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Har du någonsin ätit en död fisk? 

- En intervjustudie om hur fyra So- lärare ser på sitt arbete för att få 

elever med svenska som andraspråk att nå målen i So. 

Emma Gassama 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur fyra So-lärare ser på sitt arbete för att elever med 

svenska som andraspråk ska nå målen i So och hur de ser på de resurser de har. Fyra lärare som arbetar 

i fyra olika kommuner har intervjuats om sin syn på sitt arbete och resurser. Lärarna arbetar i årskurs 

4-6 med So och har elever med svenska som andraspråk i klassen. För att syftet med studien skulle 

uppnås formulerades en frågeställning: 

 Hur beskriver läraren sitt arbete med att få elever med svenska som andraspråk att nå målen i 

So-undervisningen? 

 Hur ser läraren på sitt samarbete med SVA-lärare, hemspråkslärare och föräldrar? 

En kvalitativ metod i form av en intervjustudie har används och resultatet av lärarnas egen syn på sitt 

arbete har sammanställts. Svaren från lärarna har sedan jämförts och analyserats med varandra. Detta 

för att hitta mönster i lärarnas svar och på så sätt kunna gruppera dessa under olika teman. I 

diskussionen har lärarnas svar även jämförts och analyserats utifrån tidigare forskning och litteratur.  

Det teoretiska perspektivet som arbetet utgår ifrån är det sociokulturella perspektivet. De centrala 

begreppen som tas upp i arbetet är majoritet/minoritet, interkulturell pedagogik och andraspråk. 

Resultatet av studien visar på skillnader och likheter som finns i hur de olika lärarna arbetar för att 

elever med svenska som andraspråk ska nå målen i So. Den visar även på skillnader och likheter i 

vilka resurser lärarna har tillgång till i sitt arbete. Skillnaderna i vilka resurser lärarna har kan antas 

bero på i vilken kommun de arbetar i. Men en generalisering har inte kunnat göras på grund av att 

mängden av lärare som intervjuats från varje kommun har varit för få. 

Nyckelord 

Språkintegrerad ämnesundervisning, andraspråk, undervisning, svenska som andraspråk, interkulturell 

pedagogik. 
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Inledning 

Vi lever i ett samhälle som är mångkulturellt och mångspråkigt. Detta avspeglar sig i skolan med allt 

fler elever som har svenska som andraspråk. Detta innebär att allt fler lärare behöver undervisa 

andraspråkselever på sina ”vanliga” lektioner. Detta ämne har i min mening, inte blivit belyst 

tillräckligt mycket under min utbildning. Därför vill jag titta närmare på detta ämne då jag personligen 

behöver mer kunskap för vara mer ”redo” när jag väl börjar undervisa. Man kan även läsa i rapporter 

från skolverket att allt färre elever med svenska som andraspråk når kunskapsmålen.  

Lgr 11 tar även upp att alla har rätt till en likvärdig utbildning. ”Undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevers fortsatta lärande med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.”1  

Min första VFU gjorde jag på en skola i en förort till Stockholm där cirka 87 % har utländskbakgrund. 

I klassen där jag var, fanns en elev som hade varit i Sverige i ett år. Detta visste inte jag från början 

utan läraren berättade detta för mig efter första veckan jag varit där. Det lät som att hen var väldigt 

duktig på språket, hen skojade och skrattade på de ”rätta” ställena. Hen hade dock svårt att nå målen i 

undervisningen. Läraren i klassen berättade att hen hade varit en topp student i hemlandet med mycket 

bra betyg. Hen kunde ”kamouflera” sig genom att hen kunde uttalet på svenska språket väldigt bra och 

hade lärt sig att skämta. Det som brast var innebörden och hen hade ”glapp” i förståelsen i svenska 

språket vilket var svårt att upptäcka. Läraren berättade att förståelsen brast när läraren hade 

genomgång, då läraren såg att denne elev inte hade förstått varken genomgången eller instruktionerna 

för uppgifterna. Vilket läraren försökte att lösa genom att gå igenom en extra gång när de andra 

eleverna påbörjat deras uppgifter. 

Funderingar kring hur man som lärare ska arbeta med ämnesundervisningen, när det finns elever med 

svenska som andraspråk i klassen, uppstod under min VFU på denna skola. Mitt mål med min So-

undervisning är att alla elever ska nå målen. Men hur ska jag som lärare utforma undervisningen så att 

alla elever gynnas och kan utveckla ämneskunskapen parallellt med språket? Genom att formulera 

frågeställningen till hur lärare beskriver sitt arbete med att få elever med svenska som andraspråk att 

nå målen i So och hur de ser på de resurser de har, ger det mig chansen att lära av de lärare jag 

intervjuar för att jag ska kunna uppnå mitt mål med min undervisning. 

Titeln på arbetet är ett citat från min man som när vi tittade på ett naturprogram sa: ”Har du någonsin 

ätit en död fisk?” Det han menade var om jag någonsin hade ätit rå fisk så som sushi. På grund av det 

bristande språket blev det i det här fallet en rolig förvirring. Men förvirring kanske inte alltid kan anses 

som rolig. För elever kan denna förvirring upplevas som frustrerande. Detta när de behöver språket för 

att få kunskapen i ämnet. 

                                                      
1 Lgr 11 sid.8 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att ta reda på hur So – lärare ser på sitt arbete i So när de har elever med 

svenska som andraspråk i klassen och hur lärarna ser på de resurser de har.  

  

Frågeställningar 

Jag har intervjuat lärare om hur de ser på sin undervisning i ämnet So när de har elever med svenska 

som andraspråk i klassen och hur de ser på de resurser de har. Frågeställningen som låg till grund för 

undersökningen är: 

 Hur beskriver läraren sitt arbete med att få elever med svenska som andraspråk att nå målen i 

So-undervisningen? 

 Hur ser läraren på sitt samarbete med SVA-lärare, hemspråkslärare och föräldrar? 

Bakgrund 

En lärare på en mångkulturell skola sa till mig en gång ”här är det inte som i skolböckerna”. Det citatet 

fastnade hos mig. I lärarutbildningen har jag lärt mig hur jag undervisar mina ämnen. Det har i min 

mening varit väldigt lite om hur jag ska undervisa de elever som avviker från de enspråkiga kulturellt 

homogena elever som oftast har belysts i kurslitteraturen. Det lilla som vi har läst om hur vi ska 

undervisa andraspråkselever ser jag mer som en parantes från det vi lärt oss. I det område där jag bor 

och i framtiden vill arbeta i, är långt över hälften av invånarna invandrare på ett eller annat sätt. Detta 

innebär att mer än hälften av eleverna i skolan har svenska som andraspråk. Det kan vara elever som är 

födda i Sverige vars föräldrar eller mor- och farföräldrar är invandrare. Men med en stark språklig och 

kulturell bakgrund som har svenska som andraspråk. Variationerna mellan när eleverna först kommit i 

kontakt med svenska språket varierar. En del elever har varit i kontakt med språket väldigt kort tid och 

andra en längre tid. Detta gör att variationen i språklig förkunskap varierar oerhört mycket. För att 

klara ämnesundervisningen behöver eleverna utarbeta en svenska som inte enbart är inriktad på 

”grammatik”. Utan även en förståelse för innebörden av språket och de olika variationer på hur språket 

används i vardagen och i skolans olika ämnen. Lena Vestlin skriver att språk är nyckeln till 

skolframgång.2 Hon menar även att skolspråket inte är någons modersmål. Alla elever som kommer 

till skolan måste lära sig det nya språket, ”skolspråket”, men vissa elever har bättre förutsättningar att 

klara detta än andra.  Mitt mål med min undervisning är att alla elever ska klara målen. Men hur ska då 

lärare undervisa So-ämnet till elever som har svenska som andraspråk så att de klarar målen? För att 

undersöka detta närmare kommer jag att intervjua verksamma So-lärare som arbetar med elever som 

har svenska som andraspråk. Detta för att få deras syn på hur de arbetar för att få eleverna att nå målen 

                                                      
2Vestlin, Lena (red.), Kunskap, språk och identitet: att undervisa flerspråkiga elever i F-6, Lärarförbundets 

förlag, Stockholm, 2013. Sid 7 
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och vilka resurser de har. Jag har valt att begränsa min undersökning till So-undervisning med elever 

som har svenska som andraspråk.  

I detta avsnitt kommer tidigare forskning och litteratur relevant inom ämnet att tas upp. Därefter 

avslutas kapitlet med teoretisk utgångspunkt och relevanta begrepp för denna uppsats. De orden jag 

har sökt på för att hitta tidigare forskning och litteratur har varit: Andraspråk, undervisning, svenska 

som andraspråk, interkulturell pedagogik, språkintegrerad ämnesundervisning. 

Litteraturöversikt/Tidigare forskning 

Sedan 1970-talet har svenska som andraspråk utforskats systematiskt.3 Detta på grund av den ökade 

internationella migrationen och ett mer intensivt resande. Även ”närkontakten” mellan olika 

befolkningsgrupper är anledningen att lära sig ett andraspråk. Fram till ungefär början på 1980- talet, 

har det utvecklats en grunduppfattning om vad fenomenet andraspråk och andraspråksinlärning 

innebär. Forskningen syftar till att få fram en kunskapsbas i undervisningen i svenska för invandrare. 

Anledningen till att lära sig ett andraspråk är starkt varierande, vilket också gör att förutsättningarna 

att lära sig ett andraspråk är olika. 

Samtal och interaktion, menar Lindberg, har blivit en central roll inom andraspråksforskningen.4 En 

forskare som inspirerat senare forskning inom detta område är Evelyn Hatch. Hennes hypotes som 

presenterades på 1970-talet gick ut på att språket används som en diskursiv ram där andraspråkets 

grammatiska struktur utvecklas i samtal mellan icke-infödda och infödda talare. Michel Long har 

influerats av Hatch och hanns interaktionshypotes. Den innebär att språket anpassas till 

andraspråkstalarens nivå så att språket görs tillgängligt för inlärning. Longs interaktionshypotes 

innebär en process i flera steg. För att icke-infödda ska kunna göra språket mer begripligt kan de 

signalera förståelse och brist på förståelse genom att söka bekräftelse, be om upprepningar, 

klargöranden och förtydliganden. Han menar att genom att bygga en förståelse genom interaktion 

gynnar det andraspråksinlärningen.  

Kritik har dock riktats mot Longs hypotes.5 Kritikerna menar att utvecklingen inte alltid är ett resultat 

av förståelsen. Många andraspråksinlärare kan ge ett sken av att de förstått för att inte verka dumma, 

eller inte ”förstöra” samtalet. Allt för många avbrott kan dessutom vara förödande för förståelsen. 

Long menar dock att den mer kompetente samtalspartnern kan stötta andraspråksinläraren genom att 

omformulera meningar till en mer målspråksenlig version. 

Även Swain är inne på samma hypotes som Long.6 Hon har bidragit till att utveckla synen på 

interaktionens roll andraspråksinlärningen. Hon menar att förutsättningen för en kontinuerlig 

utveckling av andraspråket är den egna produktionen av utflödet. Hon kallar detta för begripligt 

utflöde. Det vill säga att enbart inflöde inte är tillräckligt för att utveckla produktiva färdigheter. Det är 

när inläraren i interaktion med en samtalspartner tvingas använda andraspråket, som denne utvecklar 

språket och förståelsen vidare.  

                                                      
3 Hammarberg Björn i Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.), Svenska som andraspråk: i 

forskning, undervisning och samhälle, Studentlitteratur, Lund, 2004 sid 27 

4 Lindberg Inger i Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger. 2004. sid 461 

5 a.a 

6 a.a 
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Hur forskning och teorier kan användas i undervisningen 

Jim Cummins har skrivit en uppsatts där han försöker väva samman forskning och teorier om 

andraspråksinlärning.7 Han försöker även förtydliga hur dessa kan användas i undervisningen med 

andraspråkselever. Han menar att det först och främst behövs en språkpolicy i skolan. Detta på grund 

av att skolorna måste lära sig att undervisa elever som inte tillhör, vad han kallar det, de ”vanliga” vita 

enspråkiga eleverna med en kulturell homogen medelklassbakgrund som läroplanen från början 

utarbetades för.  Han menar att skolan nu måste anpassa sig till de ändrade demografiska och sociala 

förhållanden för att fylla sin funktion. Det vill säga att skolan inte bara är ett ställe där elever lär sig 

saker. Han poängterar att så länge skolan inte har en språkpolicy om hur språk och social mångfald ska 

hanteras kommer andraspråkselever inte få en likvärdig skolgång. Språkpolicy måste ses som en 

process inte en produkt och vara dynamisk istället för statisk. Organisationsmodeller och 

interaktionsmönster måste skapas mellan lärare och elev för att främja elevens aktiva deltagande och 

angripa de orsaker som gör att andraspråkselever inte presterar efter sin förutsättningar. Skolans 

språkpolicy måste vara grundad på relevant forskning om andraspråksinlärning och skolframgång 

tillsammans med de specifika villkor som råder på skolan och lärarnas egna erfarenheter av att arbeta i 

den skolan. Denna förändrings process är tidskrävande för att den förutsätter att alla lärare på skolan 

får information om relevant forskning och teori. Samt att de tar ansvar att utforma lämplig tradition för 

hur elevernas språkinlärning och studiemässiga behov ska tillgodoses. Denna process är ständigt 

föränderlig och kommer förmodligen aldrig bli klar. 

Cummins använder sig av Vygotskys modell ”den närmare utvecklingszonen” för att förklara den 

interaktion som sker mellan lärare och elev vilket gör inlärningen möjlig.8 Han menar att denna 

interaktion aldrig är neutral på grund av att det uppstår social orättvisa mellan individer som har olika 

kulturell, språklig eller ekonomisk bakgrund. Detta avspeglar maktförhållandena som finns i samhället 

och återskapas sen i klassrummet. Det krav som finns att flerspråkiga barn ska ge upp sitt första språk 

för att lyckas i samhället skapar ett maktförhållande mellan lärare och elev, där det antingen förstärks 

eller utmanas. För att eleven ska kunna göra studiemässiga framsteg genom interaktionen mellan 

lärare och elev, måste elevens kognitiva engagemang vara mycket stort, samt läraren bejaka elevernas 

kulturella, språkliga och personliga identiteter. Det ömsesidiga förhållandet mellan kognitivt 

engagemang och identitetsinvestering bidrar till att eleverna får en bättre självbild och blir på så sätt 

mer engagerade i sina studier. Dessa två synvinklar på inlärningsprocessen är modellens utgångspunkt. 

Elevernas tidigare kunskaper bör därför aktiveras i undervisningen. Detta för att elever som blir 

bekräftade och kan visa på sin interkulturella begåvning i skolan kommer att vilja investera av sig 

själva för att nå bättre studieresultat. 

De tidigare kunskaperna eleven besitter är en utgångspunkt för att kunna bygga på ny kunskap och 

därför bör eleven göras medveten om detta.9 Det vill säga att läraren måste försöka att aktivera elevens 

tidigare kunskaper för att eleven ska kunna koppla ihop den tidigare kunskapen med den nya. När 

läraren kan ta reda på vad eleven redan vet om ett ämne kan läraren ge nya begrepp som är viktiga för 

den kommande lektionen, vilket gör att eleven tar sig vidare och kan ta till sig ett svårare språk samt 

kan bygga på kunskapen. Aktivering av andraspråkselevers tidigare kunskaper leder till att elevernas 

                                                      
7 Jim Cummins. Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans 

språkpolicy 

http://www.isd.su.se/polopoly_fs/1.83996.1333706367!/menu/standard/file/2000_5_Cummins_Sv.pdf 

senats hämtad 2014-12-10.sid 3 

8 a.a sid 9 

9 a.a sid 12 

http://www.isd.su.se/polopoly_fs/1.83996.1333706367!/menu/standard/file/2000_5_Cummins_Sv.pdf%20senats%20hämtad%202014-12-10
http://www.isd.su.se/polopoly_fs/1.83996.1333706367!/menu/standard/file/2000_5_Cummins_Sv.pdf%20senats%20hämtad%202014-12-10
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kognitiva engagemang ökar. Detta på grund av att de får tolka ny kunskap efter vad de redan kan och 

på så sätt blir de nya begreppen mer meningsfulla. Läraren får även tillfälle att lära känna eleverna 

bättre som individer och kan därför planera sin undervisning utefter elevernas behov och intressen. 

Aktivering av elevernas tidigare kunskaper skapar även ett sammanhang i klassrummet. Detta genom 

att eleverna bekräftas när de kan utrycka och dela sina kulturella kunskaper. 

Cummins påpekar att läraren har den viktigaste rollen i den här processen.10 Läraren ska leda eleven 

och har samtidigt chansen att följa och stödja eleven i vem de är och vem de vill vara. För att 

arbetsformer och strategier ska fungera måste alltså läraren bygga upp en relation till eleverna byggd 

av bekräftelse och respekt. När eleven känner att läraren tror på dem, växer de och kan komma längre i 

skolutvecklingen. Det vill säga lärarens roll innebär att både lära sig skapa givande 

undervisningssammanhang för andraspråkselever men också lära sig själva av elevernas kultur, 

bakgrund och kunskaper.  

Kultur, språk och identitet är starkt förknippade med varandra.11 Detta innebär att andraspråkselever 

inte bara kan ha svårigheter i att göra sig förstådda i språkliga sammanhang utan även känna en 

förvirring över ”hur de ska vara”. Allt detta bygger på omgivningens synsätt och det är därför viktigt 

att läraren är medveten om detta. Stereotypa föreställningar av vad som är normalt och onormalt kan 

skapa en känsla av osäkerhet hos individen. Läraren behöver därför utöver träna eleverna i språket, 

skapa utrymme att diskutera värderingsfrågor för att lyfta fram och fördjupa elevernas kunskaper och 

insikter om kulturpåverkan i sina och andras liv.   

Denna process är givande för eleven på så sätt att den ökar elevernas möjlighet att hantera 

meningsfulla begrepp och språk.12 Den ökar även elevernas möjlighet att fördjupa medvetenheten om 

hur språk används. Detta leder till att eleverna effektiviserar användandet av sina språk för att få 

kontakt med andra människor. Cummins menar att undervisning av andraspråk måste fokusera på 

budskap eller betydelse. 

Arbetsmetoder 

Pauline Gibbons är professor med erfarenhet av hur man integrerar språk- och ämnesutveckling.13 Hon 

utgår från språkteori som baseras på forskning kring funktionell lingvistik. Det vill säga att språket 

finns med i allt vi gör och det alltid används i ett sammanhang. Trots att språk används till samma 

syften i olika kulturer så skiljer sig utförandet åt kulturer emellan. Situationskontexten bestämmer 

vilket språk vi använder, tillexempel är det skillnad på skolspråk och matlagningsspråk eller när du 

pratar med en god vän eller är på en anställningsintervju. Gibbons påtalar tre faktorer som 

språkforskarna Halliday och Hasan menar påverkar situationskontexten.14 Dessa faktorer är field vilket 

syftar på textens ämne, tenor vilket syftar på förhållandet mellan talaren och lyssnaren och mode som 

syftar på kommunikationssättet. Detta innebär att när barn lär sig sitt förstaspråk lär de sig att anpassa 

språket efter situation. I skolan måste eleverna att lära sig att använda sina olika register som hör till 

olika kunskapsområden samt uttrycka mer abstrakta tankar. Det handlar om vilket språk som är 

lämpligast för sammanhanget och inte bara den felfria ”grammatiken”. Cummins menar att 

                                                      
10 a.a 

11Wellros Seja i Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger 2004 sid 648 

12 Jim Cummins. sid 14 

13Gibbons, Pauline, Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med 

andraspråkselever i klassrummet, 2. uppl., Hallgren & Fallgren, Stockholm, 2009. sid 174 

14 a.a 
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andraspråkselever visserligen lär sig vardagsspråkets lättare register väldigt snabbt, ca ett till två år.15 

Medan när de behöver lära sig olika register för att klara det mer avancerade skolspråket kan det ta 

fem till sju år för en andraspråkselev att komma upp till en infödds nivå. 

Gibbons menar att elevers språkutveckling främjas genom att integrera språk- och ämnesundervisning. 

Detta på grund av att språk bäst lärs in genom att användas i naturliga sammanhang. Vilket det gör när 

eleverna måste behärska språket i de olika situationerna som uppstår i skolan.  

Hon menar att innan man börjar ämnesplaneringen måste man titta på vilket språkligt krav ämnet 

ställer och hur väl eleverna redan behärskar språket samt vad de behöver lära sig. Det vill säga att 

lärare först ”hittar språket”. Samtalet i klassrummet är en viktig utgångspunkt för detta. Gibbons tar 

upp det sociokulturella perspektivet vid andraspråksinlärning. Det innebär att samtalet elever emellan 

samt mellan lärare och elev är viktigt för att denna interaktion utvecklar elevernas förståelse och 

kunskap tillsammans. Det är viktigt att eleverna inte bara hör läraren prata utan de behöver även höra 

andra elever prata.  

För att ta reda på elevernas förkunskaper och bygga upp ett intresse för ämnet kan läraren använda sig 

av exempelvis tankekartor och blädderblock för att skriva ner idéer.16 På detta sätt ser läraren vad 

eleven redan kan och eleven kan lära sig nya ord och begrepp. Klassen kan även göra en lista 

gemensamt över de frågor eleverna vill ha svar på. Genom att läraren använder många olika sätt att 

angripa ämnet så som bilder, film, läsa böcker osv ökar de elevernas chanser att utvecklas och ta till 

sig den nya kunskapen på ett andraspråk. Gibbons menar att eleverna ska lära i utmaningszonen.17 

Vilket innebär att lärarna bör ha höga förväntningar på andraspråkselevernas potential. Hon menar 

även att lärarens sätt att tänka påverkar hur eleverna presterar. Det vill säga att lärarens undervisnings- 

och människosyn kan påverka undervisningsframgång både positivt och negativt. Elevernas resultat 

påverkas av lärarens sätt att tänka. 

Mariana Sellgren menar att förutom att ge eleverna möjlighet att lyckas måste de få mycket språklig 

praktik av det förekommande språket i ämnesundervisningen.18 Lärarna behöver även stor kunskap om 

vad det innebär att undervisa andraspråkselever samt hur elever lär sig ett andraspråk. Integrering av 

språk- och ämnesundervisning är nödvändig för att andraspråks elever ska kunna utveckla sin 

kunskapsutveckling inom ämnesundervisningen. Hon tar upp integrerat språk och ämnesundervisning 

vilket innebär en blandning av strategier för hur andraspråkselever ska kunna utveckla sitt andraspråk 

samtidigt som ämneskunskaperna. Denna metod heter på engelska content-based instruction (CBI) och 

är en blandning av olika strategier framtagna för att gynna andraspråksutvecklingen. De viktigaste 

inslagen i denna strategi kan vara: 

 Tematisk- eller ämnesinriktad undervisning. Eftersom ämnesstoffet byggs upp av språket 

behöver ämneslärare och modersmålslärare arbeta tillsammans för att andraspråkselever ska 

kunna ta till sig ämnesstoffet. Detta innebär att planering genomförande och utvärdering är en 

viktig del för att utveckla lektioner där andraspråkselever utvecklas optimalt. Detta för att 

språket är ett verktyg för lärande. Även ett framtvingat utflöde och begripligt inflöde ingår i 

                                                      
15 a.a sid 32 

16 a.a 

17 Gibbons, Pauline, Lyft språket, lyft tänkandet: språk och lärande, 1. uppl., Hallgren & Fallgren, Uppsala, 

2010 sid 234 

18 Axelsson, Monica, Rosander, Carin & Sellgren, Mariana, Stärkta trådar: flerspråkiga barn och elever 

utvecklar språk, litteracitet och kunskap : utvärdering av Stockholms stads storstadssatsning - 

målområde språkutveckling och skolresultat, Rinkeby språkforskningsinstitut, Spånga, 2005. sid 200 
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CBI. Detta innebär att läraren måste ge modeller i språkanvändningen och påvisa skillnaderna 

i elevernas vardagsspråk och det ämnesspecifika språket. Läraren måste även ge eleverna stort 

utrymme att i olika former tala om ämnet.  

 För att ge stoffet och språket struktur och skapa mening och kunskap kan läraren använda 

visuella hjälpmedel och grafiska presentationer som ett verktyg. Det vill säga att genom att 

läraren använder sig av visuellt stöd i undervisningen hjälper det eleverna att förstå 

ämnesstoffet.  

 Genom att läraren lär eleverna produktiva inlärningsstrategier lär sig eleverna att ta eget 

ansvar och vara delaktiga i alla studiesamanhang. Det innebär att de lär sig att lära. 

 Läraren behöver välja texter utifrån elevernas erfarenheter och kunskaper. Detta för att skapa 

aktiviteter som skapar förståelse. 

 Det ska vara fokus på det kunskapsrelaterade språket i ämnesundervisningen. Detta för att 

skapa en förståelse för den egna produktionen. Detta gör även att eleverna utvecklas i 

andraspråksinlärningen. 

 Grupparbete skapar situationer där den enskilde eleven kan, i interaktion med andra, samtala 

kring ämnesinnehållet. 

Grunderna för studier i andraspråksinlärning tar avstamp i interaktionens roll. Inlärarnas kognitiva 

bearbetning av det språkliga inflödet måste ligga lite över den nivå där de befinner sig för att utveckla 

ytterligare kunskaper.19 Grupparbeten är ett bra tillfälle för andraspråkselever att i interaktion med 

andra elever lära sig av andra men också förklara sin tankar för andra och på så sätt utvecklas 

ytterligare. 

Det kan uppstå problem i kommunikationen mellan majoritet- och minoritetsgrupper, detta på grund 

av att interaktionen i möten med andra påverkas av olika tankesätt, maktförhållanden och strukturer.20 

Detta kan då leda till att negativa attityder och fördomar förstärks gentemot vissa grupper i samhället. 

Missförstånd kan uppstå på grund av misstolkningar i samtal över språk- och kulturgränsen.  

Språklig socialisation ser olika ut i olika kulturer, barnen kommer till skolan med olika erfarenheter 

om hur man kommunicerar med andra.21 Detta avspeglar sig även i skriftspråket och läsningen. 

Recenserad poesi, muntliga berättelser och ramsor värderas i vissa kulturer högre än läsning av 

böcker. Men även att texter inte får tolkas eller diskuteras. Detta måste läraren vara medveten om i 

arbetet med andraspråkselever för att kunna möta elevernas olika behov. 

Eija Kuyumcu har utvärderat Knutbyskolan som jobbat med genrepedagogik sedan 2005.22 Hon menar 

at genrepedagogiken lär eleverna att berätta, beskriva, återge, instruera, argumentera eller förklara 

vilket gör att det fångar upp eleverna. På Knutbyskolan arbetade lärarna med cirkelmodellen i 

ämnesundervisningen. Den delas upp i fyra olika faser: 

                                                      
19 Hammarberg Björn i Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger sid 470 

20 a.a sid 484. 

21Eva-Kristina Salahmeh Flerspråkighet i skolan: språklig utveckling och undervisning, 1. uppl., Natur & 

Kultur, Stockholm, 2012 sid 25. 

22 Eija Kuymucu i Vestlin, Lena. 2013. sid 35ff 
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1. Handlar om att bygga kunskap om ämnesområdet genom begrepp och förståelse detta går att 

göra genom exempelvis tankekartor där de kan ta till vara på vad eleverna frågar om och vad 

de vill veta mer om. 

2. Där får eleverna studera texter inom genren, dekonstruera en modelltext. 

3. Eleverna får konstruera en gemensam text i klassen som fungerar som förebild för elevernas 

skrivande. 

4. Eleverna får skriva egna texter. De studerar textförebilder och blir medvetna om hur texter 

används i olika läromedel.23 

Denna arbetsmetod ökade elevernas prestation på nationella proven då de byggde upp ett 

ämnesspecifikt ordförråd och på så sätt ökade kunskapen. 

Kuyumcu menar att lärare inte ska förkasta alla gamla fungerande arbetsmetoder utan att de ska 

kombinera och variera dessa. 

Resurser 

I ett exempel på en skola i New York integrerade de engelskan med modersmålet i undervisningen.24 

Eleverna kunde välja att utföra sina arbeten på engelska eller modersmålet eller på båda språken. 

Läraren som inte kunde språket tog hjälp av kollegor och modersmålslärare för att se vad eleven gjort. 

De använde sig av portfolios för bedömning vilket gjorde att elevernas förstaspråk kunde integreras i 

alla faser av lärandet och bedömning. Detta innebär att alla lärarkategorier som är inblandade i elevens 

utveckling behöver samplanera och föra dialog tillsammans för att stödja eleven i sin 

kunskapsutveckling. Det skulle innebära att i Sverige skulle modersmålsläraren behöva lokalanställas 

och tas in i det ordinarie schemat på gynnsamma tider.  

Egna språket i undervisningen 

 Med kunskapen i fokus är det positivt för elever att få göra uppgifter växelvis på svenska och deras 

modersmål.25 Detta gör att eleverna inte halkar efter för mycket kunskapsmässigt vilket annars är fallet 

då de får kämpa med både språket och kunskapen. Med fokus på elevernas kunskap och tidigare 

erfarenheter gynnas de av sociokulturellt stödjande miljöer vilket gör att läraren bör skapa utrymme 

för andraspråk, kunskaper och erfarenheter. Att eleverna bara ska använda svenska i klassrummet 

stärker de redan befintliga maktstrukturer som existerar. Läraren kan låta elever få uppgifter på sitt 

hemspråk som eleven kan lösa på antingen hemspråket eller målspråket. Även ett samarbete med 

studievägledare och hemspråkslärare bör utvecklas för att eleverna ska få stöd till utveckling. 

Föräldrar 

Anna-Lena Tvingstedt skriver för att eleverna ska lyckas i skolan behöver föräldrarna vara 

engagerade.26 Hon menar att om föräldrarna visar att de engagerar sig i barnens skolgång leder det till 

att även barnen engagerar sig. Även skolverket skriver att det är viktigt att ha föräldrarna med sig och 

                                                      
23 a.a 

24Axelsson Monica i Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger  2004 sid 531 

25 a.a 

26 Tvingsted Anna-Lena i Eva-Kristina Salameh. 2012 
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visa eleverna att föräldrarna behandlas jämlikt.27 Detta för att det på så sätt gör att eleverna ”hakar på”. 

Föräldrarna behöver lära sig hur svenska skolsystemet fungerar samtidigt som lärarna behöver få 

kunskapen om elevernas tidigare erfarenheter av skola. I och med att det är svårt med 

kommunikationen på grund av språkliga brister rekommenderas användning av tolk.  

Teoretisk utgångspunkt 

Detta arbete kommer att utgå från sociokulturellt perspektiv. Detta för att den mesta forskning inom 

andraspråksinlärning utgår från barnets socialisation med omgivningen för en framgångsrik 

andraspråksinlärning.28 Det innebär att individer utvecklas och lär i interaktion med andra i olika 

sociala kontexter.29 Hur en människa är ses som ett resultat av socialt samspel i sociokulturella 

sammanhang. 

Cummins menar att samhällets maktstrukturer återskapas i klassrummet.30 Därför behöver 

interaktionen mellan lärare och elev balanseras genom att läraren även bejakar elevens kulturella, 

språkliga och personliga identiteter. Detta för att motverka synen på att elevernas tvåspråkighet är ett 

problem som måste lösas. Elevens roll är att investera i sig själva för att denna relation ska fungera. 

Eleven måste därför känna att läraren tycker om dem och tror på dem för att de ska vilja investera sin 

identitet i undervisningsprocessen. Det vill säga att läraren måste ta tillvara på elevernas interkulturella 

kompetens och begåvning. 

Enligt Vygotsky är zonen för närmaste utveckling beroende av något slags stöd.31 För att människor 

ska komma längre i sin kunskap behöver de stöttning i exempelvis praktiska aktiviteter med stöd av 

lärare. Om eleven får stöttning inom ramarna för dennes utvecklingspotential kan eleven tänja på sina 

gränser inom andraspråksutvecklingen och utöka sina kunskaper och färdigheter.  

Språket har en central roll på grund av att språket och tanken är starkt sammanflätad.32 Grunden för 

utvecklandet av kunskapen sker i möten mellan olika synsätt och ställningstagande. Eleverna lär sig 

inte bara i interaktion med läraren utan de lär sig även av varandra. Det vill säga att genom att de får 

försöka förklara något för en klasskamrat utvecklar de även sitt egna tänkande och kan därför utveckla 

sina egna förståelse för fenomenet ytterligare.  

Centrala begrepp   

Majoritet och minoritet 

                                                      
27Skolverket. Samarbete mellan skola och 

föräldrarhttp://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande/samarbete-mellan-skola-

och-foraldrar-1.118590 senast hämtat den 5 december 2014. 

28 Axelsson, Monica, Rosander, Carin & Sellgren, Mariana, Stärkta trådar: flerspråkiga barn och elever 

utvecklar språk, litteracitet och kunskap : utvärdering av Stockholms stads storstadssatsning - 

målområde språkutveckling och skolresultat, Rinkeby språkforskningsinstitut, Spånga, 2005. sid 8 

29Hammarberg Björn i Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger. 2004 sid 470 

30 Jim Cummins. sid 9 

31Hammarberg Björn i Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger. 2004 sid 472 

32 a.a 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande/samarbete-mellan-skola-och-foraldrar-1.118590
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande/samarbete-mellan-skola-och-foraldrar-1.118590
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Andraspråkselever nämns inte allt för sällan i samma sammanhang som minoritet, därför är det viktigt 

att definiera begreppen minoritet och majoritet vilket är en maktaspekt som finns i vårt samhälle.33 

Elever med svenska som andraspråk är inte en homogen grupp men faller under samma begrepp trots 

att variationerna mellan både språk och etnicitet skiljer sig åt. Det som är gemensamt är att de har ett 

annat modersmål än svenska. Dock är deras språk ett minoritetsspråk i Sverige.  

Interkulturell pedagogik 
Begreppet interkulturell pedagogik existerar egentligen inte, utan syftar på pedagogik som har 

interkulturell inriktning.34 Den mångkulturellskola har traditionellt setts som ett problem och 

interkulturell pedagogik har skapats som ett redskap för att skapa en vi-känsla. På grund av att 

människor lär sig i interaktion med varandra och att för att vi ska kunna lära av andra behövs 

fungerande relationer. För att skapa fungerande relationer som är grundade på acceptans och respekt 

behöver vi ett redskap som ser till möjligheterna och inte problemen i relationerna. Interkulturalitet om 

hur olika etniska, språkliga, religiösa, tankemässiga, livsstilsrelaterade, könsmässiga och klassmässiga 

kulturer kan berika och samverka med varandra. Detta perspektiv är etnorelativt. Det vill säga att vi 

inte kan bedöma moraluppfattningar och värderingar utifrån vår egen kultur utan måste visa öppenhet 

och förståelse för andra människor. Lärarna måste arbeta för att utveckla elevernas känsla för 

samhörighet, solidaritet och ansvar. Detta för att relationerna mellan alla på skolan ska växa och skapa 

en framgångsrik skola. Läraren måste därför bejaka sitt eget synsätt för att synliggöra och motverka 

sina egna eventuella stereotypa synsätt. Det är alltså viktigt att ha kunskap om fördomar och 

förutfattade meningar samt att utveckla en kulturförståelse och kulturkompetens hos lärare, elever och 

föräldrar. 

Andraspråk 
Man kan skilja mellan andraspråk och främmandespråk samt mellan formell och informell inlärning.35 

Andraspråksinlärning innebär en socialisation i det nya språket och sker i det land där språket talas. 

Främmandespråksinlärning sker utanför språkmiljön, typiskt i skolan. Dock används begreppet 

andraspråk som det övergripande begreppet för båda slagen.  

Formell inlärning sker genom undervisning och faser och informell inlärning sker genom kontakt med 

språket i det dagliga livet.  

I detta arbete kommer därför begreppet andraspråk inkludera ovanstående aspekter och användas som 

ett helhetsbegrepp. 

Metod 

Detta avsnitt inleds med valet av metod. Där efter kommer en kort beskrivning av urval, etiska 

aspekter, och genomförande. Kapitlet avslutas med en reflektion över metodvalet.   

                                                      
33 Axelsson, Monica, Rosander, Carin & Sellgren, Mariana, Stärkta trådar. 2005. sid 8 

34Lorentz, Hans, Interkulturell pedagogisk kompetens: integration i dagens skola, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2013. sid. 54 

35Hammarberg Björn i Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger 2004 sid 27ff 
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Val av metod 

Jag kommer använda mig av en kvalitativ metod i form av en intervjustudie. Syftet med att 

använda kvalitativ intervju som metod är för att få en överblick av hur lärare ser på sitt 

arbete.36 Frågan som formulerades i intervjun utgår från studiens syfte. Detta för att avgränsa 

arbetet. Denna fråga konkretiseras i olika teman, för att få olika insynvinklar på samma fråga. 

Denna intervjumodell menar Thomsson ger stor frihet med viss styrning.37 Denna modell kan 

ses i bilagan. 

Styrkan i att använda samtalsintervjuer är att få en djupare kunskap om informanternas syn på 

sitt eget arbete. Detta sker genom att samla in kvalitativa kunskaper om informanternas tankar 

och erfarenheter.  

Urval 

Urvalet av informanter har skett genom emailkontakt med skolor i olika kommuner. Valet av 

att kontakta skolor i olika kommuner har grundat sig på att synliggöra eventuella ekonomiska 

skillnader. Detta för få en överblick av eventuella skillnader och likheter på resurser och 

arbetssätt i de olika kommunerna. Skolorna har valts ut i de områden i de olika kommunerna 

där det går många elever med svenska som andraspråk. Lärarna har valts ut för att de arbetar 

med So årskurs 4-6 och har elever med svenska som andraspråk i klassen. De har även valts 

ut på grund av att de arbetar i olika kommuner och att de var de lärarna som tackade ja till 

intervjun. Frågan som kan ställas är om det är dessa lärare som tycker att ämnet är intressant 

och de känner att de kan dela med sig av sina erfarenheter. Vilket kan påverka resultatet av 

studien positivt. Det vill säga att om lärarna tycker att frågorna som studien berör är ett viktigt 

ämne som engagerar dem, vill de dela med sig av sin syn av sitt arbete i större utsträckning. 

Lärarna kan antas bli mer engagerade i intervjun.  

Avsikten med intervjufrågan var att nå fördjupade kunskaper om informanternas syn på sitt 

arbete. 

Lärarnas och skolornas namn kommer inte att skrivas ut i detta arbete. Istället kommer lärarna 

nämnas efter 1-4 vilket representerar de olika kommunerna lärarna arbetar i.  

Databearbetning 

Valet av att spela in intervjuerna grundades på att jag ansåg att skrivandet kunde få en störande effekt 

samt att jag ville fokusera min uppmärksamhet helt på den jag intervjuade. Transkriberingen har skett 

direkt efter intervjuerna.  

                                                      
36 Repstad, Pål, Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, 4., [rev.] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2007. sid 83 

37 Thomsson, Heléne, Reflexiva intervjuer, 2., [rev. och uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010. 

sid 59 
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Transkriberingarna har sammanfattats och lästs i sin helhet för att lättare kunna urskilja likheter och 

skillnader i informanternas svar. Men även för att hitta olika teman i svaren som kan bryta ner 

helheten till tolkningsbara delar. Dessa har sedan tolkats i relation till litteraturöversikt/tidigare 

forskning för att skapa en mer nyanserad helhet. Detta i enlighet med vad Pål Repstad kallar en 

hermeneutisk spiral.38 Detta menar han möjliggör en fördjupning av förståelsen av tolkningen. 

Informanternas svar är uppställda enskilt efter varandra. Detta för att få en bättre helhetsbild av 

lärarnas syn på det egna arbetet i So med elever som har svenska som andraspråk. Men även för att det 

ska inte ska bli osammanhängande för läsaren.  

Tidigare forskning och jämförelser mellan de olika skolornas tillvägagångssätt har haft stor betydelse i 

analysen av informanternas svar. Relevant litteratur inom området har används till tolkningen och 

diskussionen av det insamlade materialet. Detta med studiens syfte som utgångspunkt. 

Etiska aspekter 

Informanterna har blivit informerade innan intervjustarten om att svaret på frågan enbart kommer att 

användas inom detta självständiga arbete. Lärarnas identitet kommer inte att avslöjas varken i 

intervjun eller i det självständiga arbetet. Detta i enlighet med grundreglerna i forskningsetiska 

aspekter.39 För att uppfylla kondidentitetskravet kommer ingen förutom författaren för detta arbete att 

kunna ta del av informanternas sanna identitet. Detta har lärarna blivit informerade om innan 

intervjustarten. Min roll som intervjuare har varit passiv. Det vill säga att egna tankar inte har 

indikerats innan eller under intervjun. Detta för att få lärarnas individuella svar på intervjufrågan.   

Resultat och sammanfattning 

I detta avsnitt kommer jag att presentera resultatet av undersökningen. Först kommer en 

sammanfattning av varje lärares individuella svar. Efter det avslutar jag med en sammanfattande 

analys av lärarnas skillnader och likheter i svaren. Mönster i lärarnas svar har kunnat urskiljas och 

presenteras därför i olika teman.   

Resultat  

Lärarnas enskilda svar följer i ordningen lärare 1-4, detta för att läsaren lättare ska få en 

sammanhängande bild av vad varje lärare har svarat.  

Lärare 1 

Verksam lärare: 5 år. 

Erfarenhet med andraspråkselever 

                                                      
38 Repstad, Pål. 2007. sid 137 

39 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf senast hämtad 2014-11-18. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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5 år. Började i förskoleklass och utformade det mer som en förberedelseklass för att eleverna med 

annat modersmål än svenska skulle bli mer förberedda på att börja i skolan. För att bygga upp 

skolspråket och förståelsen för strukturerna i skolan skapade hon och en kollega ämnesrum. De ville 

inte att det bara skulle vara lek utan de ville att eleverna skulle ”lära sig genom lek”. Nu arbetar hon i 

fyran och femman med So och svenska. I övrigt har hon ingen utbildning i hur man arbetar med 

andraspråkselever. Hon har inte heller gått någon fortbildningskurs. 

Hur läraren arbetar för att elever med svenska som andraspråk ska klara målen i So och varför. 

Denna lärare uppger att tydlighet är grunden för att förståelse. För att förstärka det hon säger använder 

hon mycket kroppsspråk. Detta för att genom mimiken och kroppsspråket förstår eleverna tydligare 

vad hon menar. Ett problem läraren anser finns är att barnen i hennes område inte har ett stabilt 

modersmål. Vilket gör att de inte har en stabil grund i något språk. Detta innebär att det är svårare att 

bygga på svenska språket. Svenskan byggs på men inte som den bör göras. Därför anser läraren att 

hon måste vara väldigt tydlig med allting. Läraren går igenom på tavlan flera gånger, frågar och 

checkar av att eleverna förstått. Läraren visar även konkret för att hon menar ”att eleverna behöver 

se”.  

När läraren börjar med ett ämne eller tema måste hon först försöka hitta elevernas förkunskaper. Detta 

gör läraren genom att prata med eleverna för att ta reda på vad de vet innan om ämnet. När de har 

börjat med Sverige har hon frågat eleverna vad de vet om Sverige innan, om de har varit någon 

annanstans i Sverige. Detta för att eleverna ska få upp ett intresse för ämnet och ska tycka att det är lite 

”spännande”. Läraren vill inte använda sig av faktatexter för att hon anser att det inte fungerar. Om de 

ändå gör det så går de igenom texterna högt tillsammans för att identifiera svåra ord som finns i texten. 

Smartboarden använder hon dagligen som ett verktyg i undervisningen. På den kan hon både konkret 

och visuellt visa och förklara så att eleverna förstår. De tittar på massa filmer från UR och SLI och 

följer serier som har med ämnet att göra. För att visa konkret använder hon sig av bildstöd, filmer och 

mycket media. Läraren använder även tankekartor i undervisningen. Där antecknar alla samtidigt och 

arbetar tillsammans. Detta för att eleverna ska kunna ”hänga med” i vad de gör.  

Som lärare menar hon att man måste visa mycket tydlighet och tålamod samt att arbeta mycket 

konkret och visuellt. Att skapa och fånga elevernas intresse säger hon är viktigt. Om eleven inte förstår 

”tappar” man eleven och då är det svårt att få upp deras intresse igen. Det tar lite längre tid än i en 

klass med elever som har svenska som modersmål. Men hon menar att det måste få ta tid för att 

eleverna ska kunna klara målen. 

Arbetsmetoder 

Läraren använder inte några speciella arbetsmetoder då hon menar att alla eleverna i klassen är väldigt 

olika. Vilket gör att hon inte kan hålla sig till en specifik modell eller metod för att det inte fungerar. 

Läraren säger att hon måste anpassa undervisningen till de olika nivåerna som eleverna ligger på. 

Vilket gör att läraren upplever att det är svårt att ”skapa en undervisning där alla hänger med”. Det 

som fungerar för dessa elever är tydliga ramar och strukturer. Hon säger att allt måste vara invant och 

inramat. Detta för att ”när eleverna är trygga vågar de göra någonting och utvecklas”.  

Egna språket i undervisningen. 

Väldigt få elever har samma språk och de elever som har samma språk ligger på helt skilda nivåer. De 

har inget starkt modersmål och kan därför inte skriva eller läsa på det språket. Läraren menar att ”om 

de inte hade haft svårigheter i modersmålet hade det varit lättare att lära sig svenska språket”. Läraren 
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vill inte använda sig av att låta elever tolka åt varandra då hon inte ”vill sänka en elev som bör höjas”. 

Läraren vill att eleverna ska få jobba i sin egen takt och inte behöva vara ett stöd för någon annan.  

Resurser  

Läraren är ensam lärare i klassen. Det finns en modersmåls lärare som kan komma in och fråga vad de 

håller på med och då jobba med det på modersmålstimmen. Läraren undertrycker att det är en av alla 

modersmålslärare som arbetar så. Men i övrigt har hon inget stöd av annan personal på skolan. Läraren 

uttrycker ett missnöje över att skolledningen inte engagerar sig i arbetet. Läraren upplever att det är 

väldigt tungt för lärarna då undervisningen tar mycket längre tid för att eleverna inte kan svenska 

språket. 

Föräldrar 

Det finns inget stöd från föräldrarna vilket läraren tror är ett av de största problemen i områden som 

dessa. Föräldrarna är inte insatta i svenska skolsystemet, de ifrågasätter inte och hon upplever att de 

inte bryr sig. Läraren uppger att föräldrarna inte dyker upp på möten. Lärarna ringer och sitter på 

utvecklingssamtal där föräldrarna nickar och säger att de förstår. Men läraren upplever att hon inte ser 

någon utveckling hos eleverna.  

Lärare 2 

Verksam lärare: 24 år 

Erfarenhet med andraspråkselever 

Läraren har jobbat 23,5 år med elever som har svenska som andraspråk. Läraren har ingen SVA 

utbildning men har läst många fristående språkstimulerande kurser om hur man undervisar elever med 

svenska som andraspråk.  

Hur läraren arbetar för att elever med svenska som andraspråk ska klara målen i So och varför. 

När läraren påbörjar ett nytt arbetsområde bygger hon i stort sätt upp all undervisning med bilder. 

Läraren berättar att hon arbetar mycket med bildstöd och powerpoints. Hon berättar om bilderna och 

eleverna får vara med i diskussionen. Hur de fortsätter arbetsområdet är lite olika.  Läraren berättar att 

de brukar fortsätta med att titta på en film, diskutera eller läser en text. De upprepar vad de gör väldigt 

många gånger. Läraren säger att de måste använda olika uttrycksmedel för ”att det ska gå in”. Hon 

menar att det inte bara räcker med det talade språket. Utan att det behövs annat ”synen, hörseln och 

känslan att få delta i diskussioner mer utbrett”. Läraren uppger att de arbetar ämnesintegrerat mellan 

svenskan och So. När de arbetar med ordklasser i svenskan utgår de från en text i So. Läraren anser att 

de arbetar mycket med språkutvecklande arbetssätt. Det vill säga att många övningar handlar om 

språket även i ämnesundervisningen. Läraren anser att eleverna klarar målen i So undervisningen. De 

elever som inte klarar målen har varit i Sverige väldigt kort tid eller har andra språksvårigheter. 

Läraren berättar att det är relativt många barn som har en språkstörning vilket inte har att göra med att 

eleven har ett annat modersmål. Däremot blir det en ”dubbel börda” för den eleven. Läraren säger att 

nationella provet i So klarar de inom det normala för riket. Skillnaden med att arbeta i en klass med 

elever som har svenska som modersmål är att ”man inte behöver upprepa samma sak lika många 

gånger” 

Arbetsmetoder. 

Läraren berättar att hon använder sig mycket av Pauline Gibbons bok som handlar om 

språkutvecklande arbetssätt och språkövningar. Att titta på hur språket används. Läraren försöker att 
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individanpassa lektionerna till eleverna. Hon menar att ”en del behöver en till en undervisning medan 

andra behöver få lyssna till texter.” 

Egna språket i undervisningen 

De flesta är födda i Sverige men har svenska som andraspråk. Läraren uppger att det är nio elever av 

tjugotvå som pratar somaliska samt att några pratar arabiska, spanska och mongoliska. Eleverna får 

använda sitt egna språk i undervisningen. Läraren säger att eleverna får hjälpa varandra på sina 

hemspråk. Läraren berättar att en pojke fick skriva nationella provet i So på sitt språk ”då det inte var 

språket som skulle bedömas utan kunskapen om ämnet.”  

Resurser 

Det är två lärare på tjugotvå elever. Sen finns det två studiehandledare som talar arabiska och 

somaliska, samt modersmålslärare som kommer in och hjälper till. De går igenom begrepp och 

förklarar på deras språk så att eleven ska bli mer förberedd när läraren går igenom på svenska. Detta 

menar läraren gör att ”eleverna får en förförståelse”. Den somaliske studiehandledaren arbetade först i 

ett brobyggarprojekt som kommunen startade för länge sedan. Vilket innebär att han känner de flesta 

familjerna redan innan. Detta projekt var så pass fungerande att det fortsatte. Det innebär att när en 

familj kommer som nyanländ får de en kontaktperson som fungerar som länken mellan hemmet och 

skolan. Det har även startats föräldragrupper där föräldrarna kan träffas och diskutera hur de ska 

hantera vissa situationer som uppstår. Läraren berättar att det kan vara olika saker som blir kulturkrock 

exempel vis när en elev kommer hem och vill sova hos en kompis, vilket ”vi gör här men de inte gör 

inom sin kultur”. Hon säger att föräldrarna står ”med ena foten i svenska samhället och andra foten i 

sitt samhälle”.  

Föräldrar 

Läraren upplever att föräldrarna stöttar så gott de kan. Men ”det svåra är att få dem att förstå hur 

svenska skolsystemet fungerar”.  Ofta kan eleverna mer svenska än föräldrarna vilket gör att det är 

svårt med läxor. Föräldrarna kan inte hjälpa barnen. Skolan har löst det med studiestöd tre dagar i 

veckan då eleverna kan stanna kvar och få hjälp med läxor eller en extra genomgång. Läraren menar 

ändå att ”även om man inte kan eller förstår” är det viktigt att sitta med hemma och stötta eleverna. 

Läraren menar att ”viljan och ambitionerna” finns men sen kan de inte för att föräldrarna varken har 

språket eller kunskaperna. 

Lärare 3 

Verksam lärare: 1år 

Erfarenhet med andraspråkselever  

Läraren har jobbat i So med andraspråks elever i ett år. Hon har inte läst någon extrakurs i hur man 

arbetar med andraspråks elever. Under utbildningens gång var hon placerad på en VFU skola med 

elever med svenska som andraspråk. Vilket innebär att hon inte har erfarenhet med enbart svenska 

som modersmål. 

Hur läraren arbetar för att elever med svenska som andraspråk ska klara målen i So och varför. 

Läraren säger att hon brukar ”dubbelprata”. Växla mellan vardagsspråk och fackspråk. Detta gör hon 

genom att använda vardagliga begrepp och översätter dem till akademiska termer. Detta för att 

eleverna ska få förståelse för skolspråket. Läraren säger att eleverna ibland inte förstår vardagsordet 

vilket gör att hon även får förklara det. Hon brukar även be andra elever förklara orden. Läraren 
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försöker förklara orden så tydligt som möjligt. Elever som behöver kan göra egna ordlistor över de nya 

orden de stöter på. Hon arbetar väldigt mycket med bildstöd i undervisningen för eleverna behöver 

både se och höra för att få ökad förståelse för kunskapen. Hon menar att om eleven bara har 

grundspråket så klarar de målen. Läraren anser att målen är väldigt tolkningsbara vilket gör att 

eleverna klarar dem.  

Arbetsmetoder 

Läraren uppger att hon försöker att ha Paulin Gibbons bok i åtanke. Vilket innebär många 

språkstimulerande övningar och mycket bildstöd. Detta för att hon anser att eleverna lär sig bäst på 

det. 

Egna språket i undervisningen 

Läraren säger att eleverna inte får prata med varandra på sina språk på lektionstid. Hon menar att det 

blir som att eleverna har ett ”hemligt språk” vilket gör att andra elever kan känna sig utanför. Men hon 

lägger till att om eleven verkligen inte förstår kan en annan elev med samma språk hjälpa till genom 

att förklara på hemspråket. Resursen som de har för de elever med talsvårigheter talar arabiska och kan 

då hjälpa till att förklara när det behövs. Hon säger att hon vet att hon ska ”dra in” elevernas egna 

språk mer i undervisningen. Men hon menar att det har ”försvunnit” bort. Tiden menar hon, räcker inte 

till.  

Resurs 

Hon arbetar som ensam lärare på tjugotre elever. Det finns en extraresurs som arbetar halvtid på 

skolan. Läraren säger att det bara är elever som har resursprogram på grund av språkstörning som får 

gå till henne. Det finns ingen resurs för att stötta elever med svenska som andraspråk. Hon säger att 

”det inte finns något stöd för andraspråkselever”. De har även extratid efter skolan där eleverna kan få 

extra genomgångar och göra sina läxor på. 

Föräldrar 

Läraren säger att föräldrarna är mycket stöttande och de vill. Men hon upplever att det ibland är svårt 

med språket för att föräldrarna inte förstår. Läraren erbjuder tolk men föräldrarna vill inte ha. Hon 

säger att de inte har så mycket kontakt med föräldrarna förutom på utvecklingssamtalen. Hon säger att 

föräldrarna verkligen vill göra sig förstådda och stötta barnen i skolan. Hon säger samtidigt att ”det 

finns föräldrar som bokstavligt sover sig igenom samtalen” vilket hon tror beror på att de känner sig 

osäkra. 

Lärare 4 

Verksam lärare: 8 år. 

Erfarenhet med andraspråkselever 

8 år. Hon gick lärarutbildning med interkulturellprofil och har även läst kultur och migration på 

Södertörns högskola. Läraren har undervisat i So 2-3 år.  

Hur läraren arbetar för att elever med svenska som andraspråk ska klara målen i So och varför. 

Läraren säger att de arbetar mycket med begreppen. Hon förklarar mycket mer och stannar upp i 

texter. Hon säger att de ”jobbar i So lite som i svenskan”. Det vill säga ”att man ska hitta ord som man 

inte förstår som kan förklara”. Hon berättar att hon har försökt med att låta eleverna ha lexikon på sina 

hemspråk så att de kan få ”dubbla” förklaringen. Hon säger att för henne är andraspråkselever allt ifrån 
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relativt nyanlända till de som har varit här länge men inte lärt sig språket. Vilket innebär att hon 

fokuserar mer på begrepp och att göra det så konkret som möjligt. Detta menar hon att hon gör för att 

eleverna ska kunna få förståelsen så att de lättare kan ta till sig det som se ska lära sig. Läraren tycker 

att det är svårt då hon anser ”att målen blir mer och mer abstrakta”. Läraren säger att av tre nyanlända 

elever i hennes klass var det en som klarade nationella provet i So. Hon säger ”en av tre är inte så hög 

procent”. Hon tror dessutom att det även beror på vilken klass eleven hamnar i.  Läraren säger att 

”hamnar man i en svag klass speglar det också den individuellas studieresultat och hamnar i en klass 

där fler elever är studiemotiverade så får man som elev bättre förutsättningar”. 

Arbetsmetod 

Läraren arbetar mycket efter cirkelmodellen och även ”en läsande klass” i So. Detta gör hon för att 

ställa frågor på texten. Hon säger att hon ska jobba mycket med bildstöd men lägger till ”var finns 

tiden? Det finns ingen tid och det är tråkigt att säga det men det finns ingen tid”. Hon anser att det är 

problemet, att det inte finns tillräckligt med tid. Hon säger att den mesta av hennes tid går ut på 

konflikthantering. Läraren menar att om man inte har språket uppstår det väldigt många konflikter. 

Kan man inte utrycka sig i språket börjar man slåss istället. Hon säger att ”då är det på allvar på en 

gång och att man som vuxen regerar väldigt starkt”. Hon upplever att detta tar väldigt mycket tid och 

att man därför på skolor som denna skulle behöva mindre undervisningstid. Detta för att hon menar att 

det inte skulle fungera med att annan personal som hanterar detta. Läraren tycker att man ska jobba 

mer exkluderande för att ”nå en högre” måluppfyllelse. Hon menar att skolan som hon arbetar på har 

ett hårt klimat vilket gör att elever inte kan fråga vad som helst vilket leder till att ”elever sitter och 

känner sig dumma för att de inte förstår”. Hon säger att man då får göra det till en lek exempelvis 

”hitta alla svåra ord”. Men läraren säger att det inte är så lätt. 

Egna språket i undervisningen 

Läraren säger att när fler elever har samma språk får de hjälpa varandra genom att tolka åt varandra. 

Hon har även erbjudit eleverna att de ska få göra proven på sina hemspråk. Hon säger att eleverna inte 

vill, ”de vill försöka på svenska för att de är väldigt stolta över det”. Men läraren försöker att erbjuda 

det. 

Resurser 

Läraren berättar att det är en lärare på tjugo elever och speciallärare som kommer in ibland. Läraren 

skulle vilja ha mer samarbete med modersmålsläraren men att tiden inte räcker till. 

Specialpedagogerna arbetar parallellt med läraren. Hon säger att de arbetar både exkluderande och 

inkluderande i form av att man plockar ut elever som behöver gå igenom speciella moment. 

Specialläraren brukar gå igenom samma område som läraren arbetar med. Detta för att eleverna 

behöver detta. 

Föräldrar 

Läraren upplever inget stöd från föräldrarna. Hon menar att de antingen är hårt arbetande och inte har 

tid eller mår så psykiskt dåligt att de inte orkar. Hon menar att skolan ligger i ett område som är 

väldigt segregerat att det inte finns någon som väljer skolan, ”de hamnar här”. Hon anser att det visar 

på att man som förälder inte är så engagerad. Läraren tycker att det är orättvist för att hon själv tycker 

att skolan i grunden är bra. Hon säger att det som gör skolan är lärarna, eleverna och föräldrarna. 

Läraren säger ”har vi inte föräldrarna med oss så får vi inte med oss eleverna och då blir det ingen bra 

skola”. Hon upplever dock att föräldrarna vill att eleverna ska in i svenska samhället men problemet är 

att svenska samhället inte finns där. Läraren berättar att de kulturella krockar hon upplever är hur man 
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uppfostrar barn. Skolan anordnar ABC-kurser för föräldrarna om hur man hanterar det. Läraren säger 

att det exempelvis är väldigt vanligt med barnaga. Hon berättar om sin kollega som sagt att varje gång 

som hon säger till en elev att hon måste ringa hem känner hon det som att hon säger att nu ska du få 

stryk. Vilket läraren säger är hemskt och att skolan gör orosanmälan vilket inte leder någonstans. 

Vilket hon anser ”bara blir en ond cirkel”. 

Sammanfattande analys av lärarnas svar 

Nedan följer en sammanfattning av informanternas svar i en jämförelse av likheter och skillnader av 

deras syn på sitt arbete. 

Hur lärarna arbetar för att elever med svenska som andraspråk ska klara 

målen i So och varför. 

Tydlighet 
Alla lärare som ingått i studien uppger att eleverna behöver mycket bildstöd och konkret för att öka 

förståelsen. Lärare 4 säger att hon ”vet” att eleverna behöver det men upplever att tiden inte räcker till. 

Lärare 1 understryker vikten av tydlighet i undervisningen. Hon använder smartboarden dagligen för 

att kunna ”visa” eleverna. Lärarna beskriver att eleverna behöver både se och höra, att få lektionen 

mer konkret. Lärare 2 säger att eleverna behöver lära sig genom olika uttrycksätt. Hon bygger upp sin 

undervisning med bildstöd och powerpoint.  

”Arbete med elever med svenska som andraspråk måste få ta tid ”  
Lärarna upplever att det tar tid för eleverna att lära sig då de saknar språket vilket gör att de på olika 

sätt arbetar språkstimulerande. Lärare 1 understryker att ”det måste få ta tid” medan lärare 4 utrycker 

att det inte finns tillräckligt med tid. Hon upplever att hennes tid går till att lösa konflikter som uppstår 

i missförstånd då eleverna brister i språket.  

Ämnesintegrerad So och svenska 
Lärare 2 och 4 arbetar i So så som de arbetar i svenskan. Lärare 2 använder sig av texterna i So för att 

gå igenom ordklasser i svenskan. Lärare 4 använder bland annat ”en läsande klass” i So 

undervisningen för att eleverna ska lära sig att ställa frågor på texterna.  

Lärarna arbetar även mycket med ord och begrepp men på lite olika sätt. Lärare 3 ”dubbelpratar” för 

att eleverna ska få språket på olika sätt och på så sätt öka förståelsen. Hon låter även eleverna göra 

egna ordlistor på nya ord de stöter på. Lärare 4 låter eleverna använda lexikon på sina hemspråk för att 

få dubbla innebörden av orden. Medan lärare 1 arbetar mycket med gemensamma tankekartor.  

Elevernas förkunskaper 
Lärare 1 anser att det är viktigt att använda sig av elevernas förkunskaper för att få upp elevernas 

intresse för arbetsområdet. Vilket behövs för att eleverna ska klara sig. Hon menar att tappar eleverna 

intresset är det svårt att fånga dem igen. Medan lärare 3 säger att bara eleverna har grundspråket så 

klarar de målen då hon säger att dessa är väldigt tolkningsbara. Lärare 4 anser åt andra sidan att målen 

är för abstrakta och är därför svåra att nå.  

Arbetsmetoder 

Till arbetsmetoder kan även hur lärarna arbetar för att andraspråks elever ska nå målen räknas in. Men 

under denna rubrik kommer lärarnas svar på specifika arbetsmetoder tas upp.  
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Lärarna ser olika på användandet av arbetsmetoder. Lärare 1 säger att hon inte kan använda en 

specifik metod i undervisningen då eleverna befinner sig på olika nivåer i språket. Vilket gör att om 

skulle använda en specifik metod skulle enbart vissa elever gynnas. Hon ”vill skapa en undervisning 

där alla hänger med”. Lärare 1, 2 och 4 försöker att individanpassa lektionerna. Lärare 4 vill jobba 

mer exkluderande på grund av det ”hårda klimatet” på skolan. Hon menar att man ”kan nå en högre 

måluppfyllelse” genom exkludering. Skolans hårda klimat menar hon bidrar till att eleverna inte kan 

fråga vad som helst.  

 Lärare 2 och 3 utgår från Pauline Gibbons bok i undervisningen vilket innebär många 

språkstimulerande övningar och bildstöd även i ämnesundervisningen. Lärare 4 använder 

cirkelmodellen och en läsande klass i So undervisningen för att eleverna ska lära sig att ställa frågor 

på texten.  

Egna språket i undervisningen. 

Lärare 1 och 3 låter inte eleverna använda sina egna språk i undervisningen. Lärare 1 säger att de 

flesta elever har olika språk och de elever som har samma ligger på väldigt olika nivåer. Lärare 3 vill 

inte att eleverna pratar med varandra på det egna språket på lektionstid då hon tycker att det blir lite 

som ett ”hemligt språk”. Lärare 3 lägger till att om någon elev verkligen inte förstår får någon med 

samma språk tolka och hjälpa den eleven på det egna språket. Lärare 2 och 4 låter eleverna använda 

det egna språket i undervisningen, de får hjälpa varandra på hemspråket. Lärare 2 lät en elev skriva 

prov i So på sitt eget språk då det inte var svenskan som skulle kontrolleras utan kunskaperna i So. 

Lärare 4 försöker att erbjuda elever att skriva prov på hemspråket men eleverna vill inte för att de är 

stolta över att försöka på svenska. 

Resurser 

Lärare 1, 3 och 4 är ensamma lärare i klassen. I klassen där lärare 2 arbetar är det två lärare på 

tjugotvå elever. Lärare 1 och 3 upplever att inte finns så mycket stöd för andraspråks elever. Lärare 1 

har en modersmåls lärare som kommer och frågar vad de arbetar med så hon kan arbeta parallellt 

med det på sina timmar. Men det är många olika språk i klassen så det hade behövts att fler 

modersmålslärare skulle göra samma sak. Lärare 1 upplever missnöje över att skolledningen inte 

stöttar lärarna i arbetet. Lärare 3 säger att det finns en extraresurs på skolan men att hon arbetar halvtid 

och att det bara är elever med åtgärdsprogram som får gå till henne. Lärare 4 skulle vilja ha mer 

samarbete med hemspråkslärare men säger att tiden inte räcker till. Hon har däremot en speciallärare 

som brukar komma in och hjälpa till. Specialpedagogerna arbetar parallellt med läraren och tar ut de 

elever som behöver gå igenom lite extra. Lärare 2 har två studiehandledare som pratar de största 

språken i klassen. De kommer in och hjälper till på lektionen genom att gå igenom innan på deras 

språk samt ord och begrepp för att eleverna ska få en förförståelse innan läraren går igenom på 

svenska.  

Föräldrar 

Lärare 1 och 4 upplever att de saknar stöd från föräldrarna. Detta på grund av olika anledningar 

exempelvis att föräldrarna inte förstår svenska skolsystemet, arbetar mycket och inte har tid eller mår 

psykiskt dåligt och inte orkar. Lärare 4 menar att har de inte föräldrarna med sig så har de inte heller 

eleverna med sig. Lärare 1 tror att det är ett problem i segregerade områden, avsaknaden av föräldrar.  

Lärare 2 och 3 upplever att föräldrarna vill och stöttar så mycket de kan men att det ibland är svårt då 

föräldrarna har stora brister i svenska språket. Lärare 3 försöker att erbjuda tolk men föräldrarna vill 
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inte ha. Lärare 2 säger att eleverna oftast kan mer svenska än eleverna vilket gör att även om 

föräldrarna vill hjälpa eleverna med läxor så kan de inte på grund av språket. Hon tillägger att även om 

föräldrarna inte förstår är det bra att sitta med eleverna när de gör läxor och vis att de är stöttande. 

Lärare 2 berättar att för att hjälpa föräldrarna med kulturella krockar har de startat en föräldragrupp 

på skolan där föräldrarna träffas och kan prata om olika saker. Lärare 4 upplever att det främst är 

barnuppfostran som är problemet då barnaga är relativt vanligt. De har ABC kurser på skolan för att 

hjälpa föräldrarna. 

Sammanfattning 

I min sammanfattning av lärarnas svar tolkar jag det som att lärarna anser att den viktigaste strategin är 

att arbeta konkret. Detta med hjälp av bildstöd och tydlighet i undervisningen. Tydligheten innefattar 

exempelvis kroppsspråk och upprepningar av ord och begrepp. Även tiden i undervisningen är något 

lärarna belyser. De anser att det tar längre tid för elever med svenska som andraspråk att lära sig. ”Det 

måste få ta tid” och ”det finns ingen tid” kan ses som två motsättningar i arbetet. 

Lärarnas samarbete med resurser ser olika ut. Resurser innefattar SVA-lärare, hemspråkslärare, 

studievägledare och föräldrar. Av lärarnas svar tolkar jag det som att de anser att resurser är en viktig 

del i elevernas skolutveckling. Dock kan en tolkning av lärarnas svar visa på att alla lärare inte har 

tillgång till resurser på ett önskvärt sätt. De önskar mer samarbete med övriga yrkesgrupper och 

föräldrar.  

Diskussion 

I detta kapitel kommer jag att diskutera resultatet från intervjuerna i relation till tidigare forskning och 

litteratur inom ämnet. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. 

Hur lärarna arbetar för att elever med svenska som andraspråk ska klara 

målen i So och varför. 

Under denna rubrik skulle även arbetsmetoder och egna språket i undervisningen kunna ingå. Valet av 

att lägga dessa under separata rubriker ligger i att underlätta för läsaren.  

Tydlighet 
Sellgren menar att lärarna behöver stor kunskap om hur de ska undervisa elever med andraspråk och 

hur de lär sig.40 För att eleverna ska kunna utveckla sitt språk tar hon upp CBI, integrerad språk- och 

ämnesundervisning. Detta är en blandning av olika strategier som är framtagen för att gynna 

andraspråksutvecklingen. Lärarna i denna studie har alla väldigt varierande tidigare erfarenheter av 

undervisning med andraspråkselever. Men de är alla överens om att arbeta konkret genom bildstöd och 

tydlighet är det viktigaste för att nå framgång med elevernas kunskapsutveckling. Detta kan ses i en av 

punkterna i CBI.41 Vilket beskrivs för att ge stoffet och språket struktur och mening kan läraren 

använda visuella hjälpmedel som ett verktyg. Lärarna är överens om att eleverna både behöver se och 

höra för att kunna ta till sig innehållet av lektionen. Lärarna använder sig mycket av powerpoint, 

                                                      
40 Axelsson, Monica, Rosander, Carin & Sellgren, Mariana. 2005. sid 200 

41 a.a 
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smartboard och filmer som har med ämnet att göra. Longs interaktionshypotes innebär att 

andraspråksinläraren försöker att göra språket mer begripligt genom att signalera förståelse eller brist 

på förståelse genom att söka bekräftelse, be om upprepningar, klargöranden och förtydliganden.42 Att 

bygga en förståelse genom interaktion menar han gynnar andraspråksinlärningen. I denna studie är det 

lärarna som upprepar, klargör och förtydligar inte andraspråksinlärarna. Vilket kan ses ur ett 

sociokulturellt perspektiv att det är lärarens uppgift att föra eleven vidare i kunskapsutvecklingen. 

Lärarna uppger att det är vad eleverna behöver för att ta till sig ämnesspråket. Min tanke utifrån detta 

är att tydlighet är viktigt för alla elever då vi alla lär in på olika sätt.  

Lärare 4 säger även att om en elev hamnar i en svag klass speglas detta på elevens individuella 

resultat. Vilket ur ett sociokulturellt perspektiv kan antas ligga i att elever språkliga framgång speglas 

av barnets socialisation med omgivningen.43 Eleverna lär och utvecklas i interaktion med andra. Vilket 

innebär att hur en människa utvecklar sina tankar kan ses som ett resultat av det sociala samspelet. 

”Arbete med elever med svenska som andraspråk måste få ta tid”  
Lärarna uppger ”att det måste få ta tid”. Men lärare 4 uppger att det inte finns tid då hennes tid går till 

att lösa konflikter som uppstår på grund av språkliga brister. Hammarberg menar att i interaktionen i 

möten mellan andra påverkas människor av olika tankesätt.44 Vilket kan leda till att misstolkningar i 

samtal över språk- och kulturgränser. Wellros menar att andraspråkselever kan känna en förvirring 

över ”hur de ska vara”.45 Det vill säga att eleverna inte bara har språkliga brister utan även en 

förvirring över vad som anses vara normalt eller onormalt. Lärare 4 säger att när man inte kan 

kommunicera med varandra börjar man slåss i stället. Wellros menar därför att läraren behöver träna 

eleverna både i språket och skapa utrymme för att diskutera värderingsfrågor. Alltså att på så sätt lyfta 

fram och fördjupa elevernas kunskaper om kulturpåverkan i sina och andras liv. Lärare 4 anser redan 

att tiden inte räcker till redan nu och detta skulle ta mer tid. Hon anser att det skulle behövas mindre 

undervisningstid för att få utrymme att lösa dessa konflikter. Bristen på tid finns även på skolor med 

enspråkiga elever. Och om då lärare även behöver lösa konflikter som uppstår på grund av språkliga 

brister kan slutsatsen dras om att det inte finns mycket utrymme för ”vanliga” arbetsuppgifter. Så som 

undervisning och planering. Vilket gör att det är svårt att hålla en jämn takt i undervisningen. Där går 

det att diskutera om problemet ligger på högre nivå. 

Integrerad språk- och ämnesundervisning 
Lärare 2 och 4 arbetar med att kombinera So-ämnet och svenska ämnet vilket Gibbons menar främjar 

elevernas språkutveckling.46 Detta på grund av att språket bäst lärs in genom att användas i naturliga 

sammanhang. Genom att kombinera ämne och språk i undervisningen lär sig eleverna olika språkbruk. 

Det vill säga att eleverna även lär sig det specifika skolspråket. Sellgren menar att eleverna behöver 

mycket språklig praktik av det förekommande språket i ämnesundervisningen för att lyckas.47 Gibbons 

menar att läraren måste försöka hitta språket i undervisningen och ha det som en utgångspunkt i 

samtalet i klassrummet.48 Det vill säga att läraren måste se vilka krav ämnesspråket ställer och vad 

eleverna redan behärskar.  

                                                      
42Hammarberg Björn i Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger. 2004 sid 27 ff 

43 a.a 

44 a.a 

45Wellros Seija i Hyltenstam Kenneth & Lindberg Inger 2004 sid 648 

46 Gibbons, Pauline. 2010. sid 234 

47 Monica Andersson, Carin Rosander; Marina Sellgren. 2005 sid 200 

48 Gibbons, Pauline. 2010. sid 234 
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Lärarna i studien arbetar alla med ord och begrepp men på lite olika sätt. Detta för att öka elevernas 

språkliga kunskap inom So-ämnet. Lärare 3 säger att för att klara målen måste eleverna ha 

grundspråket. Detta menar Gibbons bör ske i elevernas utmaningszon för att eleverna ska kunna 

utmanas och nå längre i sina kunskaper.49  Att arbeta med ord och begrepp menar Gibbons lärare kan 

göra samtidigt som de tar reda på elevernas förkunskaper. Lärare 1, 3 och 4 menar dock att elevernas 

språkliga nivå är så pass olika att även vanliga vardagsord måste förklaras.  

Förkunskaper 
Lärare 1 anser att det är viktigt att använda sig av elevernas förkunskaper. Detta menar hon skapar 

intresse för ämnet. Även Gibbons menar att läraren måste ta reda på elevernas förkunskaper för att 

skapa intresse.50 Lärare 1 använder sig av gemensamma tankekartor vilket Gibbon menar är en bra 

metod för att skapa intresse och aktivera förkunskaper. Detta genom att läraren kan se var eleverna 

befinner sig.  

Cummins menar att läraren måste försöka aktivera elevernas tidigare kunskaper för att öka elevens 

kognitiva engagemang.51 Vilket leder till att eleven vill investera mer av sig själv och läraren kan då 

lära känna sina elever och spela mer på deras behov och intressen. Det skapar ett sammanhang i 

klassrummet. Lärare 1 säger att om eleverna tappar intresset för ämnet är det svårt att få upp det igen. 

En tolkning av detta är att det är viktigt att utgå från var eleverna befinner sig för att fånga eleverna 

och att vi tillsammans tar oss vidare i kunskapen. Alla elever har olika förkunskaper och kan alla bidra 

med något nytt samtidigt som alla lär sig av varandra. 

 

Arbetsmetoder 

Eftersom lärare 1s elever ligger på olika nivåer i språket anser hon att det inte går att använda någon 

specifik metod i undervisningen. Hon vill likt de andra lärarna individanpassa undervisningen så att 

alla hänger med. Sellgren menar att man inte ska förkasta alla gamla fungerande metoder eller 

strategier utan kombinera dessa för att uppnå bästa resultat.52 Även om lärarna själva inte anser att de 

använder sig av någon specifik arbetsmetod kan paralleller dras till att de kombinerar olika metoder 

medvetet eller omedvetet. Vilket kan ses i att lärarna aktiverar elevernas förkunskaper genom för att 

skapa intresse.  

Lärarna försöker arbeta där eleverna befinner sig för att nå längre i kunskapsnivån. Lärarna använder 

sig av metoder som tankekartor och diskussioner i klassen. Detta gör att eleverna socialiserar med 

andra under lektionen och ur ett sociokulturellt perspektiv är det nödvändigt.53 Det vill säga att 

eleverna lär och utvecklar sig i den sociala miljön tillsammans och av varandra. Lärarens roll är att 

vägleda och stödja eleverna för att öka elevernas kunskaper.54 Lärare 4 anser att för att eleverna ska få 

chansen att ”våga” fråga bör de arbeta mer exkluderande. Likt kritiken som riktades mot Long menar 

läraren att klimatet på skolan är tufft.55 Vilket leder till att elever riskeras att känna sig dumma om de 

                                                      
49 a.a 

50 a.a  

51 Jim Cummins. sid 14 

52 Axelsson, Monica, Rosander, Carin & Sellgren, Mariana. 2005. sid 200 

53 a.a 

54 Hammarberg Björn i Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger. 2004. sid 27 ff 

55 Wellros Seija i Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger. sid 648 
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frågar och det leder till att de låtsas förstå och missar kunskapen. Det är därför viktigt att läraren 

skapar en relation till eleverna men även en relation mellan eleverna. Känner eleven sig omtyckt av 

läraren menar Cummins att eleven vågar investera av sig själv. Vilket leder till att eleven kan utveckla 

sina kunskaper.56 Lärare 4 har läst sin utbildning med interkulturell inriktning vilket kan ses som ett 

viktigt verktyg för att skapa en vi-känsla mellan alla på skolan.57 Interkulturell pedagogik utgår från att 

skapa fungerande relationer som grundas på acceptans och respekt individer emellan. Här måste även 

lärarna bejaka sitt eget synsätt för att göra sig medveten om vilka fördomar de har själva för att kunna 

arbeta vidare och skapa fungerande relationer mellan lärare, elev och föräldrar. So är ett ämne där man 

som lärare, i min mening, verkligen kan ta till vara på alla elevers tidigare erfarenheter och skapa 

förutsättningar att lära av varandra samtidigt som med varandra. 

De uttalade arbetsmetoder lärare 2 och 3 använder sig av är Gibbons bok. Vilket innebär att 

språkstimulerande ämnesundervisning. Lärare tre använder sig av en läsande klass och cirkelmodellen. 

Cirkelmodellen menar Kuyumcu ökar elevernas prestation på de nationella proven på grund av att den 

metoden bygger upp elevernas ämnesspecifika ordförråd.58 Trots att lärare 4 använder sig av 

cirkelmodellen hade hon en av tre elever som klarade nationella provet i So.  

Resurser 

Under denna rubrik kan även föräldrar ingå då det kan ses som resurser i lärarnas arbete. 

Tillgången på resurser ser olika ut på de olika skolorna. Detta kan antas bero på vilken kommun de 

arbetar i. Men en generalisering kan inte göras på grund av att för få skolor har ingått i studien. Det har 

dock varit klart att lärare 2 arbetar i en skola som låg i en kommun där de hade utvecklat ett 

fungerande system som kan liknas med den språkpolicy som Cummins menar behövs för att 

undervisning med andraspråks elever ska fungera. I hennes klass arbetade det två lärare på tjugotvå 

och de hade även samarbete med studievägledare och modersmålslärare som jobbade parallellt med 

vad lärarna arbetade med i klassen.  

I de andra skolorna var samarbetet med övrig personal i stort sätt nästan obefintligt. Axelsson menar 

att ett samarbete med modersmålslärare och studievägledare är nödvändigt då alla som arbetar med 

eleverna behöver samarbeta för att eleverna ska få ett bra stöd i sin språk- och kunskapsutveckling.59 

Lärare 4 påpekar åter igen att tiden inte räcker till för att kontakta modersmålslärare men att det skulle 

vara bra om de arbetade parallellt med läraren. Lärare 2 menar att när eleverna får förkunskaper på 

sina egna språk innan hon går igenom på svenska klarar eleverna av att följa med i undervisningen 

bättre.  

Lärare 1 anser att den största bristen ligger i att skolledningen inte är insatt i lärarnas arbete. Frågan 

kan diskuteras i fall det är en fråga om skolledningens bristande insikt i lärarnas arbete eller en 

ekonomisk fråga eller en kombination mellan dessa. En ytterligare aspekt av detta kan vara att 

tolkningen av vad eleverna har rätt till utifrån Lgr 11, tolkas och bestäms av rektorn. Där kan frågan 

om det är för luddigt utformats och att det ligger på politikernas nivå att tydliggöra dessa frågetecken. 

Eleverna ska ha rätt till likvärdig utbildning utefter sina behov och det ska inte spela någon roll i 

vilken skola eleverna går i.  

                                                      
56 Jim Cummins. sid 14. 

57 Lorentz, Hans. 2013. sid 54. 

58Kuymcy Eija i Vestlin, Lena. 2013. sid 35 ff 

59Axelsson Monica i Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger. 2004 sid 531 
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Egna språket i undervisningen 

Att lärarna har olika synsätt på hur de tillåter eleverna använda det egna språket i undervisningen kan 

antas bero på lärarnas individuella uppfattningar och erfarenheter. Lärare 1 har problemet att eleverna 

ligger på så olika nivåer även i modersmålet vilket gör att många inte har en stabil grund att bygga 

något språk på. Detta försvårar undervisningen då även om elever har samma språk kan de inte hjälpa 

varandra då läraren är rädd att de ska dra ner varandra kunskapsmässigt. De kan heller inte läsa på sitt 

modersmål då det är ostabilt. Vilket gör att förutsättningar att skriva ett prov på modersmålet inte 

finns. Frågan är hur lärare skulle kunna lösa detta istället.  

Lärare 3 uppfattar det egna språket som ett ”hemligt” språk och vill minimera risken för att andra 

elever kan känna sig utanför genom att eleverna inte får prata det på lektionen. Dock får de hjälpa 

någon med samma språk om denne verkligen inte förstår. Att läraren inte vill att eleverna ska använda 

det egna språket i undervisningen kan ses som att det är lärarens egna fördomar som lyser igenom. 

Kuymcy menar att när eleverna bara får använda svenska i klassrummet stärker det de redan befintliga 

maktstrukturer som existerar.60 Detta kan antas leda till att det blir en obalans i makten mellan lärare 

och elever vilket gör att relationerna dem emellan försämras. Hon menar att så som lärare 3 och 4 

arbetar genom att de låter eleverna använda det egna språket i undervisningen och att eleverna 

växelvis får göra uppgifter på sina hemspråk. Leder det till att eleverna inte halkar efter för mycket i 

kunskapen då eleverna inte behöver kämpa med både kunskap och språk på samma sätt. Lärarna 

behöver ha fokus på elevernas kunskap och tidigare erfarenheter. Detta för att de gynnas de av 

sociokulturellt stödjande miljöer. Alltså, läraren bör skapa utrymme för andraspråk, kunskaper och 

erfarenheter vilket görs bäst i samplanering med modersmålslärare, ämneslärare och studievägledare. 

Föräldrar 

Lärare 2 och 3 upplever att föräldrarna stöttar och verkligen vill. Där lärare 2 arbetar har det även 

pågått ett projekt för att involvera föräldrarna i skolan vilket gör att eleverna får den stöttning de 

behöver även från hemmet vilket gör att lärarna upplever att eleverna klarar målen i So. Tvingstedt 

menar att föräldrarna behöver vara involverade för att eleverna ska lyckas i skolan.61  Även lärare 4 

påpekar detta då hon menar att har man inte föräldrarna med sig så har man heller inte eleverna med 

sig vilket gör att skolan inte blir bra. Både lärare 1 och 4 upplever att föräldrarnas bristande 

engagemang för elevernas studieframgång är ett av de största problemen.  

Skolorna där lärare 2 och 4 arbetar i försöker att engagera föräldrarna i olika föräldrar kurser. En 

tolkning är att lärare 2 anser att det fungerar medan lärare 4 anser att det ändå brister. Vad detta kan 

bero på kan ligga på de olika kommunerna arbetar i grunden för inkludering. Kommunen där lärare 2 

arbetar i arbetar med att få in familjerna i samhället i form av fadderfamiljer, kontaktpersoner och 

föräldrakurser. Men där lärare 4 arbetar finns inget större projekt från kommunen utan det som erbjuds 

är då enbart ABC kurser som hålls på skolan för föräldrarna. 

Metoddiskussion 

Valet av att göra intervjuer gjordes för att få lärarnas syn på sitt arbete i So-undervisningen. Jag anser 

att jag har uppnått detta. Dock har endast fyra lärare intervjuats, en från varje område, vilket har gjort 

                                                      
60a.a 

61 Skolverket. Samarbete mellan skola och föräldrar. 2014. 
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att en generalisering av hur lärare överlag arbetar med detta inte kan göras. Svårigheten har legat i att 

få tag på informanter vilket antas ligga i tiden på terminen, lärarna har mycket att göra. Två av lärarna 

har även glömt att jag ska komma vilket kan avspegla sig i tidsbristen. Men även min egen tidsbrist 

har gjort att jag inte kan vänta för länge på att informanter kan ställa upp. En önskan skulle vara att ha 

mer tid för att få fler informanter vilket gör att en större generalisering skulle kunna göras. Av femton 

utmejlade förfrågningar har endast fyra sagt ja och två skolor sagt nej.  

Att använda mig av en intervjufråga med tillhörande teman har varit en ny erfarenhet för mig. Svaren 

blev mer koncentrerade på syftet av intervjun och jag upplevde att det var lättare att hålla sig till 

ämnet. Detta arbetssätt upplevde jag som väldigt effektivt. 

En intressant vinkling skulle vara att se hur eleverna uppfattar att lärarna arbetar för att elever med 

svenska som andraspråk ska nå målen i So. Till detta skulle intervjuer med elever behöva hållas. En 

undran är om resultatet skulle se annorlunda ut om jag istället skulle ha använt mig av observationer 

istället för intervjuer. Detta för att synen på sitt eget arbete kan skilja sig från någon annans syn på sitt 

eget arbete. 

Avslutande reflektion 

I detta kapitel kommer jag att först ta upp egna tankar och idéer som uppstått under arbetets gång. 

Sedan avslutas kapitlet med förslag på vidare forskning. 

De två huvudsakliga frågorna på hur lärarna ser på sitt arbete för att elever med svenska som 

andraspråk ska uppnå målen i So och hur de ser på de resurser de har, besvaras genom lärarnas svar på 

intervjuerna och analyseras med hjälp av tidigare forskning och litteratur inom ämnet. Skillnader och 

likheter i deras tankar och vilka resurser de har i sitt arbete har funnits. Den huvudsakliga likheten är 

att andraspråks elever behöver tydlighet och lärarna behöver arbeta väldigt konkret. I frågan om 

resurser skiljer sig resurserna åt skolorna emellan. Detta kan diskuteras om det beror på skolornas 

ekonomi eller skolledningens insyn på lärarnas arbete.  

En lärare sa en gång att ”man måste älska barnen som sina egna, annars kan man inte arbeta med 

dem”. Cummins tog upp att lärare måste arbeta med hjärtat för att eleverna ska känna sig omtyckta 

och växa som individer. Detta för att de ska våga investera av sig själva vilket leder till att de även är 

mer mottaglig för kunskapen. Lärarna i studien försöker möta eleverna där de befinner sig vilket jag 

tolkar som att de arbetar med hjärtat. Att de försöker arbeta med elevernas förkunskaper ser jag som 

ett sätt att skapa en god relation mellan lärare och elev. Cummins påpekar att goda relationer mellan 

individer är nödvändiga för att individer ska kunna lära sig i samspelet som pågår i mötet mellan olika 

människor. Detta anser jag är oerhört viktigt i mötet med alla elever och individer.  

Alla människor är olika och har olika förkunskaper vilket är väldigt intressant. Vi kan lära oss av 

varandra om vi bara vågar lyssna till varandra och acceptera varandras olikheter i tankar och sätt att 

agera. Barn som vuxna lär sig på olika sätt och reagerar olika på olika saker. Alla är olika och alla 

måste få vara olika.  

Det jag har lärt mig av denna studie är att arbete med andraspråkselever kräver att läraren har kunskap 

om hur elever lär sig ett andraspråk och hur läraren ska undervisa andraspråks elever.  
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Det ligger även stor vikt i att läraren bejakar sig själv och blir medveten om de förutfattade meningar 

läraren själv bär på. Detta för att kunna skapa relationer byggda på acceptans och respekt för alla 

människor. Vi bär alla på olika stereotypa föreställningar om andra människors kulturer och religioner. 

Ett exempel på detta kan tas bara från min egen mamma som varje gång min man gör något hon anser 

faller utanför det hon skulle kalla ”normalt”. Säger hon ”men du måste berätta för honom att så gör vi 

inte i Sverige”. Och min fråga blir då alltid den samma ”men gör man så i Gambia?”. Men sanningen 

om vad som är det ”normala” är relativ och beror på vem man är och vilka erfarenheter och synsätt 

man har. Hon är inte unik i sitt sätt att tänka, de flesta har någon slags föreställning om olika saker. 

Det viktiga är att det är okej att vara olika och att man får tycka och tänka olika men fortfarande bli 

accepterade för den man är. Vi måste skapa relationer som gör att vi kan diskutera med andra utan att 

försöka förändra deras sätt att tänka.  

Vi blir influerade av olika tankesätt via olika media och de människor vi umgås med. Detta i enlighet 

med det sociokulturella perspektivet som säger att vi lär oss i interaktion med andra. Våra tankar och 

kunskaper utvecklas genom språket och i samtal i olika sociala kontexter. Vilket gör att vi hela tiden 

förändras i sättet vi tänker på. Detta innebär att den jag är i dag är inte den samma som jag var för tio 

år sedan. Det jag trodde var sanningen då har förkastats eller utvecklat till en slags ny relativ sanning i 

dag. Men min sanning är förmodligen inte den samma som någon annans sanning. Och det finns inget 

som säger att mitt sätt att tänka skulle vara bättre än någon annans. Vi måste bara acceptera och 

respektera varandra. Och detta anser jag är ännu viktigare i arbete med eleverna.  

Eleverna blir influerad av om läraren accepterar och respekterar dem. Jag tror även att barn är 

känsligare än vuxna och kan känna av ganska snabbt om läraren tror på att eleverna kan eller inte. 

Detta gör att om läraren inte tror på eleverna kommer dessa inte att prestera sitt bästa. Men även som 

lärare 4 på pekade att om man hamnar i en klass som inte presterar bra ”smittar” det av sig på den 

individuella eleven. Frågan är dock om det beror på att lärare redan har en negativ syn på klassen eller 

på att det enbart hänger på eleverna i klassen. 

Min tolkning är att det är skolans ekonomi som styr resursfördelningen. Vilket gör att om det både 

finns elever med inlärningssvårigheter och elever med svenska som andraspråk på skolan är det tuffare 

med fördelningen av resurser. Vilka ska då prioriteras? Men den frågan anser jag hamnar på 

politikernas bord. Någonting måste hända högre upp för att eleverna ska få de förutsättningar som de 

har rätt till. 

Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att få kombinera denna intervjustudie med observationer för att få en djupare 

förståelse för hur det fungerar i praktiken. Det skulle även vara intressant att utöka antalet skolor och 

lärare för att få en bredare syn. En annan tanke har även varit att se hur tvåspråkiga skolor arbetar för 

att eleverna ska nå målen. Med tvåspråkiga skolor kan det vara skolor som har en engelsk eller fransk 

profil. Det vill säga att den huvudsakliga undervisningen sker på ett annat språk än svenska språket. 

Jag är inte så insatt i den politiska aspekten av arbetet med andraspråkselever men det skulle också 

vara en intressant synvinkel att utforska. Stämmer det politiska överens med verkligheten i skolorna 

och undervisningen? 
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Bilaga 

Här ses den mall som användes i intervjuerna med lärarna. 

Intervjumall  

Syftet med studien är att se hur SO-lärare arbetar med sin ämnesundervisning när de har elever 

som har svenska som andraspråk i klassen.  

 

Inledande frågor: 

 Område 

 Ålder 

 Kön 

 Verksam lärare, hur länge? 

 Erfarenhet med elever som har svenska som andraspråk, vilken och hur länge? 

 

Intervjufrågan: 

Hur gör du för att elever med svenska som andraspråk ska klara undervisningen? Varför? 

Teman: 

 Samarbete 

 Resurser 

 Arbetsmetoder 

 Användandet av det egna språket i undervisningen 

 Klarar målen 
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