitta gå i pension nu till sommaren men hon har bestämt sig för att arbeta kvar ett par år till. 

Birgitta undervisar i SO.  

Enligt Birgitta måste man ha ett bra språk för att klara av SO-ämnet då hon säger att det gäller att 

”kunna många ord, att kunna analysera argumentera det är det våra kriterier bygger på”. Birgitta 

tror även att många förbiser kunskaps- och faktadelen av ämnet och ser bara dessa språkliga 

kriterier man ska kunna för att klara ämnet: ”man måste kunna fakta, att ha en faktabas först om 

kring det först som man ska diskutera och argumentera om och analysera”.  

Birgitta försöker förse andraspråkselever med lite enklare material men hon belyser att hjälp och 

stöd för dessa elever ser olika ut då det är beroende på vad som kan. Fortsättningsvis säger hon 

att ”[hon] tycker att det är bra om de kan följa undervisningen, om de kan vara med i 

klassrummet för [hon] tror att då lär de sig mest”.  Dock menar Birgitta att lärarna inte alltid har 

tillgång till att en elev ska få en språkstödjare, utan man måste försöka få ihop det på andra sätt. 

Gällande samarbetet mellan Birgitta och SVA-läraren säger hon att den ser olika ut beroende på 

vilken elev det gäller: 

De som har kommit igång lite de har mer samarbete då brukar den läraren 
använda sig av materialet i så att säga svenskundervisningen ibland, hjälpa dem. 
Men så här när de har nyss har kommit då blir det inte så mycket samarbete inte 
i SO i alla fall då har dem fullt schå att lära sig svenska och då är SO:n för svår.    

Hon tror även att samarbetet mellan dem kan hjälpa en elev med svenska som andraspråk att 

kunna utveckla det svenska språket. Birgitta poängerar att i hennes ämne SO är det även svårt för 

svenska barn att kunna ta till sig undervisningens innehåll då det finns många svåra ord och 

begrepp. För de elever som har väldigt svårt att hänga med i undervisningen får de oftast tas ut 

från klassrummet och få extra stöd och hjälp. Gällande om Birgitta får den hjälp och verktyg som 

behövs för att undervisa i ett mångkulturellt klassrum säger hon: ”nej, det behöver man ju alltid 

mer hjälp för vi har ibland haft elever som knappt kan ett ord svenska som inte har haft en 

språkstödjare som bara sitter där och det är barnmisshandel”.    

Birgitta säger att det finns för närvarande en blandning av andraspråkselever när det gäller attityd 

och presation i skolan. Hon menar att det finns några som är väldigt ambitiösa och tar skolan 

väldigt seriöst, och de som har nyligen kommit till skolan i Sverige ”har ju upplevt skolan, när de 

är i den här åldern, skolan på där de kommer ifrån också”. Attityden bland de svenska eleverna 
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upplever Birgitta att de säger att ”det är tråkigt i skolan och det är några som tycker att det är 

viktigt men det kan vara mycket beroende på prat också”. Det kan även bero på att det finns 

sådana som tycker att undervisningen blir för ansträngande för dem och i och med det inte orkar.  

En svårighet som Birgitta upplever när hon undervisar i ett klassrum där det finns 

andraspråkselever är tiden. Hon känner ofta att hon inte hinner med dem då de övriga eleverna i 

klassrummet kräver mycket tid av henne och det är svårt när man är ensam i klassrummet. 

Birgitta säger också att ”det är sällan att man hinner sätta sig en lång stund med någon elev så att 

då blir de här andrapsråkseleverna lidande” då hon menar att de övriga eleverna ”kräver och 

räcker upp handen hela tiden då blir det ju kaos i klassrummet”. Dessutom säger Birgitta att: 

Det är ju alltid svårt att ha för man får ju alltid dåligt samvete att man inte kan 
hjälpa dem och hinner hjälpa dem man försöker ju, försöker ju göra prov så att 
det ska funka och ordna så att de får någon med sig som kan men ja men det är 
för få resurser det är ju så för de behöver ju mer hjälp än att gå till SVA och SO 
står ju inte högst i turordningen med att få hjälp när det är.  

 

Ett språkutvecklande arbetssätt enligt Birgitta är att arbeta mycket med att kunna läsa och förstå 

innehållet i en text och även ”kunna läsa mellan raderna för det är ju det SO kriterierna går ut på 

inte bara kunna berätta utan att de ska kunna använda den fakta som de har lärt sig och då gäller 

det att de förstår vad de läser också”. Hon menar även att om man stöter på ett ord som man inte 

förstår i engelskan kan man oftast slå upp det i en ordbok men om det skulle gälla ett svenskt ord 

tror hon att de oftast hoppar över det i stället för att ta reda på innebörden.  

Slutligen säger Birgitta att det är väldigt svårt att undervisa i ett mångkulturellt klassrum och för 

andraspråkseleverna. När det gäller språkstödjare kan andraspråkseleverna lätt bli fast vid dem 

och utesluter Birgitta ”ibland undrar man om de lär sig snabbare men då går det ju mycket tid 

förlorat också som de inte lär sig någoting på”. Birgitta menar också att den sociala aspekten för 

andraspråkseleverna kan bli lidande då hon tror att de inte känner sig som en del av klassen lika 

fort, ”de kommer inte in lika snabbt i klassen heller med att prata med kompisar och så, så att det 

är både positivt och negativt. Jag menar de måste ha en språkstödjare men det finns ju också även 

lite negativt som kan hindra”.    
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5.4 Läraren Bosse – NO 

Bosse är egentligen utbildad civilingenjör inom datorteknik, men han har sedan mars i år börjat 

på Solstigsskolan som vikarie, vilket innebär att han har arbetat som lärare i ett kvarttal fram till 

sommaren. De ämnen han undervisar i är matematik och inom NO, fysik, kemi och biologi.  

När det gäller om det ställs några språkliga krav inom NO-ämnena är Bosse lite osäker om det 

finns någon tydlig definition eller kriterier om vad man ska kunna inom ämnet för att klara det, 

då han menar att han egentligen inte kan säga att han vet mycket om de olika språkliga krav som 

ställs egentligen. Bosse säger bland annat att 

Jag känner inte till någon definition om någon slags gränsvärde här, eller inte 
direkt gränsvärde men vad de ska ha för att klara tröskelnivån för att fungera i 
klassen. Jag kan bara säga någon slags minimumnivå för att det ska fungera, 
men det är kanske rätt komplext det också, men det är mer som man märker 
det är en bedömning man gör om man vill eller inte som man känner att det 
fungerar. Det blir mer på ett känslomässigt plan som man känner det här 
funkar eller det här funkar inte men några tydliga definitioner, eller den egna 
känslan har man inte och jag har inte känner jag i alla fall.     

 

Angående hjälpmedel och språklig stöttning inom Bosses undervisning säger han att det finns 

hjälp för andraspråkselever inom matematiken, dock inte i form av språkstödjare men i stället en 

annan pedagog som eleven få gå till om han eller hon behöver extra stöd inom något ämne. 

Bosse menar även att andraspråkselevernas språknivå är så pass god vilket gör att det inte är 

några problem inom matematiken ”jag tycker att de kvalificera språket inom matematiken, det 

blir lite jobbigare för dem när de har mycket text i frågorna i och för sig och att tolka men jag 

tycker inte att på den här nivån att det är något stort problem för dem i matten”.    

När det gäller inom de andra ämnena i NO säger Bosse att det inte finns någon direkt 

språkstödjare där heller dock berättar han om ett av de mest extrema fallen han har erfarit med 

en andraspråkselev som inte klarar av NO. Bosse förklarar att eleven 

har inte ens hemspråksstöd, det är väl det mest extrema fallet jag har i någon 
som inte hänger med idag.  Det är svårt för att han har inte så mycket 
möjligheter att klara det han läser nu. Jag kan prata med honom på svenska 
men då är det talspråk, det funkar väl hyggligt jag kan kommunicera med 
honom så att säga men att ta in ett ämne i NO det är en annan sak. 

Vidare menar Bosse att han har varit i kontakt med elevens mentor angående eleven, och 

mentorn i det här faller är, enligt Bosse, irriterad över det faktum att eleven inte får 

modersmålsundervisning som eleven har rätt till, vidare säger Bosse att ”det förenklar inte på 

något sätt”. Dessutom säger Bosse att det finns ingen samarbete mellan honom och SVA-läraren 
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på skolan och tillägger att ”jag har inte blivit introducerad för om vi skulle ha något samarbete 

men det är något jag borde kanske ha”. 

Att forma undervisningen i ett mångkulturellt klassrum tycker Bosse ibland är svårt för att finna 

rätt balans för alla elever men han menar även att det gäller för eleverna att arbeta väldigt mycket 

för att få en möjlighet att kunna klara undervisnigen:       

Det är väldigt svårt att ha en undervisning på en sådan nivå så att den är 
adekvat för en klass och samtidigt på en nivå där någon knappt hänger med i 
språket alls. Man kan inte sänka nivån för mycket och i viss mån om man har 
tid så kan man förtydliga men det ställer ju också höga krav på den här eleven 
då, att eleven då är intresserad och är med vilket kanske inte blir det naturliga 
fallet om man inte förstår lika mycket och har svårt att hänga med. Att arbeta 
dubbelt så hårt för en elev som har svenska som andraspråk, det krävs ju nästan 
för att ha någon chans.  

   

Bosse upplever att elever som har svenska som andraspråk ibland har svårigheter att hänga med i 

undervisningen i NO men att det är ”en kombination av att man får antar att de inte förstår allt 

man säger och i vissa fall kanske väldigt lite av vad man säger kombinerat med den där 

motivationen som är en naturlig följd”. Samtidigt menar Bosse att det kan vara väldigt 

påfrestande ibland med en elev som inte förstår alls vad Bosse säger som hela tiden avbryter och 

som samtidigt vill hänga med. Bosse menar att det inte skulle fungera på det sättet heller och att 

det samtidigt måste finnas någon slags balans för att få det hela att fungera, dock är Bosse osäker 

på hur denna balans skulle ske.  

Generellt tycker Bosse att det finns en blandning mellan de som är omotiverade och motiverade, 

både när det gäller infödda- och utrikesfödda elever. Bosse säger bland annat att de 

andraspråkselever som är motiverade är sådana som redan har kommit i fas med det svenska 

språket: ”jag skulle kunna tänka att de har redan jobbat rätt hårt för att ta sig igenom och över 

den där tröskeln, det är i och för sig en spekulation men det finns sådana som är väldigt 

motiverade tycker jag men det är nog för att de har fått jobbat hårt också”.  Bosse tillägger, i och 

med att dessa elever har arbetat väldigt mycket, har de motiverade eleverna vunnit en del 

självförtroende än de som är svagare men Bosse tycker att det är av ”förklarliga skäl”. 

Eftersom Bosse är en vikarie så har han inte känt att han har fått den hjälp och verktyg som 

behövs för att undervisa i ett mångkulturellt klassrum och i och med detta kunna möta 

andraspråkselevernas behov. I och med att Bosse är vikarie har han heller inte fått möjligheten att 

kunna hinna med allt han hade velat göra på grund av den arbetsbörda som har blivit lämnad 

efter förra vikarien, då de klasser som Bosse har tagit över har haft flera vikarier innan. Bosse 
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säger att ”[han] har haft väldigt svårt att hinna med även den normala undervisningen under den 

här första tiden [han] har fortfarande arbete som släpar efter från det som hände innan [han] kom 

hit” vidare säger han: ”jag har ett väldigt tufft arbetsklimat” men samtidigt säger Bosse att han är 

väldigt tacksam över det stöd och hjälp han har fått genom hans kollogor i ämneslaget. 

Ytterligare säger Bosse att kompetens att kunna arbeta med andraspråkselever har Bosse inte fått 

mer än genom de råd han har fått från sina kollegor: ”förutsättningar då för att klara de här 

typerna av skillnader det kan jag väl inte säga att jag har fått någon annan väg än just genom de 

råd man får via kollegor och deras erfarenhet eftersom jag har inte undervisat tidigare”. Vidare 

säger Bosse att ”eftersom [han] började undervisa i mars har [han] bara kompetens i ämnena” han 

undervisar i.   

Ett språkutvecklande arbetssätt enligt Bosse är främst att arbeta med ord och begrepp då han 

bland annat säger: ”någonting som är gemensamt för både första- och andraspråkselever, det är 

väl att bygga upp deras flora av begrepp för det har ju båda grupperna nytta av och det är väl 

fortfarande viktigt”. Vidare menar Bosse att i och med den nya läroplanen har fokusen på att lära 

sig begrepp skiftat något och tyngdpunkten nu är att eleverna ska kunna dra slutsatser och förstå 

sammanhang:   

den nya läroplanen kanske förflyttar tyngdpunkten från det till mera att kunna 
förstå samband och att kunna dra slutsatser och förstå sammanhang, det är 
naturligtvist jättebra men jag tror inte att man ska lämna det där 
begreppsvärden för att då har man till sist inget språk som man kan 
kommunicera i ett ämne, så att begrepp och språket är ju väldigt viktigt om 
man ska ha någonting att bygga på annars tar det ganska snart stopp och man 
kommer inte längre i förståelsen heller eller att man måste ha ett språk för att 
kunna tänka också i någon mening. 

Fortsättningsvis säger Bosse att han kan tänka sig att begreppsinlärningen är ännu mer viktigt för 

en elev som har svenska som andraspråk då de skulle få mycket hjälp av det. Han menar att det 

självklart är så för förstaspråkseleverna också.  

Slutligen säger Bosse att det är blandat det där mellan eleverna, han menar att 

andraspråkseleverna han har ligger på väldigt olika nivåer vilket gör arbetet något svårt också. 

Bosse tror att de elever som har svenska som andraspråk och kommit en bra bit på vägen, tagit 

sig igenom de svåraste språkliga barriärerna ”blir väldigt motiverade på resan” men samtidigt är 

det ”tufft för dem, de måste nog få all hjälp de kan få” dock säger Bosse att brist på resurser är 

tyvärr ett ständigt problem ”verkligheten är tuff”.  
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6. Diskussion  

Genom undersökningen har jag fått svar på mina frågeställningar och uppnått studiens syfte. Jag 

har valt att dela upp diskussionerna i fyra delar. Avsnittet börjas med en metoddiskussion som 

sedan följs av ett resultatdiskussion där studiens resultat diskuteras mot tidigare forskning som 

har presenterats i denna undersökning, även egna reflektioner är hopflätade. Sedan avslutas 

avsnittet med slutsatser och hur man kan utöka undersökningen för framtida studier.     

6.1 Metoddiskussion  

Urvalet i undersökningen blev inte som jag hade tänkt från början. Det var meningen att jag 

skulle intervjua sju pedagoger totalt, dock blev det i stället fyra pedagoger. Jag skulle ha kollat mer 

noggrannare om hur många pedagoger som undervisade med klasser som hade andraspråkselever 

i och i vilka ämnen. Dock tycker jag att resultatet av denna studie blev lyckosamt och att det blev 

väldigt meningsfulla intervjuer med samtliga som deltog. Att det blev fyra intervjuer i stället för 

sju påverkade inte undersökningen alls. Genom att ha nära kontakt med SVA-läraren fick jag 

rekommendationer om vilka som skulle vara passade för studien, detta sätt tycker jag fungerade 

väldigt bra. I och med detta tog jag kontakt med samtliga informanter personligen vid ett besök 

på skolan. Det är även svårt att dra några generella slutsatser, då det var endast fyra som deltog. 

Dessutom det faktum att det skedde bara på en skola kan man därmed ej förvänta sig att dessa 

pedagoger och andraspråkseleverna som de undervisar ska vara representanter för hela Sveriges 

skolor, ändock kan man dra lärdomar av dessa intervjuer.  

Det faktum att undersökningen är kvalitativ kan ha sina brister. Med den försförståelse om 

tidigare forskning som ligger till grund till studien, kan det ha påverkats något då jag kanske 

omedvetet sökt somliga svar från samtalen. Dock har jag under samtalen med pedagogerna inte 

styrt eller ställt några följdfrågor som skulle kunna dirigeras på så vis. Då undersökningens syfte 

är att främst få en insyn om hur pedagoger i grundskolans senare år upplever att undervisa i ett 

mångkulturellt klassrum var en kvalitativ metod mer lämplig än kvantitativ, då det var 

pedagogernas åsikter och erfarenheter som stod i fokus i intervjuerna och inte om statistiska och 

kvantifierbara resultat.   
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6.2 Resultatdiskussion  

Syftet med denna undersökning är att få en inblick om hur verksamma lärare uppfattar hur det är 

att arbeta med elever som har svenska som andraspråk, och i och med det vilka svårigheter det 

kan föra med sig. Dessutom ska denna studie utforska hur lärare kan arbeta mer 

språkutvecklande i ämnesundervisningen med elever som har svenska som andraspråk. 

Föreställningarna i denna undersökning är såsom följande:  

 Vilka svårigheter upplever de intervjuade lärarna som kan uppstå när man arbetar i ett 

mångkulturellt klassrum?  

 Vilka hjälpmedel och stöttning får andraspråkselever i de intervjuade lärarnas 

undervisning?  

 Hur anser dessa lärare att man kan arbeta språkutvecklande i ämnesundervisningen med 

elever som har ett annat modersmål än svenska? 

 

En av de svårigheter som läraren Birgitta upplever med att undervisa i ett mångkulturellt 

klassrum är att det inte finns tillräckligt mycket tid att kunna möta andraspråkselever på 

lektionstimmarna. Detta gäller inte bara andraspråkseleverna utan även när det kommer till att 

hjälpa eleverna i klassrummet generellt. Detta är även något som Sarah säger i sin SVA-

undervisning, hon försöker att hinna med att alla ska få läsa för henne men det blir inte så vid 

varje lektionstillfälle. I Lgr 11 står det tydligt att undervisningen skall anpassas efter varje individs 

behov och förutsättningar (Lgr 11: 8). Gentemot resultatet visar det att detta inte alltid fungerar 

med att ge andraspråkselever den tid och stöd som behövs i de intervjuade pedagogernas 

undervisning. Tidsbristen gör att eleverna inte får den språkligastöttning som behövs för att han 

eller hon ska kunna ta till sig innehållet i undervisningen och även förmågan att kunna använda 

och förstå ett skolrelaterat språk. Niklas säger bland annat att det är svårt att forma 

undervisningen och veta hur den ska formas med tanke på att det är stora nivåskillnader mellan 

eleverna.  

I undersökningen visade det sig att SVA-läraren Sarah känner sig ensam i sitt yrke då det är oftast 

bara en SVA-lärare på varje skola. Det jag skulle vilja ändra är organisationen när det gäller 

undervisningen i svenska som andraspråk. Först och främst bör ämnet SVA få en högre status, då 

ämnet har en egen kursplan bör det ser ut som det gör på Solstigsskolan, som ett ämne än som 

stödundervisning. Omgivningen bör vara medveten om att SVA inte är ett ämne för elever som 

ej klarar av svenskan i vanliga undervisningen, utan att det är ett ämne som ska vara skräddarsytt 
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för elever som har ett annat modersmål än svenska. Det är ett faktum att ämnena SVA och 

svenska har i princip samma innehåll och är likvärdiga, ska det egentligen inte göras någon större 

skillnad mellan dessa ämnen. För att förhindra detta bör man göra allmänheten mer medvetna 

om SVA-undervisningen och andraspråksinlärning bland annat genom mer forskning kring 

området. Dock känns det ibland som om SVA-undervisningen och skolan är två helt skilda 

verksamheter. Detta gäller inte bara SVA utan även modersmålsundervisning. En anledning till 

att modersmålsundervisningen och skolan känns som två olika verksamheter dels kan bero på att 

modersmålsundervisningen ej är obligatorisk och att undervisningen sker oftast utanför ordinarie 

skoltid. Dessutom finns det ej varken en utformad utbildning för att bli modersmålslärare eller ett 

lärarlyft inom detta ämne, vilket kan påverka ämnets- och yrkets status. Jag tror även ett krav på 

lärarlegitimation för modersmålslärare skulle stärka deras status. Forskning visar att det är viktigt 

för en elev som lär sig sitt andraspråk att även kunna arbeta på sitt modersmål, bland annat ger 

det andraspråkselever en fördel att ta till sig ämnesrelaterade språkfärdigheter (Holmegaard & 

Wikström 2004: 540).   

Som Gibbons (2009) nämner är det viktigt att kunna kartlägga elevens utvecklingsnivå och 

språkkunskaperna, detta för att bland annat kunna integrera språk- och ämnesundervisningen. 

Det gäller då att besvara frågorna, vilka språkliga krav som ställs inom ett ämne och hur väl 

behärskar eleven språk, och vad behöver han eller hon lära sig?  (Gibbons 2009: 164–165). I och 

med lärarnas tidsbrist, som bland annat Birgitta och Niklas nämner, känns det inte som en möjlig 

lösning att utforma själv för sitt ämne som man undervisar i. Även det faktum att SVA är ett eget 

ämne med egen kursplan som ska följas är inte SVA-läraren tillgänglig att kunna ge 

andraspråkseleverna den extra hjälp som behövs för att de ska uppfylla de krav som ställs ibland 

annat NO och SO. Bülow et al. (2007) nämner i sin forskning som ett hjälpmedel att SVA-läraren 

kan vara med i klassrummet och kunna notera alla språkliga svårigheter som ställs på en 

andraspråkselev för att i sin tur kunna diskutera med ämnesläraren om hur man kan gå till väga 

(Bülow et al. 2007: 70). Dock har Sarah uttryckt sig i samtalet att hon inte räcker till att hålla 

undervisning i SVA och följa kursplanen i den samtidigt som hon ska hjälpa och stötta eleverna i 

ämnesundervisningen, en konsekvens blir att SVA-undervisningen blir lidande. En möjlig lösning 

är att skolorna satsar mer på ämnet SVA och inte har en lärare per skola som det ser ut på 

Solstigsskolan. Minst två på en skola tror jag skulle göra stor skillnad, då har lärarna någon 

möjlighet att kunna utbyta idéer och tankar, att kunna diskutera vissa problem som kan uppstå, 

och då jag kan tänka mig att det blir givande och utvecklande för SVA-lärarna. Detta anser jag 

väldigt viktigt då resultatet visar att samtliga ämneslärare saknade kompetens angående att kunna 
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bemöta andraspråkselever, och där kan jag tänka mig att många kanske förlitar sig på SVA-läraren 

då hon eller han besitter dessa kunskaper i sin utbildning.     

Jag ser en till möjlig lösning för att kunna underlätta för lärare till exempel att kartlägga en 

andraspråkselevs baskunskaper, nämligen att ingå ett tätt samarbete med elevens 

modersmålslärare. Till exempel kan man be modersmålslärarna göra bedömningar i form av 

språk- och kunskapsprov på elevens förstaspråk utifrån olika färdigheter såsom tala, lyssna, läsa 

och skriva. Detta är bland annat för att få en inblick i elevens bas i sitt förstaspråk, för att som 

SVA-lärare eller lärare i övriga ämnen ska kunna veta vad eleven redan kan och utifrån detta 

kunna utforma undervisningen. Om man har möjlighet kan man även be elevens 

modersmålslärare att agera som en slags mentor gällande övrig undervisning, bland annat när det 

gäller SO- och NO-ämnen, då Bergman nämner att skolspråket kan kännas besvärligt för en 

andraspråkselev. Då dessa ämnen kräver ett basordförråd och omvärldskunskaper som 

förstaspråkselever får i tidig ålder (Bergman 2000: 26).  

Att få tillgång till modersmålslärare utifrån modersmålsundervisningen är ett önsketänk då jag är 

väl medveten om att det ser olika ut från skola till skola, kommun till kommun när det gäller 

bland annat fördelning av resurser och tillgång till modersmålslärare i det språk som är aktuellt. 

Både Niklas och Bosse nämner en elev som ej får tillgång till modersmålsundervisning vilket 

känns otroligt orättvist för eleven. För den eleven hoppas jag att det görs en del åtgärder som gör 

det möjligt för honom att delta i modersmålsundervisningen. De elever som får tillgång till 

modersmålsundervisning har visats kunna vara en avgörande faktor för att uppnå skolframgång i 

elevens andraspråk, detta innebär att skolan bör planera och arrangera så att eleven får tillgång till 

att få studiehandledning i sitt modersmål (Holmegaard & Wikström 2004: 541–542).   

Alla de intervjuade ämneslärarna i undersökningen nämner att elever som har svenska som 

andraspråk oftast har en språkstödjare med sig i klassrummet, dock har inte alla elever det då det 

kanske inte finns för det aktuella språket eller att det finns för lite resurser trots att några elever är 

i behov av en. Birgitta säger att det har funnits elever som knappt kan ett ord svenska men som ej 

har haft tillgång till en språkstödjare och har bara suttit tysta på hennes lektioner vilket hon 

uttrycker sig är barnmisshandel. Språkstödjare ger eleverna möjligheten att arbeta med sitt 

modersmål och dessutom får andraspråkseleverna handledning på sitt modersmål. Dock anser 

både Birgitta och Niklas att en språkstödjare inte löser alla problem och ibland kan det till och 

med ge motsats effekt. Niklas menar att språkstödjare är inga pedagoger och han vet egentligen 

inte hur mycket den personen förstår av det han säger, då det även kan vara svårt för 

språkstödjaren att hänga med på lektionerna. Detta är något som också Birgitta säger, genom 
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språkstödjare kan eleven lätt ty sig till sin språkstödjare vilket gör att hon kan känna sig utesluten 

från att hjälpa eleven. Hon nämner även att detta kan påverka den sociala aspekten då hon tror 

att det kan ta längre tid för en andraspråkselev att komma in i klassrummet och därmed kunna 

kommunicera med klasskamraterna.    

Om en elev är utan eller har stora brister i basen kan en konsekvens bli att det blir svårt för 

eleven att begripa innehållet i undervisningen. Bosse säger bland annat att det kan vara en 

kombination mellan att eleven ej förstår innehållet i undervisningen och motivation. Det kan 

även påverka den sociala nivån hos en andraspråkselev då det kan vara svårt för eleven att kunna 

kommunicera med klasskamraterna. Elevens självkänsla kan även påverkas och bli något sänkt, 

eleven kanske ej vågar ta hjälp på eget initiativ. I och med detta finns risken att läraren förbiser 

eller inte uppfattar elevens behov. Därför anser jag att det är viktigt att eleven har en kontinuerlig 

kontakt med lärarna och att de skapar en god relation sinsemellan, detta är något som Niklas 

nämner. Han anser även genom en god relation mellan lärare och elev påverkar elevens språk- 

och kunskapsutveckling positivt, då det samtidigt skapas en trygghet.  Av egen erfarenhet 

upplever jag att många barn med ett annat modersmål än svenska inte vill bli avslöjade, det vill 

säga de vill inte visa sina brister inför lärare och klasskamrater och är i stället tysta eller visar en 

negativ attityd gentemot skola och undervisning. Detta ser givetvis olika ut från individ till 

individ, då Bosse nämner i sitt samtal att det kan vara lika problematiskt om en elev hela tiden 

frågar och försöker hänga med än en som inte visar att han eller hon behöver hjälp, det gäller 

med andra ord att finna en balans.    

Samtliga lärare i undersökningen säger att en av de viktigaste faktorerna för att klara 

ämnesundervisningen i både SO och NO är att ha ett rikligt ordförråd. Detta överensstämmer 

med Saville-Trokies (1984) undersökning då han menar att det är bland det viktigaste för att 

uppnå skolframgång i dessa ämnen. Både pedagogerna Niklas och Sarah anser även att det är 

viktigt att kunna använda dessa ord och begrepp i en kontext. Att kunna ord och begrepp i en 

kontext gör att eleverna har lättare att ta till sig meningen och inte bara lära sig genom en 

utantillinlärning, som har visats sig inte vara den mest idealiska metoden för ett livslångt lärande 

(Bülow et al. 2007: 68–69). Andraspråkselever har även visats vara bra på att använda sig av 

diverse gissningsstrategier om inte ordförrådet räcker till, i och med detta kan det bli svårt för 

eleven att kunna lära sig nya begrepp och insikter om inte han eller hon har ord och begrepp att 

kunna bygga förståelsen på (Hajer & Messtringa 2010: 21). Medvetenheten om hur läraren 

uttrycker sig i klassrummet är en viktig del när man undervisar i en klass med andraspråkselever 
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(Bülow et al. 2007: 70). Niklas säger att man måste vara noga med ord och begrepp och 

medveten över att vissa ord som man själv kan tycka är enkla kan vara svårt för andra. 

Sarah arbetar ibland genrebaserat i SVA-undervisningen vilket hon tycker är otroligt 

språkutvecklande för sina elever då eleverna får se det i ett sammanhang hur man använder ”hela 

språket, vilket språk som hör hemma i ett visst sammanhang”. Genom genrepedagogik synliggör 

man hur språket används inom olika genrer, och dessutom kunna sätta grammatiken i en 

autentisk kontext. Detta är även en metod för eleven att arbeta med litteracitetet (Gibbons 2010: 

162).  

Gällande den senaste skrivna PISA-undersökningen (2009) är utrikesföddas kunskapsnivå 

betydligt sämre än infödda svenskars. Bosse, Niklas och Birgitta har konstaterat att när det gäller 

prestationen bland andraspråkselever i deras undervisning är den något sämre än infödda 

svenskar, men det är förståeligt då många av dessa elever är sent ankommande och lär sig svenska 

vid tonåren. Men det beror även på hur länge eleven har bott i Sverige. Bosse menar att det finns 

skillnader i prestation mellan andraspråkselever sinsemellan, men det tror han beror på om eleven 

har kommit över de språkliga barriärerna i sitt andraspråk. Han anser även att det är en blandning 

mellan omotiverade och motiverade bland infödda- och utrikesfödda, men att det beror på vilken 

fas andraspråkseleven är i sin språkutveckling. Dock gällande attityd till undervisningen är det 

inga större skillnader mellan utrikes- och inrikesfödda. Niklas menar att alla elever han har är 

positiva till undervisningen, Birgitta nämner att det är beroende på individen snarare än om man 

är inrikes- eller utrikesfödd men många tycker att undervisningen kan kännas tråkigt. Hon tror att 

det dels kan bero på att det är bara prat och dels om någon elev tycker det är väldigt svårt i SO-

ämnena. Men samtidigt säger hon att det finns en hel del andraspråkselever som tar skolan väldigt 

seriöst och är mycket ambitiösa. Det är lätt att bara se situationer och svårigheter på en ytlig nivå 

till exempel när det gäller resultaten mellan inrikes- och utrikesfödda. Det finns många elever 

numera som kommer till Sverige som ej har någon skolbakgrund alls, vilket är något som både 

Niklas och Sarah nämner i intervjun. Det handlar inte bara om barn och ungdomar som kommer 

till Sverige och har haft skolbakgrund i hemlandet längre, utan numera kommer det sådana som 

varken har läst eller hållit i en penna förut. I och med detta kan man ej förvänta sig att en elev 

med sådana förutsättningar, komma till Sverige och börja på högstadiet att kunna både lära sig 

målspråket, ämneskunskaperna och dessutom kunna klara måluppfyllelse på sådan kort tid. Då 

bland annat Carin Rosander nämner att det tar cirka två år att ta till sig ett vardagsrelaterat språk 

och minst fem år att ta till sig ett kunskapsrelaterat språk för en andraspråkselev att lära sig 

målspråket. Detta är även något som Holmegaard och Wikström (2004: 540) belyser då barn och 
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ungdomar ta till sig de kommunikativa språkfärdigheterna relativt fort, dock tar det längre tid för 

en elev som har ett andraspråk att lära sig det skolrelaterade språket på målspråket. Både 

forskningen och resultatet visar just att sent ankommande andraspråkselever behöver mer tid i 

skolan. Exempelvis Viberg (1993: 18) menar att inlärningsprocessen ändrar karaktär med åldern 

då han nämner att barn genomgår en biologisk mognadprocess. Detta innebär bland annat att 

desto äldre man bli desto svårare blir det att ta till sig ett nytt språk. Därutöver bör det ställas 

rimliga krav och ges realistiska tidramar för varje enskild individ om han eller hon ska få 

möjligheten att kunna lära sig språket och innehållet inom skolan (Holmegaard & Wikström 

2004: 541).        

Ingen av ämneslärarna påstår att de har ett tätt samarbete med SVA-läraren Sarah. Både Niklas 

och Birgitta säger att det beror på vilken elev det handlar om, medan Bosse säger att han inte har 

blivit introducerad till den idén av samarbete men att det är kanske något han borde ha. Bülow et 

al. belyser vikten med samarbete mellan SVA-, ämnes- och modersmålslärare, att de tillsammans 

måste gå framåt med en gemensam plan. Detta för att andraspråkseleverna ska kunna gå framåt i 

språk- och kunskapsutvecklingen (Bülow et al. 2007: 70). Niklas har förslag på hur samarbetet 

mellan SVA- och ämnesläraren ska gå till, nämligen att eleven både kan diskutera och läsa SO-

relaterade texter i SVA, då han tycker att det ingår till viss del inom SVA-ämnet också. Dock 

menar han att man inte kan lägga allt på SVA-läraren då han eller hon har mycket annat inom sitt 

ämne. Även Birgitta nämner att SO-material kan användas inom SVA-undervisningen. Sarah 

skulle vilja ha ett tätt samarbete mellan henne själv och ämneslärare för att kunna stötta 

andraspråkelever med NO och SO men att det är omöjligt då hon måste följa kursplanen i SVA. 

Hon nämner att förr arbetade hon mycket med NO och SO på SVA-undervisningen men då var 

det på bekostnad av svenskan.     

Resultatet i undersökningen visar att alla de intervjuade pedagogerna känner att de mer eller 

mindre saknar viss kompetens för att kunna bemöta andraspråkselevers behov i undervisningen. 

Då Bosse är vikarie upplever han att han har ej haft den möjligheten eller tid att kunna ta till sig 

någon utbildning eller föreläsning inom detta område. Dock menar han att han får mycket hjälp 

av kollegorna. Birgitta menar att man behöver alltid hjälp för att kunna bemöta andraspråkselever 

i klassrummet, dock kan det vara problematiskt att hinna med allting när man är ensam i 

klassrummet. Niklas säger att han har varit på en föreläsning som handlar om bemötande av 

andraspråkselever och att dessa råd och verktyg även kan tillämpas till förstaspråkseleverna. Dock 

poängterar han att han inte har svenska som andraspråk i sin utbildning, men att det gäller att ta 

eget ansvar till att läsa sig till och följa forskningen och så vidare. För Sarahs del har hon läst 
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kurser inom svenska som andraspråk, dock skulle det vara bra om hon vidarutvecklade och läste 

någon kurs eller gick på föreläsningar till exempel andraspråkselever med läs- och 

skrivsvårigheter. Niklas nämner i samtalet att detta är en av de faktorer som gör det svårt att 

undervisa i ett mångkulturellt klassrum. 

Andraspråkselever är i behov av att kunna se kopplingen mellan innehållet och elevernas tidigare 

referensramar genom sina förkunskaper (Holmegaard & Wikström 2004: 554). För att hjälpa 

andraspråkseleven att bygga upp det skolrelaterade språket kan man göra detta genom en mängd 

diverse kontextualiseringar. Exempelvis att läraren för ett samtal med eleven, delar med sig sina 

erfarenheter och sätter innehåll i autentiska situationer, detta gör det lättare för en elev att kunna 

använda sig av sin egen förförståelse, och därmed lättare kunna relatera till innehållet (Hajer & 

Messtringa 2010: 39). Niklas har ett exempel på detta i sin undervisning i SO, nämligen att arbeta 

med kartor. Då eleven berättar om sin resväg till Sverige menar Niklas att den eleven får träna på 

världskartan, hav, europakartan etcetera. Detta är även ett sätt att kunna arbeta mer kontextrikt i 

sin undervisning, då genom att arbeta med elevens förförståelse kan man även komplettera med 

att eleven får ta med sig material hemifrån till exempel bilder, fotografier som man kan dra nytta 

av för att i sin tur kunna synliggöra vissa ord och begrepp (Hajer & Meestringa 2010: 81–82). 

Vidare genom att samtala kring ämnesrelaterade stoff ger det en möjlighet för elever att utbyta 

erfarenheter och kunskaper, detta kan resultera i att eleverna breddar sina vyer och bygger upp 

lärandet (Hajer & Meestringa 2010: 69). Även Sarah tycker att det är viktigt att arbeta med 

elevens förförståelse och förkunskaper, då NO och SO innehåller många svåra fackord och 

begrepp som kräver en viss förkunskap och förförståelse.      

Sarah nämner att hennes elever i SVA oftast arbetar individuellt, och arbetar utifrån detta på sin 

egen nivå. Hon menar att det är viktigt men att hon tror att det blir ensamt för 

andraspråkseleverna och det blir också en bekostnad på deras språkutveckling, då eleverna inte 

får prata lika mycket, och läser ej tillsammans vid lektionstillfällena. Samtal med varandra är 

grunden till det sociokulturella synsättet då vi fungerar främst genom interaktion med varandra 

och ej individualistiskt.  Det är då även viktigt att arbeta med zonen för närmaste utveckling då eleven 

kan gå vidare i sin kunskaps- och språkutveckling genom hjälp och interaktion med någon mer 

kompetent, exempelvis av en lärare eller en klasskamrat (Gibbons 2009: 26). Detta är något som 

Sarah nämner, då hon är övertygad om att elever hjälper elever.        

Att arbeta med elevernas litteracitet är något som både Sarah och Niklas nämner att de gör i sina 

undervisningar, det vill säga att de arbetar med att kunna avkoda en text, förstå textens innebörd, 

förstå textens syfte och se olika textmönster etcetera (Gibbons 2010: 27–31). Niklas säger bland 
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annat att man ska läsa igenom texten noga, långsamt, stanna upp vid ett ord som eleven ej förstår 

och till och med läsa om texten igen. Vidare säger han att därefter kan eleven sammanfatta texten 

som han eller hon har läst för att större förståelse. Dock säger Niklas att det är svårt att kunna 

hinna med och arbeta på det viset i helklass. Sarah säger att genom att sammanfatta texter både 

skriftligt och muntligt är något som hon tycker är mest språkutvecklande, och det som Gibbons 

(2010: 27–31) visar, utvecklar det litteratciteten. Även Birgitta nämner viktiga beståndsdelar för 

att bli en god läsare nämligen att kunna använda sig av fakta man har lärt sig, och att man ska 

förstå det man har läst i en text.   

Cummins fyrfältsmodell påvisar att undervisningen för en andraspråkselev kan vara mycket svår 

och därmed sänks kraven. Dock ska man försöka hålla en kognitivt högt arbetsätt för dessa elever 

och inte sänka kraven, då det är lätt att dessa elever hamnar i en nedåtgående spiral (Holmegaard 

& Wikström 2004: 544). Hajer och Messtringa menar att om man sänker kraven genom att 

förenkla texter och förkorta innehållet, får eleven ej möta ett brett innehåll, vilket kan leda till att 

undervisningen kan upplevas mindre inspirerande. Bosse tycker att det är ibland svårt att veta 

vilken nivå man ska lägga lektionen på, då eleverna ligger på så olika nivåer. I Birgittas fall 

försöker hon förse andraspråkseleverna med enklare material, dock ser det olika ut beroende på 

vilket område eleverna behöver extra stöd i. På en fyrfältsmodell motsvarar detta fält A – där 

eleven oftast har svårt att ta till sig ämnets innehåll och kräver att börja på en låg kognitivt nivå. 

Då jag inte vet vilken fas dessa elever är i sin språkutveckling kan jag inte heller bedöma vilket fält 

de bör arbeta i, men det som behövs göras är att man successivt bygger upp och utmanar elevens 

intellekt, med material som är kognitivt krävande. Dock ska man ej förvänta sig att en 

nyanländelev ska kunna formulera och argumentera egna åsikter, analysera etcetera på målspråket 

på en gång, utan detta är något som måste arbetas med och byggas upp precis som Niklas 

nämner. Niklas menar också att man ska skapa en atmosfär där eleverna vågar säga fel, det 

viktigaste är att eleven arbetar med språket. Sarah strävar också efter ett arbetsklimat i SVA-

undervisningen där alla ska få möjligheten att utvecklas och att alla elever ska känna att de vågar.    

Niklas skapar uppgifter som han känner att eleven klarar av i början för att bland annat bygga 

upp elevens självförtroende. Jag tror att om uppgifterna känns för svåra i början kan eleven tycka 

att det känns väldigt oinspirerande och blir omotiverad vilket kan leda till att han eller hon ger 

upp i stället för att lära sig. Detta kan även resultera i att eleven får en negativ syn på skolan. 

Birgitta säger att de krav som ställs på SO-ämnet är att man ska kunna läsa mellan raderna och 

kunna förstå och läsa innehållet. Detta är något som ställer en hög kognitiv svårighetsgrad där 

man möter skolspråket, och är det slutgiltiga målet att uppnå. Ingen av lärarna nämnde att de 
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arbetar på en nivå som skulle motsvara fält C i fyrfältsmodellen vilket jag tycker är positivt, då 

denna nivå inte ställer någon hög kognitiv nivå, då materialet och arbetsätten oftast innebär att 

kunna härma och kopiera (Holmegaard & Wikström 2004: 545).  

Både Vygotsky och Cummins betonar vikten av den sociala interaktionen. Cummins anser att om 

en elev är ej mogen att kunna klara av en specifik uppgift på egen hand kan han eller hon ta hjälp 

av någon vuxen eller klasskamrat för att kunna utveckla språket och kunskaper (Holmegaard & 

Wikström 2004: 545). Niklas säger att det är viktigt att andraspråkselever använder målspråket 

inte bara i skolan utan även på sin fritid, med andra ord måste detta tränas konstant. Han menar 

att de andraspråkselever som klarar sig bäst i skolan är sådana som arbetar med svenskan hemma, 

att de finner en bra balans mellan modersmålet och målspråket. Även exemplen som Niklas 

berättar om pojken som använder språket trots att han hade vissa språkbrister, påvisar hur viktig 

interaktion är och hur viktigt det är att använda språket trots att man har vissa luckor. Genom 

interaktionen kan dessa luckor fyllas igen och eleven kan snabbare utveckla språket.  

Slutligen var Niklas den enda lärare som nämnde att det står i läroplanen att lärare i alla ämnen 

ska utforma undervisningen språkutvecklande (Lgr 11: 14). Då läroplanen är relativt ny kan jag 

tänka mig att många lärare ej är insatta i allt som står i styrdokumenten. Dessutom kan det vara 

svårt att veta exakt vad som menas med språkutvecklande om man till exempel undervisar i ett 

ämne som har ej med språk att göra.      

6.3 Slutsats  

Alla de intervjuade pedagogerna i denna undersökning har en uppfattning om hur man kan 

utforma ämnesundervisningen på ett språkutvecklande sätt och hur man kan arbeta både språk- 

och kunskapsutvecklande. Dock visar resultatet att det är svårt att genomföra detta i praktiken i 

ämnesundervisningen, oftast på grund av en rad faktorer vilket är samma faktorer som 

pedagogerna upplever som svårt när man undervisar i ett mångkulturellt klassrum. Dessa faktorer 

är: 

 Tidsbrist. 

 Stora nivåskillnader mellan eleverna. 

 Att det saknas kompetens hos ämneslärarna inom svenska som andraspråk. 

De flesta andraspråkseleverna på Solstigsskolan får hjälp i form av språkstödjare, dock kan det 

finnas både för och nackdelar med detta. Fördelar är att eleverna får hjälp och stöd i skolan på 

sitt modersmål. Det har förekommit elever som inte har haft någon språkstödjare alls vilket har 
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resulterat i att eleverna bara suttit på lektionerna och inte kunnat göra något. Nackdelar som kan 

förekomma genom att ha språkstödjare är att eleven kan bli fäst vid språkstödjaren vilket kan leda 

till att läraren känner sig utesluten och får svårt att hjälpa eleven. En till nackdel är att 

språkstödjare inte är pedagoger, och man kan ej säkerställa säkert om han eller hon hänger med 

själv i undervisningen. Dessutom kan den sociala aspekten påverkas då det för en andraspråkselev 

kan det ta längre tid att komma in i klassrummet och kommunicera med klasskamraterna.    

Undersökningen visar att ingen av lärarna regelbundet samarbetar med SVA-läraren och när de 

gör det är det beroende av vilken elev det gäller. Detta beror på att ämnet SVA är ett eget ämne 

med en egen kursplan som läraren måste följa vilket innebär att SVA-läraren inte har någon tid 

över för att kunna stötta eleverna i SO och NO då det skulle innebära att det skulle bli på 

bekostnad av svenskan. 

För att kunna möta andraspråkselever i skolan bör samarbetet mellan pedagogerna förbättras, 

dock är det svårt när det endast finns en SVA-lärare på skolan vilket oftast är så situationen ser 

ut. Det bör vara flera som undervisar SVA i skolorna och även så att ämnets status stärks. 

Modersmålslärare bör också vara mer delaktiga i andraspråkselevernas skolgång inte bara inom 

modersmålsundervisningen utan också i den ordinarie undervisningen och ett krav på 

lärarlegitimation hos modersmålslärare skulle hjälpa dem att hjälpa eleverna bättre och att stärka 

statusen i modersmålsundervisning.  

Två av de intervjuade lärarna indikerar att de arbetar med andraspråkselevernas litteracitet, detta 

genom att läsa texter noga, långsamt, förklara svåra ord, läsa texten igen och sammanfatta texter 

både muntligt och skriftligt. Detta sägs vara språkutvecklande och ett bra sätt att kunna ta till sig 

ämneskunskaper och språket. Dessutom genom att arbeta med elevens förkunskaper och 

förförståelse och att sätta innehållet i en autentiskkontext gynnar andraspråkselever. Det här 

arbetar en av pedagogerna genom ett kartarbete. SVA-läraren arbetar genrebaserat vilket hon 

anser är väldigt språkutvecklande. Det gäller helt enkelt att finna material och arbetsätt som berör 

elevens förförståelse och att arbeta med ord och begrepp så att de förstår och kan sättas in i en 

kontext som eleven förstår. Även det sociokulturella synsättet spelar en stor roll då interaktion i 

form av samtal med lärare och grupparbete sägs vara gynnsamt för att arbeta både språk- och 

kunskapsutvecklande. Man bör även utmana andraspråkselevernas intellekt genom kognitivt 

krävande arbetssätt och det är viktigt att inte sänka nivån eller förenkla materialet alldeles för 

mycket. Det är nyttigt att möta skolspråket i diverse sammanhang, och då bör man inte använda 

allt för mycket vardagsrelaterad språk i undervisningen, det gäller att finna en bra balans. 

Undervisningen verkar generellt sätt vara utformad för svenskfödda elever och att utrikesfödda 
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elever får infinna sig i situationen och stöpas in i den svenska skolan snarare än att skolan utgår 

från dem. Då undersökningen endast har skett på en skola med fyra intervjuer med pedagoger går 

det ej att dra några generella slutsatser utifrån detta.  

6.4 Vidare forskning 

Vidare forskning skulle kunna ske genom observationer i klassrummet hos de intervjuade 

pedagogerna. Det skulle även vara intressant att inte bara ha ett lärarperspektiv inom 

undersökningens område, utan även att intervjua andraspråkselever för att få ett bredare 

perspektiv och förståelse. Urvalet kan utökas med flera informanter, och även från flera olika 

högstadier för att se hur organisationen och samarbetet ser ut på fler än en skola.     
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Bilaga 1 

 

 

 

Hej!  

Mitt namn är Victoria Holden och läser sista terminen (Pedagogisk arbete III) på lärarprogrammet vid 

Högskolan Dalarna. Jag har precis påbörjat mitt examensarbete och härmed undrar jag om du vill delta i 

denna undersökning. Studien handlar om hur lärare i grundskolans senare år kan arbeta på ett mer 

språkutvecklandesätt i ämnesundervisningen för att i sin tur underlätta andraspråkselevers språk- och 

kunskapsutveckling.  

Jag har valt att undersöka detta område genom att intervjua 3 pedagoger som undervisar i SO ämnen, 3 

pedagoger som undervisar i NO ämnen och 1 lärare i SVA. Om du samtycker att delta i denna 

undersökning innebär det att du kommer att medverka i en intervju/samtal med mig som beräknas att ta 

mellan 15-45 mintuter. Du kommer även få möjligheter att ta del av studien när den är färdig.  

Av praktiska skäl kommer jag att spela in intervjun för att underlätta för mig att kunna bearbeta intervjun 

efteråt. Intervjun kommer att endast avlyssnas av mig och kommer att raderas när studien är klar. Allt 

insamlat material är konfidentiellt, vilket innebär att alla som deltar i undersökningen och undersöknings 

skola kommer att få fiktiva namn i studien så att er identitet hålls skyddad. Som deltagande får du även 

avbryta när som helst utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 

uppsats vid Högskolan Dalarna. 

Jag är oerhört tacksam om du vill bidra till mitt examensarbete. Om du har några frågor eller funderingar 

före eller efter intervjun är du välkommen att kontakta mig.  

Med vänliga hälsningar 

Victoria Holden  

 

Student: Victoria Holden 

tel. nr: xxx-xxx xx xx 

e-post: h07vicho@du.se  

 

Handledare: André Leblanc  

e-post: all@du.se 

 

April 2012, Falun.  

mailto:h07vicho@du.se
mailto:all@du.se
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor till SVA-läraren 

Bakgrund: 

 Ålder? 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Vilka ämnen undervisar du i?  

 Utbildning? 

 

Intervju: 

 Hur ser utformningen av svenska som andraspråk på din skola? Som stöd- eller ordinarie 

undervisning? 

 Upplever du eller har du träffat på elever (som har svenska som andraspråk) som har svårt att ta 

till sig innehållet i ämnesundervisningen (främst inom NO och SO)? Finns det exempel på sådana 

situationer?  

 Hur ser samarbetet mellan dig och de övriga ämnen, främst inom SO och NO ämnena?  

 Kan samarbetet förbättras? Hur då?  

 Hur tror du samarbete mellan ämneslärare och SVA-lärare kan hjälpa en elev med svenska som 

andraspråk att utveckla språket? 

 Vad anser du att NO och SO lärare kan göra för att underlätta för andraspråkseleverna? 

 Vad är ett språkutvecklande arbetssätt enligt dig? 

 Vad ser du för svårigheter för en elev som har språkliga förhinder? Kan detta lösas och i sådana 

fall hur då?     

 Övriga tankar och funderingar kring flerspråkiga elever!    
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till ämneslärarna i NO och SO 

Bakgrund: 

 Ålder? 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Vilka ämnen undervisar du i?  

 Utbildning? 

 

Intervjun: 

 

 Kan du som ämneslärare nämna några av de viktigaste språkliga krav som ställs i ditt ämne? 

Exempelvis: ämnesspecifikt ordförråd, att kunna återberätta, summera, att kunna tänka ut 

lämpliga och preciserade frågor (t.ex. i en enkät), formulera intervjufrågor, jämföra för och emot 

etc.  

 På vilka sätt stöttar du andraspråkselever? (bl.a. I deras språk- och läsutveckling) 

 Hur arbetar du för att elever som har svenska som andraspråk ska kunna förstå och ta till sig 

innehållet i din undervisning? 

 Hur ser samarbetet ut mellan dig och SVA-läraren?  

 Hur tror du samarbete mellan ämneslärare och SVA-lärare kan hjälpa en elev med svenska som 

andraspråk att utveckla språket?  

 På vilka sätt skulle du vilja att samarbetet ska ske? 

 Anser du att det finns stora skillnader mellan förstaspråkselever och andraspråkselever i din 

undervisning? (När det gäller bl.a. attityd, prestation ).  

– På vilket sätt?  

 Upplever du att elever som har svenska som andraspråk har svårt att hänga med i 

undervisningen?  

– På vilket sätt?  

 Tycker du att du får den hjälp och verktyg som behövs för att undervisa i ett mångkulturellt 

klassrum och kunna möta elever som har ett annat modersmål än svenska?  

– Vad vill du i sådana fall få hjälp med? / Vad har du fått för verktyg?  

 Vilka svårigheter finner du när man undervisar i ett klassrum där det finns elever med ett annat 

modersmål än svenska? 

 Vad är ett språkutvecklande arbetssätt enligt dig?   

 Hur tror du att du kan utforma undervisningen mer språkutvecklande?  

 Övriga tankar och funderingar kring flerspråkiga elever!  


