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Abstract 

This study aims to investigate how a number of students who are at the end of a teachers’ 

educations program in social studies, geography, religion and history interpret that the national 

curriculums states that every teacher is responsible for students language development and 

should be supportive of language backgrounds. In the light of the curriculums the study explores 

how the teacher education students feel that the education has prepared them for teaching 

children with Swedish as a second language. The study also examines how the teacher 

education students think that the teacher education could improve in matters like preparing 

future teachers to teach social studies, geography, religion and history to second language 

children.  

The study is based on interviews with seven university students and shows that they feel a 

responsibility to develop their future students’ language. It also shows that the teacher education 

students don’t experience that their education has addressed these challenges. The study also 

reveals that the participants understand the difficulties with teaching second language students. 

A lot of their thoughts on the subject are similar to what previous research stresses as central to 

teaching these students despite that the teacher education students don’t feel prepared. The 

question of possible improvement in the teacher education shows that the participants in the 

study believe that there is room for improvement in the teacher education regarding second 

language students.  
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Kapitel 1  

Inledning  

Som lärare i dagens svenska skola är det omöjligt att inte stöta på flerspråkiga elever i 

klassrummen. Många av dessa elever har lärt sig svenska som ett andra språk. Det finns en 

distinktion mellan att vara simultant två- eller flerspråkig och att ha lärt sig ett andra språk 

senare i livet (Salameh 2012). De elever som är simultant tvåspråkiga och behärskar exempelvis 

både persiska och svenska sedan barndomen kan ofta tala båda språken lika bra och är i de flesta 

fall inte de elever som läser svenska som andraspråk. De elever som läser svenska som 

andraspråk har andra behov och förutsättningar. Svenska som andraspråkslärare har givetvis 

särskild kompetens på området och även svensklärare får utbildning i hur man kan bemöta 

elever med svenska som andraspråk.  

Jag kommer efter mina studier att vara ämneslärare i svenska och religion. Den utbildning jag 

gick i ämnet svenska går under benämningen Svenska i mångfaldens skola vilket vittnar om att 

det har funnits en ambition att förbereda de blivande svensklärarna på deras framtida elevers 

språkliga förutsättningar. När jag läste religion var situationen en annan. Möjligheterna att som 

religionslärare använda sig av elevernas skiftande kulturella och religiösa bakgrund är 

ovärderliga och betonades under utbildningen. De språkliga förutsättningarna eleverna med 

svenska som andraspråk har för att tillgodogöra sig undervisningen är en annan fråga. 

Anpassning av undervisningen för elever med svenska som andraspråk diskuterades inte under 

religionsutbildningen. Därför har jag valt att rikta in undersökningen mot lärarstudenter inom de 

samhällsvetenskapliga ämnena samhällskunskap, historia, religion och geografi då jag har viss 

förförståelse för dessa ämnen och dessa ämnens didaktik intresserar mig.  

Jag har under min studietid reflekterat över denna fråga och diskuterat den med kamrater och 

kollegor. Avsaknaden av diskussion om och undervisning i andraspråkselevers förutsättningar 

är något som andra lärarstudenter också har uppmärksammat. Min ingång i ämnet är således inte 

förutsättningslös då jag tar med mig vissa föreställningar in i undersökningen. Dels har jag 

teoretiska kunskaper om hur man anpassa undervisningen efter elever med svenska som 

andraspråk. Dels har jag av egen erfarenhet lärt mig att undervisning kan bli mer effektiv om 

man tar ett andraspråksperspektiv i klassrummet. 

Anledningen till min förförståelse av ämnet är min svensklärarutbildning. Hade jag studerat för 

att bli lärare i religion och historia istället för religion och svenska hade jag kanske inte varit 

lika förberedd att möta elever med ett annat modersmål då svensklärarutbildningen tagit upp 

frågor om andraspråkselever. Samtidigt är det min övertygelse att det stora flertalet 

lärarstudenter är kompetenta blivande lärare med en hög ambitionsnivå som själva funderar på 

och resonerar kring dessa frågor. Dessa blivande lärare vill möta alla elever och ge de det 

individuella stöd de har rätt till. Frågan är om lärarstudenterna upplever att lärarutbildningen har 

gett dem de verktyg som behövs för att bemöta elever med svenska som andraspråk på ett 

kunskapsutvecklande sätt. 

I de allmänna delarna på svenska lärarutbildningar talas det ofta om elevers sociokulturella 

förutsättningar som förklaringsmodell för skolframgång. Elever från hem med akademisk vana 

klarar sig generellt bättre i skolan än elever från hem utan studievana. Denna medvetenhet om 
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det sociokulturella perspektivet tycker jag speglar sig i nyutexaminerade lärares kunskaper. Jag 

har dock länge varit intresserad av att undersöka i vilken omfattning en lärarutbildning också 

behandlar elevers språkliga förutsättningar vilket har lett mig in på denna uppsats område. 

Styrdokument/riktlinjer/policydokument 

De styrdokument som är relevanta för denna undersökning är kursplanerna för de 

samhällsvetenskapliga ämnena som finns i läroplanerna Lgr11 och Lgy11. Läroplanerna är det 

som styr vad undervisningen ska utveckla hos eleverna och innehåller regler som alla lärare 

måste förhålla sig till. 

Läroplan för grundskolan 2011 

När man granskar läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står det att 

undervisningen ska anpassas efter barnens behov och förutsättningar. Vidare står det att lärande 

ska främjas med utgångspunkt i bland annat elevernas språkliga bakgrund (Lgr11, s.8). 

Ämneslärare blir behöriga att undervisa i grundskolans senare del och måste alltså förhålla sig 

till denna skrivelse. Vad det i praktiken innebär för lärare lämnas dock okommenterat i 

läroplanen. 

Läroplan för gymnasieskola 2011 

I läroplanen för gymnasieskolan står det att varje lärare ska skapa förutsättningar för att eleverna 

får stöd i sin språkliga och kommunikativa utveckling (Lgy11, s. 11). Eftersom varje lärare på 

gymnasiet är bunden till formuleringarna i läroplanens allmänna del måste lärare ta ställning till 

vad det innebär att stödja elever i deras språkliga utveckling. Detta gäller givetvis både elever 

med svenska eller andra språk som modersmål.  

Om man studerar kursplanerna för både grundskolan och gymnasiet så är det dock bara Svenska 

som andraspråk som i kunskapskraven tillåter eleverna att använda sig av lämpliga språkliga 

strategier för att förklara sina resonemang. I de andra ämnena finns ingen sådan skrivelse 

(Lgr11, Lgy11).  

Kunskapsområde  

Detta avsnitt avser att belysa och definiera de teoretiska utgångspunkter som ingår i arbetet. 

Kortfattat och övergripande ska en del av den forskning som finns i ämnet beskrivas för att 

sedan återkomma i kapitel 2. Uppsatsen tar avstamp från Lgr11 och Lgy11 men denna 

undersökning ämnar inte ta reda på varför de för uppsatsen aktuella formuleringarna finns i 

läroplanerna utan hur de i undersökningen intervjuade lärarstudenterna förhåller sig till dessa.  

Först ska det nämnas att forskning om andraspråksinlärning sker i stora delar av världen I detta 

arbete presenteras några tankar om utmaningarna med andraspråksundervisning utifrån 

Cummins (1994) och en större undersökning av Thomas & Collier (1997) redogörs för. Det 

finns även relativt mycket forskning om svenska som andraspråk. Denna forskning tar bland 

annat upp andraspråksinlärning och språkstrukturella perspektiv, exempelvis fonologi, syntax 

och ordförråd. I teoretiska perspektiv beskrivs processer bakom andraspråksinlärning bland 

annat av Salameh (2012) och Bergman och Abrahamsson (2004). Vidare handlar en stor del av 

andraspråksforskning i Sverige om sociolingvistiska och sociokulturella perspektiv på 
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andraspråksinlärning. Denna forskning tas inte upp i någon större omfattning i denna uppsats då 

det huvudsakliga undersökningsområdet rör vad lärarstudenter tänker om undervisning av 

andraspråkselever. Forskningen som speglar undersökningens område utgörs av sådan som 

handlar om hur utbildning och undervisning kan organiseras och utformas. Resultatet i detta 

arbete analyseras till stor del utifrån forskning och litteratur om hur utbildning bör utformas för 

att språkligt utveckla andraspråkselever. Axelsson (2004) och Holmegaard & Wikström (2004) 

ger några exempel på detta och Gibbons (2010) skriver bland annat om ämnesspecifik 

litteracitet som en viktig färdighet för att tillgodogöra sig ett ämne.  

Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med detta arbete är att beskriva och analysera hur ett antal lärarstudenter på en svensk 

lärarutbildning med inriktning mot samhällsvetenskapliga ämnen tolkar delar ur de svenska 

läroplanerna och hur de ser på undervisning av elever med svenska som andraspråk. Dessutom 

ska arbetet undersöka hur de upplever att utbildningen har förberett dem inför att undervisa 

dessa elever. Detta för att öka kunskapen om och hur ämneslärarutbildningar i Sverige skulle 

kunna utvecklas inom detta område. 

De forskningsfrågor som arbetet berör är: 

1. Hur tolkar lärarstudenterna det som står i Lgr 11 och Lgy 11 om alla lärares ansvar för 

språklig utveckling och stödjande av språklig bakgrund? 

2. Hur förberedda upplever sig lärarstudenterna i studien vara inför att undervisa elever 

med svenska som andraspråk?  

3. Hur anser lärarstudenterna att lärarutbildningen kan utvecklas i frågor som rör 

undervisning av elever med ett annat modersmål? 

Det är här nödvändigt att förtydliga att de i undersökningen deltagande informanterna är 

blivande lärare i samhällsvetenskapliga ämnen och forskningsfrågorna riktar sig följaktligen 

mot de delarna i lärarutbildningen.  

Kapitel 2 Teoretiska 
utgångspunkter 
Det är svårt att tala om ett enskilt teoretiskt perspektiv när det handlar om undervisning av 

elever med svenska som andraspråk. Ett teoriområde som berör andraspråksundervisning är 

språkinlärning då en förståelse för processer bakom andraspråksinlärning kan hjälpa pedagoger 

att skapa kunskapsutvecklande undervisning. Teorier som behandlar sociokulturella 

förutsättningar hos eleverna är delvis relevanta men undersökningens syfte, med 

forskningsfrågorna som styr den, är inte att besvara frågor som rör sociokulturell bakgrund. Den 

forskningsbakgrund som presenteras beskriver mer bakgrunden till forskningsområdet, vilka 
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utmaningar skolan står inför, olika sätt att organisera språkutvecklande undervisning för 

andraspråkselever och visar på några metoder för undervisning av andraspråkselever. 

Teoretiska perspektiv 

Teorier om språkinlärning 

Hur man lär sig ett språk har det forskats om i flera årtionden. En av de första som blev riktigt 

känd för sitt arbete, och ännu är det, var Noam Chomsky som forskat om bland annat lingvistik. 

Chomsky flyttade fokus från behaviorismens kvantitativa syn på språkutveckling till en 

kognitiv, syntaktisk syn på språk och grammatik (Smith 2004). Chomskys teorier om generativ 

grammatik var avsedda att förklara hur barn kan lära sig sitt modersmål under de första åren 

utan att vara bekanta med språkets alla byggstenar. Vidare menade Chomsky att alla barn från 

födseln har anlag för att lära sig språk och att alla barn tillägnar sig språket på liknande sätt, 

oavsett vilket modersmålet är (Smith 2004). Den medfödda förmågan att lära sig språk kallade 

Chomsky för inre grammatik vilket alla människor har. Språkförmågan och den inre 

grammatiken kallade Chomsky för universell grammatik och han menade att möjligheten att 

lära sig språk sålunda redan finns programmerad i hjärnan, vilket står i kontrast till den tidigare 

behavioristiska synen på språk (Smith 2004).  

Teorier och begrepp som rör andraspråksinlärning 

I västvärlden har det under de senaste dryga tre decennierna utvecklats olika teorier om vilka 

metoder som fungerar bäst för att lära sig ett andra språk. Forskningen som har lett fram till 

dessa teorier har influerats av bland annat Vygotskijs inlärningsteorier om att utveckling sker i 

ett socialt sammanhang med stöd av andra (Vygotskij 1995). I takt med globaliseringsprocessen 

så upptäcktes det att människor som rör sig mellan olika språkområden lär sig det nya språket 

på ett annat sätt än de som lär sig det från barnsben. Steven Krashen (1981) skiljde på vad han 

kallade acquisition of a language och learning a language där det första sker omedvetet från 

barndomen och det andra sker i institutionaliserad form, exempelvis i skolundervisningen. 

De grundläggande tankarna för hur andraspråksinlärning går till kan enligt Salameh (2012) 

förklaras i olika steg. Talaren lär sig först de lexikala grunderna för att senare tillgodogöra sig 

enklare numerus- och tempusregler. I ett sista skede lär sig talaren att behärska omvänd ordföljd 

och bisatser. Utvecklingens hastighet kan påverkas av en mängd olika faktorer såsom tidpunkt 

för talarens första kontakt med språket, graden av exponering för språket och den 

sociokulturella miljö som talaren befinner sig i (Salameh 2012). 

Åldern som talaren har när den börjar lära sig det andra språket har som nämnt stor påverkan för 

hur väl talaren kommer att behärska språket (Salameh 2012, Bjar & Liberg 2010). Generellt så 

minskar möjligheterna att nå full behärskning i ett språk med åldern för när man börjar lära sig 

det. Detta har en biologisk förklaringsmodell som baseras på hjärnans möjlighet att anpassa sig 

till ett nytt språk men det finns enligt Salameh (2012) även sociokulturella faktorer som 

påverkar möjligheterna till inlärning. Graden av talarens ursprungliga kulturs överensstämmelse 

med den svenska kulturen kan vara en faktor som påverkar inlärningen. För invandrade elever i 

en skolkontext menar dessutom Axelsson (2004) att antalet skolår i elevens första land spelar 

roll då det påverkar bland annat studievana. 
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Språk är uppbyggt av bas och utbyggnad (Bergman & Abrahamsson 2004). Basen innebär de 

grundläggande lexikala, morfologiska och syntaktiska kunskaperna som är automatiserade hos 

barn när de börjar skolan. Utbyggnaden påbörjas när ett barn lär sig läsa och utgörs av bland 

annat fack- eller ämnesspecifika ord och förståelse för stilvalörer och utökas sedan med ungefär 

3000 ord varje år i skolan (Bergman & Abrahamsson 2004).  

Begreppskunskap och ämnesspecifik litteracitet menar Gibbons (2010) är centrala för 

förståelsen för utmaningarna som andraspråkselever i skolan står inför. Ämnesspecifik 

litteracitet är enligt Gibbons (2010) färdigheter som behövs för att förstå texter med begrepp 

kopplade till ämnet. Litteracitet ska i detta arbete inte förstås i den utvidgade formen som kan 

gälla förståelse av exempelvis symboler och bilder. Att ge elever förutsättningar och stötta dem 

att i att uppnå en åldersadekvat ämnesspecifik litteracitet är nödvändigt för att undervisning ska 

vara kunskapsutvecklande (Gibbons 2010). 

Lindqvist & Hyltegren (1995) skriver om begreppsförståelse i samhällsvetenskapliga ämnen 

och menar att begrepp är centralt i tänkande. Begrepp är enligt Lindqvist & Hyltegren (1995) en 

språklig konstruktion för att beskriva världen och kan delas in i två kategorier, sakbegrepp och 

processbegrepp. Sakbegrepp kan definieras som begrepp som beskriver konkreta företeelser. 

Som exempel kan tas lagbok, ateism, kung eller havsströmmar. Processbegrepp kan definieras 

som övergripande, abstrakta begrepp. Som exempel kan tas lagstiftning, sekularisering, 

revolution och global uppvärmning. Sakbegreppen behöver förstås för att kunna tolka 

processbegreppen (Lindqvist & Hyltegren 1995). Samtidigt ges sakbegreppen en innebörd 

genom att sammankopplas med processbegreppen.  

Tidigare forskning 

Materialet som ligger till grund för den tidigare forskningen är delvis litteratur och forskning 

som används på lärarutbildningar i svenska och svenska som andraspråk. Materialet innefattar 

även forskning om språkinlärning och faktorer bakom språkinlärning. Litteratur som har 

behandlats på svensklärarutbildningen och undersökningar som hänvisas till i den är det som i 

huvudsak legat till grund för följande avsnitt. Utifrån den litteraturen har jag sedan sökt vidare 

efter forskning som berör området. Forskning har sökts i databasen ERIC och genom Google 

scholar. Jag har även sökt efter material med sökord som språkinlärning, svenska som 

andraspråk, flerspråkighet, undervisning av andraspråkselever, learning a second language och 

english as a second language. Mycket av forskningen som finns är dock inte relevant i en svensk 

kontext. En stor del av forskningen rör också yngre barns språkutveckling vilket för den här 

undersökningen i huvudsak är irrelevant då de deltagande lärarstudenterna blir behöriga att 

undervisa i årskurs 7-9 och gymnasiet. Resultaten från exempelvis Thomas & Colliers (1997) 

undersökning går dock att applicera på svenska förhållanden vilket förklaras nedan. 

Historisk framväxt 

Det skulle kunna hävdas att andraspråksforskningen i Sverige tog fart när större 

invandrargrupper började anlända till landet. Tidigare hade det inte varit ett relevant 

forskningsområde då invandringen var så pass liten att den språkliga minoriteten inte var 

särskilt synlig. Hammarberg (2004) menar att det var runt 1970 som det började forskas på hur 

invandrade personer tillägnade sig det svenska språket. En av de drivande faktorerna var 
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behovet att samla kunskap om hur vuxna invandrare och deras barn bäst skulle kunna 

undervisas för att komma in i arbetsliv och skola. Stora delar av västvärlden har de senaste 

fyrtio till femtio åren sett en liknande utveckling som Sverige och det dröjde inte länge innan 

forskare från Sverige och andra länder kunde finna likheter i andraspråksinlärning och ett 

internationellt forskningsområde växte fram. Gunnar Tingbjörn (2004) skriver att LO och SAF 

1970 beslutade att ge invandrare svenskundervisning. Han menar att det vid samma tid växte 

fram en insikt på universiteten att det behövdes en reform för hur utbildningen till svensklärare 

skulle se ut. Det dröjde dock till 1987 innan svenska som andraspråk blev ett eget ämne i den 

dåvarande grundskollärarutbildningen (Tingbjörn 2004). 

Skolans utmaningar inför undervisning av andraspråkselever 

Axelsson (2004) beskriver en av de grundläggande utmaningarna för en skola med elever med 

ett annat modersmål. Hon sammanfattar en studie gjord i USA av Thomas & Collier (1997) som 

visar att för elever som har engelska som ett andraspråk prioriteras undervisning i engelska för 

att eleverna ska tillägna sig ett tillräckligt språk för att kunna tillgodogöra sig undervisning i 

andra ämnen. Det problematiska med detta är att de enspråkiga, engelsktalande eleverna också 

utvecklas både språkligt och kunskapsmässigt. Axelsson beskriver det som att ”De enspråkiga 

eleverna blir som rörliga mål för de tvåspråkiga eleverna. Detta innebär att andraspråksinläraren 

ställs inför en dubbel uppgift: att komma ifatt och samtidigt hålla takten med de enspråkiga 

kamraternas utveckling.” (2004, s. 513). Som en konsekvens av detta uppnår inte 

andraspråkseleverna de kunskapskrav som finns och hamnar sedan efter. Förhållandena som 

Axelsson (2004) beskriver menar hon är relevanta även i en svensk kontext. 

Cummins (1994) menar att de flesta, från politiker till rektorer och lärare, har goda intentioner 

när det kommer till att skapa goda förutsättningar för andraspråkselever men att det ofta saknas 

kunskap. Han visar med några exempel att det finns en form av strukturell diskriminering som 

drabbar dessa elever. Cummins (1994) skriver att lärarutbildningar till stor del negligerar och 

marginaliserar utmaningarna med andraspråkselever. Han skriver också att lärare i klassrummen 

som en följd av det inte har tillräckliga pedagogiska strategier. Det finns också en avsaknad av 

modersmålslärare som kan kommunicera med andraspråkselever och deras föräldrar på deras 

förstaspråk, något som annars kunde stötta eleverna i deras utveckling. Cummins menar också 

att läroplanerna reflekterar den engelskspråkiga medelklassens erfarenheter och värderingar.  

Cummins artikel är relativt gammal och berör forskning som är gjord i en 

amerikansk/kanadensisk kontext men de problemområden han beskriver menar Axelsson (2004) 

även är relevanta i ett svenskt sammanhang. Hon beskriver hur test ofta är utformade efter en 

svenskspråklig norm och att kursinnehåll sällan tar hänsyn till skiftande språklig förmåga.  

Ytterligare en aspekt av utmaningen med det flerspråkiga klassrummet är den som Cummins 

(1994) berör. Den kulturella aspekten kan sägas innehålla medelklassens värderingar och dessa 

speglas också i undervisningsmaterial och undervisningens utformning. Inger Gröning (2006) 

menar i sin avhandling att lärare måste vara medvetna om att elever har olika förförståelse för 

det som ämnet behandlar. Den kulturförståelse som svenskfödda elever har saknas ofta hos 

andraspråkselever. Att utforma bedömningssituationer som inte tar hänsyn till detta missgynnar 

andraspråkselever. Utmaningen för skolan ligger i att fortbilda lärare om detta. 
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Fredriksson & Taube (2010) menar dock att det är mer komplicerat än att bara ta hänsyn till att 

vissa elever har en annan kulturell bakgrund. Somliga elever är födda i ett land med föräldrar 

som är analfabeter från två olika andra länder, har sedan gått i skolan i ytterligare två länder och 

har därefter kommit till Sverige. Andra elever är simultant tvåspråkiga och har en förälder med 

svenska som modersmål och en förälder född utomlands. Vissa elever kan ha två föräldrar födda 

utomlands men som har akademisk bakgrund. Denna variation visar på att eleverna i svensk 

skola kan ha väldigt olika förförståelse för ett ämne som samhällskunskap. Fredriksson & Taube 

(2010) menar att då Sverige som land mycket länge har varit språkligt och kulturellt homogent 

saknas en förmåga att tolka och förstå med annan kultur. Att utveckla denna förmåga skulle 

gynna andraspråkselever i skolan.  

Organiserande av språkutvecklande undervisning för 

andraspråkselever 

Det finns relativt mycket forskning och litteratur som beskriver hur språkutvecklande 

undervisning för andraspråkselever kan organiseras. Som redan beskrivits finns det en 

problematik med elevernas dubbla uppgift. Att komma ifatt språkligt och hålla tempot i 

kunskapsinhämtningen är en stor utmaning för andraspråkselever.  

I Thomas & Colliers amerikanska studie (1997) framkommer två olika huvudtyper av modeller 

för undervisning av elever med ett annat modersmål. Dessa kan kallas för berikande program 

och stödprogram där de berikande programmen möjliggör för elever att utvecklas både språk- 

och kunskapsmässigt och ger dem chansen att hämta in kunskapsluckan. Modellerna för 

undervisning som Thomas & Collier (1997) presenterar innehåller två berikande program och 

fyra stödprogram. Man ska ha i åtanke att dessa program är utformade i USA men de har sin 

relevans i denna undersökning då likheter finns med det svenska skolsystemet. Thomas & 

Colliers (1997) undersökning är baserad på de resultat som elever som har ingått i de olika 

undervisningsprogrammen uppvisar efter sex till tolv år. 

I det första berikande programmet, kallat tvåvägsprogram med två språk, har halva klasserna 

engelska som förstaspråk och halva har spanska. Genom att undervisningen sker växelvis på 

spanska och engelska har eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i både sitt förstaspråk och 

sitt andraspråk. Eleverna gick i dessa klasser under sex till tolv år. Detta ska utveckla känslan 

för både svår och lätt inlärning hos eleverna och de integreras dessutom socialt.  

I det andra programmet, kallat envägsprogram med ett språk, talar hela klasserna samma 

modersmål, vilket är ett annat än majoritetsspråket. Halva dagarna undervisas eleverna på sitt 

modersmål och halva dagarna på engelska. Klasserna har kontakt med andra, 

förstaspråkstalande klasser, men undervisas inte tillsammans med dessa. Den sociala 

integreringen uteblir. Även här gick eleverna i dessa klasser under sex till tolv år. I både det 

första och det andra programmet kan man se att de tydligt är utformade efter amerikanska 

förutsättningar. I stora delar av landet har den överväldigande majoriteten av både barn och 

vuxna som talar engelska som ett andraspråk spanska som modersmål. Dessa förutsättningar 

finns inte i Sverige då invandrargrupperna här ofta är mycket mer diversifierade, både språkligt 

och kulturellt.  

 Utifrån Thomas & Collier (1997) förtydligar Axelsson (2004) hur stödprogram kan delas in två 

kategorier, övergångsprogram och engelska som andraspråk. Det tredje programmet, 
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övergångsprogram med ämnesinriktning, varar under tre till fyra år innan eleven flyttas till 

vanlig klass. I detta övergångsprogram får eleverna under halva dagarna undervisning i alla 

ämnen på både modersmålet och i andraspråket. Halva dagarna går eleverna i vanliga klasser.  

I det fjärde programmet, övergångsprogram med traditionell undervisning, sker den 

modersmålsanpassade undervisningen i mindre omfattning än i det tredje programmet. 

Undervisningen ger heller inte lika mycket utrymme för interaktion mellan elever och är av 

traditionell karaktär.  

I det femte programmet, engelska som andraspråk med ämnesinriktning, fick eleverna ingen 

undervisning på sina modersmål i språk eller andra ämnen. Under en period på två till tre år har 

eleverna dock fått ämnesundervisning som är andraspråksanpassad. 

I det sjätte programmet, engelska som andraspråk utanför klassen, gick eleverna i vanliga 

klasser och fick under ett till två år gå på särskild undervisning i engelska som andraspråk några 

timmar varje vecka. Det skedde ingen ämnesanpassning i övriga ämnen för dessa elever.  

Resultatet från Thomas & Colliers (1997) undersökning visar att de elever som har haft det 

första och andra programmet har en betydligt bättre måluppfyllelse och i högre utsträckning 

kommer upp på samma språkliga och kunskapsmässiga nivå som enspråkiga elever. Detta 

förklaras bland annat med att färdigheter som läs- och skrivförmåga och tankeprocesser som 

utvecklas på modersmålet även används i andraspråket av eleverna. En slutsats som dras av 

Thomas & Collier är att enbart andraspråksundervisning inte leder till skolframgång. Innehållet 

i övriga ämnen, förutom majoritetsspråket, måste också tillgängliggöras för dessa elever. Vidare 

menar de att mycket hänger på lärarna som måste ha ett intresse och en respekt för 

andraspråkselevernas kunskaper. Axelsson (2004) skriver att Thomas & Collier menar att alla 

lärare behöver ha kunskap om andraspråkselevernas förutsättningar för att kunna skapa en 

sociokulturellt stödjande miljö för dessa elever vilket är en viktig del för att dessa elever ska nå 

skolframgång.  

Christina Hedman (2009) skriver i sin avhandling att hennes undersökning visar att elever i 

Sverige med spanska som modersmål når bättre resultat i skolan om de har en sammanhängande 

modersmålsundervisning. Hon refererar i sin undersökning till Thomas & Collier (1997) och 

jämför resultaten för deras undersökning i USA med hennes resultat i en svensk kontext. 

Hedman (2009) menar dessutom att de elever med läs- och skrivsvårigheter som har haft en 

sammanhängande modersmålsundervisning särskilt gynnas av denna modell. Ett involverande 

av modersmålslärare i ämnesintegrerande undervisning och kompetensutveckling på skolan kan 

alltså enligt Hedman (2009) ha en språkutvecklande effekt.  

Malmö Högskola genomförde under fyra år ett försök med tvåspråkig utbildning (2011). 

Utformningen av försöket skulle kunna liknas med det som Thomas & Collier (1997) kallar för 

envägsprogram med ett språk (det andra programmet) och eleverna som deltog i 

undersökningen hade alla arabiska som sitt modersmål. Resultaten av den svenska 

undersökningen visade att elever som undervisats på två språk från årskurs 1 fram till årskurs 5 

inte uppvisar några signifikanta skillnader i kunskapsnivå och språklig behärskning av svenska 

jämfört med elever som enbart undervisats på svenska. Författarna av rapporten framhåller dock 

att effekterna av undervisning på två språk först blir synliga senare i skolgången och de hänvisar 
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till Thomas & Colliers (1997) forskning som utgick från en undersökning där resultaten 

baserades på ett längre deltagande i undervisningsmodellerna än i den svenska. 

Metoder för undervisning 

Bedömning av andraspråkselevers utveckling menar Axelsson (2004) måste ske utifrån de 

individuella förutsättningar som varje elev har. Hon skriver att verksamma i skolan måste ta 

hänsyn till att prov och testsituationer oftast är utformade för att passa elever som behärskar 

majoritetsspråket fullt ut, eller på en åldersadekvat nivå. Det kan således finnas en risk med att 

bedöma andraspråkselever efter samma kriterier som enspråkiga elever. Ett alternativ vid 

bedömningssituationer är att anpassa bedömningskriterierna efter den språkliga nivå som eleven 

behärskar då ett test som bedöms efter kriterier skapade för enspråkiga barn blir missvisande. 

Även Bergman & Abrahamsson (2004) pekar på vikten av att bedömning av andraspråkselevers 

kunskaper måste sättas i relation till om elevernas har tillräcklig språklig förmåga för att få en 

rättvis bedömning. 

Bergman och Abrahamsson (2004) skriver bland annat om bas och utbyggnad och 

språkbehärskning. En del av språkbehärskning är den lexikala repertoaren eller ordförrådet. En 

sjuåring har ett basordförråd bestående av 8000 till 10 000 ord. Förmågan att sätta samman 

dessa ord till meningar med korrekt ordföljd, korrekta böjningar och att uttrycka tempus och 

numerus och så vidare är vid skolstarten automatiserat. När barn lär sig skriva och läsa påbörjas 

utbyggnaden av språket då de tillgodogör sig ett större ordförråd, lär sig stilvalörer och får en 

grammatisk och stilistisk medvetenhet. Bergman & Abrahamsson (2004) tar upp den 

problematiska situation som andraspråkselever befinner sig i då de samtidigt som de tillägnar 

sig basen i det svenska språket även ska tillägna sig utbyggnaden. De menar att lärare bör ta 

hänsyn till detta och utifrån andraspråkselevernas förutsättningar försöka utveckla deras bas- 

och utbyggnadsspråk samtidigt. Mycket av undervisningen blir oförståelig för dessa elever om 

de inte behärskar basen.  

Holmegaard & Wikström (2004) skriver om språkutvecklande ämnesundervisning och de menar 

att elever med andra modersmål än svenska måste få stöd i sin språkutveckling i alla ämnen 

vilket visar att området är större än de samhällsvetenskapliga ämnena. De menar att de olika 

ämnenas respektive språk dels innehåller ämnesspecifika fackord och dels allmänna ord i 

språket som får nya betydelser i ämnets kontext. Holmegaard & Wikström (2004) argumenterar 

för att elever som befunnit sig i Sverige en kortare tid borde få ämnesundervisning på sitt 

modersmål, detta för att de riskerar att hamna efter i sina ämneskunskaper på grund av att de 

inte behärskar språket fullt ut.  

Holmegaard & Wikström (2004) menar att den språkliga bas eleverna har när de börjar skolan 

ligger som grund för vad de kallar skolrelaterade språkfärdigheter. De skolrelaterade 

språkfärdigheterna är de som sedan utvecklas i varje ämne. En andraspråkselev måste lära sig de 

skolrelaterade språkfärdigheterna i flera ämnen samtidigt som de lär sig basen. Holmegaard & 

Wikström (2004) skriver att andraspråkseleverna måste få utveckla dessa kunskaper i alla 

ämnen och menar därför att alla lärare behöver kunskap om dessa elevers förutsättningar så att 

skolan i alla ämnen kan ge en språkutvecklande undervisning. 

Holmegaard & Wikström (2004) menar att ämneslärare ibland anser att andraspråkselever 

kommer för tidigt in i vanliga klasser. Detta menar de kan visa sig i förståelsen av läroböcker 
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och annat material. Samtidigt menar de att dessa elever måste ges möjlighet att tillägna sig 

ämneskunskaper innan språket är fullt utbyggt. Holmegaard & Wikström lyfter vidare fram 

modersmålslärarna som centrala och menar att skolor, för att möjliggöra både språk- och 

kunskapsutveckling för dessa elever, ska använda sig av dem för att ge elever studiehandledning 

på sitt modersmål. Även Salameh (2012) menar att andraspråkslärarnas delaktighet i 

undervisningen är viktig.  

Gibbons (2010) skriver om det hon kallar litteracitet i undervisningen. Detta skulle kunna 

beskrivas som förmågan att tillgodogöra sig det man läser. Hon menar att det finns 

ämnesspecifik litteracitet som man genom övning kan tillägna sig. Denna ämnesspecifika 

litteracitet innebär inte enbart att man behärskar de begrepp som finns i ämnet utan även att man 

kan sätta dem i relation till varandra. För att verkligen förstå begrepp i ett ämne krävs det också 

enligt Gibbons (2010) att man har en förförståelse av vad begreppen kan användas för i ämnet. 

För att verkligen förstå begreppet eruption räcker det inte med att veta att det betyder 

vulkanutbrott. Eleverna behöver också en förförståelse som innehåller kunskap om vad till 

exempel begreppen jordskorpa, magma och lava innebär. Man kan jämföra med det Lindqvist 

& Hyltegren (1995) kallar processbegrepp och sakbegrepp. 

Gibbons (2010) menar att språk inte ses som lika problematiskt om man redan behärskar det. 

Vidare menar hon att det är relativt få ämneslärare som fokuserar på den ämnesrelaterade 

språkundervisningen då det ofta förutsätts att eleverna behärskar ett adekvat språk. En 

andraspråkselev i en svensk gymnasieklass kanske enbart har hört ordet skorpa i ett 

matsammanhang och saknar därmed den nödvändiga förförståelsen för vad ett vulkanutbrott 

innebär. Ordet jordskorpa betyder för andraspråkseleven kanske ingenting i denna kontext om 

den inte får begreppet förklarat för sig. Detta må vara ett banalt exempel men det symboliserar 

det som Gibbons skriver. Andraspråkseleverna har samma kognitiva förmåga som de 

svenskfödda eleverna men förståelsen för begrepp, som tycks uppenbara för ämnesläraren, kan 

saknas.  

Med mitt exempel som utgångspunkt kan man förstå det konkretiserade undervisningsförslaget 

för andraspråkselever i synnerhet som Gibbons (2010) presenterar. Hon menar att man i 

undervisningen ska utgå från det som är vardagligt och konkret och röra sig mot det som är 

ämnesspecifikt och abstrakt. Man ska vidare använda exempel som eleverna kan koppla till sin 

egen förståelsevärld. Dessa exempel ska i ett förstaläge beskrivas med ett vardagligt språk för 

att sedan introducera det ämnesspecifika språket. Slutligen menar Gibbons att lärare bör planera 

sin undervisning på ett sätt där eleverna får bekanta sig med det ämnesspecifika språket 

successivt och inte utsätts för de mest avancerade texterna på en gång.  

Som nämnt handlar undervisning även om bedömning av elevernas utveckling. Bedömning i 

dagens svenska skola sker ofta både formativt och summativt. I den formativa bedömningen är 

bedömningens huvudsakliga syfte att den ska vara kunskapsutvecklande medan den summativa 

syftar till att gradera elevernas kunskaper (Hattie 2012).
1
 Bedömning av elever med svenska 

som andraspråk är inte helt oproblematisk. Salameh (2012) menar att lärare behöver veta hur 

språkutvecklingen går i andraspråkselevernas modersmål. Syftet är givetvis inte att läraren ska 

                                                      

1 För en utförlig beskrivning av formativ bedömning, se exempelvis Hattie (2012) eller Lundahl 

(2014). 
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bedöma elevernas kunskaper i exempelvis arabiska men Salameh menar att ämneslärare 

tillsammans med modersmålslärare kan skapa sig en bild av hur kunskapsnivån för eleven ser 

ut. Om den språkliga nivån på både modersmålet – kanske på grund av bristande 

utbildningsmöjligheter i andra länder – och svenska är för låg så kan det förklara sämre 

kunskapsmässiga resultat.  

Många barn och ungdomar som kommer till Sverige har dock gått i skolan i andra länder och 

kan mycket väl behärska ett eller flera andra språk på en åldersadekvat nivå. För dessa elever 

menar Salameh (2012) att det mest effektiva vid testsituationer är om dessa elever har tillgång 

till hjälp av tolk eller modersmålslärare. Ett vanligt förekommande problem enligt Salameh är 

att prövningssituationer är utformade efter en svenskspråklig norm som försvårar för dessa 

elever att visa sina kunskaper. 

Fredriksson & Taube (2010) har som tidigare belysts pekat på den kulturella heterogeniteten 

som en utmaning för skolan. För att utveckla skolan och förbättra möjligheterna för 

andraspråkselever menar de att lärare måste ha respekt för både elevernas språk och deras 

kultur. De menar också att lärare måste ha förståelse för de varierande och unika förutsättningar 

som eleverna tar med sig till skolan. Två metoder för undervisning i klasser med många elever 

med utländsk bakgrund som Fredriksson & Taube (2010) tar upp är att använda sig av flera 

olika medier i undervisningen, såsom tal och skrift, och att engagera elevernas föräldrar i deras 

barns utveckling.  

Definitioner 

Andraspråk definieras vanligtvis som ett språk som lärts efter modersmålet i ett sammanhang 

där andraspråket är majoritetsspråk. Andraspråk ska inte förstås som ett främmande språk som 

snarare lärs i en formell skolmiljö än i informell vardagsmiljö (Hammarberg 2004). 

 

Formell och informell språkinlärning skiljer sig från varandra. Formell inlärning innebär 

vanligtvis den typen av inlärning som sker i ett klassrum och skulle i en svensk kontext kunna 

innebära engelska eller spanska. Informell inlärning innefattar också den språkinlärning som 

sker vid användandet av andraspråket i vardagliga situationer. Att lära sig svenska som ett 

andraspråk sker förstås både i formella och informella sammanhang men den typen av inlärning 

som denna studie behandlar är den formella. Jämför Krashen (1981). 

Ämnesundervisning avser i denna uppsats den undervisning som sker i andra ämnen än språk. 

Detta arbete rör samhällskunskaps-, religions- historie- och geografiämnena och det är dessa 

som i huvudsak avses med ämnesundervisning.  

Kapitel 3 Metod 

Metod för datainsamling 

För att samla in data har jag intervjuat lärarstudenter på ett lärosäte. I intervjusituationerna har 

jag utgått från en färdig intervjumall som återfinns under bilagor (Bilaga 1). Repstad (2007) 
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visar på två typer av mallar man kan använda för en intervju där den ena innehåller tydliga 

förbestämda frågor och den andra innehåller kortare ord och begrepp som man i 

intervjusituationen kan utgå ifrån. För att få fram tydliga svar som skulle vara möjliga att 

jämföra med varandra valde jag modellen med färdiga frågor.  

Jag har intervjuat lärarstudenter som läser ämneslärarprogrammet och befinner sig i slutet av sin 

utbildning. Informanterna har inte studerat ämnena svenska eller svenska som andraspråk då 

båda dessa studiegångar har en tydlig ingång i dessa frågor och deras erfarenheter från 

lärarutbildningen är inte det arbetet vill beskriva. Intervjuerna är genomförda med 

ljudupptagning och sedan transkriberade för att kunna citeras. Dessutom kan det synliggöra 

likheter och variationer mellan informanternas utsagor. Att spela in istället för att anteckna 

under intervjuerna tillät mig att fokusera på informanternas svar (Repstad 2007)  

Styrkan i metoden som används i uppsatsens ligger i att den beskriver upplevelsen hos de som 

ämnet berör, det vill säga de blivande lärarna som ska undervisa elever med svenska som 

andraspråk. En kvantitativ ansats hade exempelvis kunnat innebära att arbetet hade fokuserat på 

att beskriva ett betydligt större antal lärarstudenters upplevelser av lärarutbildningens fokus på 

elever med svenska som andraspråk, exempelvis genom en enkät. En sådan enkät hade kunnat 

resultera i en redogörelse för lärarstudenternas upplevelse på en graderad skala. Kanske hade det 

också varit möjligt att dra generella slutsatser beroende på urvalets sammansättning snarare än 

att försöka skapa en fördjupad förståelse för informanternas upplevelser. 

Metod för resultatanalys 

En undersökning av den här omfattningen kan inte göra några anspråk på att generellt beskriva i 

vilken grad lärarstudenter i ämnena samhällskunskap, religion, historia och geografi upplever att 

utbildningen berört frågor om elever med svenska som andraspråk. Arbetet gör istället anspråk 

på att beskriva ett antal lärarstudenters upplevelser och tankar om ett antal frågor. På så sätt kan 

man utifrån Larsson (2005) hävda att arbetet delvis har en fenomenografisk ansats då arbetet vill 

beskriva lärarstudenternas upplevelser av deras utbildning. Samtidigt är en fenomenografisk 

ansats ofta inriktad mot att hitta variationer i uppfattningar och inte som i denna, att söka efter 

teman. Vidare är intervjuer i fenomenografiska arbeten ofta halvstrukturerade istället för 

strukturerat som i detta.  

Arbetet avser inte att beskriva lärarstudenternas åsikter som rätta eller felaktiga utan ska, trots 

författarens förkunskaper, i ett första skede bara beskriva informanternas svar. I analysens andra 

del kommer min förförståelse av ämnet troligtvis påverka tolkningen av resultatet då jag 

oundvikligen kommer att sortera in informanternas svar under teman som stämmer överens eller 

inte stämmer överens med den relevanta forskningen på ämnet. Informanternas svar kommer att 

relateras till forskning om språkutveckling, undervisningens organisering och metoder för 

undervisning av elever med svenska som andraspråk.  

Undersökningens första analysdel är induktiv i sin karaktär då teman växer fram utifrån 

informanternas svar (Larsson 2005). Larsson (2005) tar i sammanhanget även upp 

konsistenskriteriet, som för att det enligt honom ska uppfyllas innebär att tolkningen av 

informanternas svar ska överensstämma med vad de har uppgett i intervjuerna. Genom att 

informanternas svar på frågorna har återgetts i sin helhet i beskrivningen av data/empiri i kapitel 
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4 söker arbetet uppfylla detta kriterium. Konsistenskriteriet och analysens empiriska förankring 

är båda kriterier för arbetets validitet (Larsson, 2005). 

Urval 

För att avgränsa arbetet var det viktigt att bestämma vilken typ av lärarstudenter som skulle 

intervjuas. De samhällsvetenskapliga ämnena samhällskunskap, religion, historia och geografi 

innehåller alla komplexa begrepp som behöver förstås. Dessutom är det ämnen som i allra 

högsta grad är resonerande och tolkande. Givetvis hade lärarstudenter i exempelvis 

naturvetenskapliga ämnen också kunnat intervjuas för denna studie men en avgränsning var 

nödvändig för arbetets omfång och tidsbegränsning.  

Att elever behöver använda sig av språket för att beskriva sina kunskaper i 

samhällsvetenskapliga ämnen är uppenbart. I vilken grad blivande lärare i dessa ämnen är 

förberedda för elevers olika språkliga förutsättningar är mindre uppenbart. Det är därför 

intressant att undersöka hur studenter som kommer att undervisa i dessa ämnen upplever att 

universitetet har förberett dem på frågor som rör undervisning av elever med svenska som 

andraspråk.  

Antalet informanter i studien är sju. Samtliga intervjuade lärarstudenter kommer efter avslutad 

utbildning att vara behöriga i minst ett av de fyra tidigare presenterade ämnena. Ingen av 

informanterna har utbildning i svenska eller svenska som andraspråk då det skulle kunna riskera 

att påverka deras beskrivning av hur de upplevt utbildningen i de samhällsvetenskapliga 

ämnena. Samtliga intervjuade är födda mellan 1982 och 1990. Att samtliga lärarstudenter 

befann sig i slutet av sin utbildning var också ett viktigt kriterium då de har erfarenhet av 

undervisning och har mött elever med svenska som andraspråk i skolan. Anledningen till att 

lärosätet ej anges är att uppsatsen inte har någon ambition att peka ut ett specifikt lärosätes 

lärarutbildning. Ambitionen är istället att beskriva en aspekt av några lärarstudenters 

upplevelser av sin utbildning. För detta har ett angivande av lärosäte inte bedömts som relevant.  

En större studie hade kunnat ge en bredare bild av den generella uppfattningen bland 

lärarstudenter men den kvalitativa ansats som arbetet tar riktar sig snarare mot informanternas 

tolkningar och erfarenheter än mot kvantitativt mätbara enheter (Larsson, 2005). 

Nedan följer en tabell över vilka informanterna är. Namnen är fingerade för att avidentifiera de 

deltagande. De framtida ämnesbehörigheterna är dock korrekt angivna. 

 

Namn Ålder Huvudämne Andraämne 

Johanna 24 Historia Samhällskunskap 

Nathalie 25 Religionskunskap Historia 

Marcus 27 Samhällskunskap Geografi 

Sinan  26 Samhällskunskap Geografi 

Caroline 24 Samhällskunskap Historia 

Sara 24 Religionskunskap Drama 
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James 32 Historia Geografi 

  

I största möjliga mån har informanternas svar i resultatbeskrivningen försökt återges så neutralt 

som möjligt. Hade delar av svaren utelämnats av olika anledningar hade arbetets validitet 

kunnat ifrågasättas. Informanterna gav olika långa svar på olika frågor vilket speglas av 

resultatbeskrivningen. Då den fulla transkriptionen av informanternas svar har sammanställts till 

kärnan i deras utlåtanden kan givetvis frågan om troheten till det empiriska materialet väckas. 

Dock är en fullständig transkriptionsredovisning svår att överblicka och innehåller ofta 

upprepningar och avbrutna resonemang. 

Resultatet i denna studie uppvisar skiftande och nyanserade upplevelser hos informanterna och 

den innehållsrikedom som framkommer i det empiriska materialet är i sig självt ett centralt 

värde i en uppsats med kvalitativ ansats (Larsson, 2005). De citat som återges i arbetet är valda 

för att dels förtydliga och understryka de tankar som informanterna hade vid intervjun och dels 

för att ge tyngd åt tematiseringarna i resultatanalysen. 

Uppläggning och genomförande 

För att genomföra denna studie var den första uppgiften att formulera syfte och forskningsfrågor 

som är relevanta för professionen. Då förutsättningarna för elever med svenska som andraspråk 

och hur skolan kan tillgodose dessa är något som intresserar mig och som jag berört under min 

utbildning ville jag undersöka frågor om detta utifrån andra lärarstudenters perspektiv. Tidigt 

valdes det att samla in material till undersökningen genom intervjuer med andra lärarstudenter. 

Av etiska skäl kontaktades i första hand lärarstudenter som var okända sedan tidigare genom 

gemensamma bekanta och möjligheterna att intervjua dem undersöktes. Den första svårigheten 

som stöttes på var svårigheten att hitta informanter med rätt behörigheter. Att hitta sju 

informanter med rätt behörigheter som hade möjlighet att bli intervjuade tog längre tid i anspråk 

än beräknat och därför har två informanter intervjuats som är bekanta med mig sedan tidigare. 

Rollen som intervjuledare kan vara problematisk och informanterna kan besvara frågor utefter 

vad de tror att intervjuledaren söker för typ av svar. Då informanterna tydligt innan 

intervjutillfället hade informerats om vad som skulle undersökas och att deras anonymitet 

garanterades är det i efterhand möjligt att konstatera att informanternas svar ser ut att vara 

uppriktiga och även i vissa fall självutlämnande där egna tillkortakommanden redogörs för.  

Materialbearbetning 

I ett första steg har samtliga intervjuer transkriberats på det som Linell (1994) beskriver som 

den tredje transkriptionsnivån. Denna transkriptionstyp avser att beskriva merparten av 

innehållet i informanternas utsagor i skriftspråksform. Transkriptionen beskriver inte pauser, 

avbrott eller gester vilket är möjligt att göra på andra transkriptionsnivåer (Linell 1994). Efter 

detta sammanställdes respektive intervjusvar till kärnan i informanternas utlåtanden. Varje 

intervjufråga har redogjorts för sig för att beskriva varieteter mellan informanternas svar så nära 

ursprungsmaterialet som möjligt. Dessa intervjufrågor har senare placerats in under respektive 

forskningsfråga för att skapa en tydlig struktur. Detta förklarar arbetets rubriksättning.  
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Analysens första del har arbetats fram genom att närstudera återgivningen av både de 

ursprungliga transkriptionerna och sammanställningarna under resultatbeskrivningen. På detta 

sätt har det gått att urskilja mönster i informanternas svar och skapa teman som sedan ligger till 

grund för analysens andra del. 

I analysens andra del sätts dessa teman i relation till relevant forskning. I huvudsak är det 

forskningen och litteraturen under det andra kapitlets rubriker Skolans utmaningar inför 

undervisning av andraspråkselever, Organiserande av språkutvecklande undervisning för 

andraspråkselever och Metoder för undervisning som används för denna analys. Detta avsnitt 

hade även kunnat placeras i diskussionen men denna innehåller nu slutsatser, betydelse, 

reflektion över forskningsprocessen och förslag till vidare forskning. 

I diskussionen presenteras slutsatser utifrån analysens två delar och vilken betydelse dessa har. 

Det finns även en argumentation för hur betydelsen av slutsatserna kan utveckla 

lärarutbildningen.  

Tillförlitlighetsfrågor 

Metodvalet för denna undersökning resulterar i att det är upplevelserna för sju lärarstudenter 

som speglas i arbetet. Det påverkar givetvis tillförlitligheten i slutsatser av generellt slag. En 

enkätstudie med betydligt fler deltagare hade kunnat visa på en mer generell tendens bland 

lärarstudenterna men då saknat de fylligare beskrivningar som en kvalitativ studie kan bidra 

med.  

Vad gäller uppsatsens reliabilitet eller tillförlitlighet är det sannolikt att någon annan hade 

kommit fram till samma resultat utifrån det empiriska material som föreligger i denna studie. I 

en kvalitativ studie är detta inte ett problem då tolkningarnas och slutsatsernas rimlighet är det 

viktiga. Det som var avsett att undersökas är också det som arbetet redogör för. Metodens 

validitet för att ta reda på det som var syftet med undersökning är god. Syftet var att undersöka 

vilka upplevelser som ett antal lärarstudenter och intervjumetoden möjliggjorde detta. Att två av 

informanterna var bekanta med författaren sedan tidigare bör inte ha påverkat deras utsagor i 

intervjun men bör ändå nämnas då ambitionen är att uppsatsen ska vara transparent.  

Vad gäller troheten till det empiriska materialet som också är en tillförlitlighetsfråga har det 

redan nämnts under urval och materialbearbetning att en fullständig transkriptionsredovisning är 

svåröverblickad och exempelvis gester och pauser fyller i detta sammanhang ingen större 

funktion. Risken att relevanta delar i det empiriska materialet har förbisetts finns givetvis men 

det har försökt undvikas genom att inspelningarna av intervjuerna har lyssnats igenom efter 

resultatsammanställningen för att försäkra att ingenting uteblivit. Att relevanta delar av det 

empiriska materialet skulle ha undanhållits i resultatredovisningen går emot god forskningssed 

och motsäger också syftet med undersökningen.  

Etiska aspekter  

De etiska aspekterna ska alltid beaktas i forskning. De etiska principer som har följts i detta 

arbete står att finna i Forskningsetiska principer (1990). Vetenskapsrådet, som har publicerat 

dokumentet definierar fyra huvudkrav som ska skydda individerna som deltar i forskningen. 

Informationskravet innebär att de deltagande informanterna ska informeras om vilket syftet för 

undersökningen är. Allt som kan påverka informanternas vilja att delta måste också delges dem 
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utan förbehåll. Detta krav uppfylls vid förfrågan om deltagande i studien då lärarstudenterna 

informeras om studiens syfte och hur deras svar kommer att användas 

Samtyckeskravet innebär att forskaren då informanterna deltar aktivt i undersökningen ska 

inhämta samtycke från informanten och vid sådana fall från vårdnadshavare. I denna 

undersökning inhämtades samtycke vid intervjutillfället. Informanterna fick också när som helst 

avbryta intervjun eller i efterhand avböja till medverkan. 

Konfidentialitetskvavet innebär att alla informanter ska anonymiseras så att igenkänning blir 

omöjlig. Detta krav gäller särskilt undersökningar av känslig karaktär. Vissa inslag i denna 

undersökning kan av informanterna ha upplevts som känslig och därför har särskild vikt lagts 

vid att ingen ska kunna bli identifierad. De inspelade intervjuerna har behandlats med sekretess 

och lagrats på en enskild lagringsenhet.  

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna inte får användas för något annat bruk än 

det avsedda. Vid intervjutillfället informerades informanterna om att deras utsagor endast skulle 

användas i detta syfte och inget annat. Åtgärder har också vidtagits så att ingen utomstående ska 

kunna komma åt uppgifterna.  

Vidare har de deltagande lärarstudenterna tillfrågats om de vill läsa de presenterade resultaten 

och tolkningarna av dessa och de har också informerats om vilken institution arbetet examineras 

vid. När det gäller personuppgifter så har inga sådana av känslig karaktär inhämtats 

(Vetenskapsrådet, 1990). 

Kapitel 4 Resultat  

Detta kapitel består av tre huvuddelar. Den första delen av resultatet syftar till att neutralt och så 

objektivt som möjligt återge vad informanterna svarade på intervjufrågorna. De respektive 

intervjufrågorna syftar till att försöka besvara de ursprungliga forskningsfrågorna.  

I analysen av data, den andra delen av resultatet, analyseras informanternas svar för att visa på 

teman. Denna analys kommer också visa på tendenser och skillnader mellan svaren.  

I den tredje delen i detta avsnitt kommer dessa tematiseringar av informanternas svar sättas i 

relation till den tidigare forskningen. Slutsatser utifrån analysen kommer sedan att presenteras i 

kapitel 5.  

Beskrivning av data  

För att läsaren ska förstå informanternas svar och kunna sätta de i relation till på vilka grunder 

de svarar på de övriga frågorna återges först informanternas erfarenheter av att undervisa elever 

med svenska som andraspråk. Citaten i detta avsnitt återfinns samlade i bilaga 3. 
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Informanternas bakgrundserfarenheter 

Frågan som vid intervjutillfället ställdes till informanterna löd; Hur har du under VFU (och 

eventuella vikariat) arbetat för att undervisa elever med svenska som andraspråk? 

Johanna uppgav att hon gärna använder elever som experter och låter dem utgå från sin 

livsvärld och sina erfarenheter. Hon försöker hitta exempel som eleverna kan relatera till. Hon 

förklarade att hon kan öppna ett samtal om ett område i samhällskunskap med att en elev som 

kommer från exempelvis Palestina får berätta om sina erfarenheter av Palestinas kultur, religion 

eller mat. Hon berättade att hon aktivt försöker belysa det som gör varje elev unik. Hon tror 

också att elever med ett annat modersmål gynnas av att arbeta i grupper med andra elever och 

har ofta utformat lektioner på det viset.  

Nathalie berättade att hon vid provsituationer och inlämningsarbeten försöker bortse från 

språkliga misstag för att eleverna ska få en rättvis bedömning. Hon pekar också på svårigheten i 

att bedöma ett svar eller en beskrivning som välgrundad om eleverna har ett annat modersmål 

då det kan påverka hennes förståelse av svaret. Hon menade dock att hon försöker arbeta runt 

språkliga hinder. I den vardagliga undervisningen beskrev Nathalie att hon försöker förklara 

begrepp på olika sätt för att så många som möjligt ska förstå. Hon berättade också att hon 

vanligtvis repeterar det som har gåtts igenom och att eleverna får tillfälle att fråga om sådant de 

inte förstått.  

Marcus menade att läromedlen i samhällskunskap ofta är skrivna på ett språk som förutsätter en 

hög språklig nivå. Han sa att nivån i läromedlen ofta är för hög även för många svenskfödda 

elever. Marcus uppgav att han istället för att använda sig av läromedel brukar samla ihop eget 

material som han tycker ligger närmare elevernas nivå, både språkligt och innehållsmässigt. 

Med den i sammanhanget lilla erfarenhet han anser sig ha av den elevgruppen tror han att den 

metoden kan gynna andraspråkselever.  

Sinan berättade om ett fall då han har undervisat elever med ett annat modersmål då det i 

klassen också fanns en assistent. Han beskrev att han hade hållit sin lektion som vanligt utan att 

ta hänsyn till eleven som inte behärskade svenska. Assistenten som hade varit med på denna 

lektion behärskade elevens modersmål arabiska och kunde översätta åt den eleven. Sinan sa 

också att han insåg att det i de allra flesta fall inte finns tillgång till personliga assistenter åt 

elever med andra modersmål men att det i detta fall hade fungerat relativt väl. Han uppgav även 

att han i andra fall har försökt hålla undervisningen på en lägre nivå än den önskade för att alla 

elever skulle hänga med. Han berättade även att han jobbat med exit tickets där eleverna får 

skriva ner vad tankar efter lektionen där det synliggörs vilka delar av lektionen som varit oklara, 

en metod som han tror hjälper elever med andra modersmål. 

Caroline menade att hon i dessa sammanhang på många sätt måste sänka nivån på 

undervisningen för att det finns språkliga barriärer som hindrar eleverna från att förstå innehåll 

på en för hög nivå. Hon berättade att hon fått utgå från ett lättare material än hon hade tänkt när 

hon undervisade i dessa klasser. Hon upplevde att detta kolliderar med det som kursplanerna 

kräver då hon ska hålla undervisningen på en viss nivå. Caroline menade även att eleverna är 

kapabla till att resonera och analysera även om de inte har de bästa språkliga förutsättningarna. 

Hon har också arbetat med modeller för att förenkla undervisningen så mycket som möjligt och 

hon har försökt förklara samband med figurer. För att beskriva riksdagens voteringar berättade 
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hon att hon lät eleverna ordna sig själva i majoritet och minoritet för att förtydliga vilket hon 

tror var effektivt för de elever som har svenska som andraspråk.  

Saras erfarenhet var att det kunde skilja sig oerhört mycket från klass till klass hur hon skulle 

undervisa beroende på vilka språkkunskaper eleverna hade. Vissa gånger har hon fått undervisa 

på en nivå som enligt henne är för låg om hon skulle följt betygskriterierna. Hon berättade att 

hon vid något tillfälle fick använda en hel lektion till att reda ut begrepp som bön och altare i en 

gymnasieklass. Hon berättade att hon generellt försöker tänka på elevernas språkliga 

förutsättningar och anpassa lektioner efter det. Ett exempel hon tar upp är att använda mindre 

svåra begrepp. 

James uppger att han har tagit upp begrepp på tavlan och diskuterat dessa med eleverna för att 

på så sätt möjliggöra att så många som möjligt förstår. Han tar upp vikten av att cementera 

kunskap hos eleverna. Han berättade också att han har satt sig enskilt med elever i behov av stöd 

och pratat om begrepp och processer. James uttrycker också att behovet av individuellt stöd 

skiftar mellan olika elever och att det beror på vilken språkbakgrund eleverna har. Han berättar 

om ett fall där han kunde prata engelska med en elev vilket han uppfattade hjälpte eleven att ta 

till sig av den övriga undervisningen.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att samtliga informanter har stött på andraspråkselever 

i undervisning om än i olika omfattning. Hur de har hanterat dessa situationer varierar och deras 

svar visar att några av informanterna har utvecklat strategier för att bemöta en av det 

mångkulturella klassrummets utmaningar.  

Hur tolkar lärarstudenterna det som står i Lgr11 och Lgy11 om alla 

lärares ansvar för språklig utveckling och stödjande av språklig 

bakgrund? 

För att besvara denna forskningsfråga ställdes tre frågor under intervjun. Dessa undersökte hur 

informanterna tolkade texterna ur läroplanerna, hur de relatera dessa till sina ämnen och vilka 

förutsättningar de hade att följa det som stod där. 

Då Lgr11 anger att lärande ska främjas med utgångspunkt i elevernas språkliga bakgrund och 

Lgy11 säger att varje lärare ska skapa förutsättningar för att eleverna får stöd i sin språkliga 

utveckling (Lgy11) så ställdes följande fråga till lärarstudenterna 

Hur tolkar du skrivelserna från läroplanen? 

”Det handlar om att hitta förutsättningar för att eleven ska kunna utveckla sitt språk” - Johanna 

Johanna tolkade dessa skrivelser som att det för henne handlar om att hitta förutsättningar för att 

eleverna ska kunna utveckla sitt språk. Hon menade att det gäller alla elever man undervisar, 

oavsett deras modersmål. Johanna tänkte också att man som lärare bör sträva efter att i så stor 

utsträckning som möjligt ge elever med ett annat modersmål än svenska möjligheten att 

använda sitt modersmål i undervisningssituationer. Johanna ville inte skilja språklig bakgrund 

från kulturell och historisk bakgrund då hon menade att de ofta berör varandra. Johanna 

uttryckte också en önskan om att skolverket borde förtydliga vad de menar med skrivelserna 

från läroplanen. 
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Nathalie tolkade skrivelserna som att man ska anpassa undervisningen efter elevernas språkliga 

förmåga. Hon ansåg att utdraget ur läroplanerna var komplext då det enligt henne kan tolkas på 

olika sätt då hon menade att språklig bakgrund kan tolkas som elevernas språkliga nivå.  

Marcus tolkade budskapet som att det på honom som lärare ligger ett stort ansvar i att utveckla 

det svenska språket. Han menade att ansvaret för språkutveckling inte enbart ligger hos 

språklärarna. Marcus uttryckte det som att hans ansvar är att utveckla begreppsförståelse. Han 

tolkade även in ett ansvar att säkerställa att eleverna förstår det han undervisar om. Och för att 

göra det menade Marcus att det krävs att han har förståelse för vilka språkliga förutsättningar 

eleverna har.  

”Man ska ha rätt till undervisning på sitt eget språk för det första. Det språk som faller sig naturligt för 

eleven. Jag tänker att man har rätt till undervisningsmaterial på det språk man kan” - Sinan 

Sinan menade att elever ska ha rätt till undervisning på det språk som faller sig naturligt för 

eleven. Han menade att skolans uppdrag inte enbart är att utveckla elevernas språk utan även 

deras kunskaper och kan man uppnå det genom att till exempel dela ut undervisningsmaterial på 

elevers modersmål kan det vara en bra lösning. Han underströk att detta var en resursfråga. 

Vidare menade han att undervisning ska vara neutral. Sinan menade att inget språk uttalat ska 

anses bättre än ett annat.  

Caroline tolkade texten från grundskolans läroplan som att man i undervisning bör utgå från 

elevens modersmål eller den språkliga bakgrund eleven har. Hon menade att man bör 

möjliggöra för elever att använda det språk som de känner sig mest bekväma med. Texten från 

gymnasieskolans läroplan menade hon handlar om scaffolding
2
, som innebär att man ska stötta 

varje elev i deras språkliga utveckling. Caroline menade dock att hon i gymnasieskolans del inte 

ser samma koppling till modersmål. 

Sara tolkade skrivelserna som att hon har en skyldighet att utforma sin undervisning så att den 

”både utvecklar elevernas språkliga förmågor och utvecklar de ämneskunskaper som de ska 

utveckla”. Detta menade hon innebär ett ansvar för alla lärare att ta hänsyn till elevers olika 

språkliga förutsättningar. 

James tolkar det som att det handlar om att ha ett kommunikativt eller språkligt perspektiv på 

undervisningen. Att man ska sträva efter att utveckla språket hos eleverna är också en central 

del enligt James. Det kan också handla om att man ska bidra till att bygga en språklig grund. 

Han menar också att skrivelserna kan tolkas enligt vad han kallar bokstavligt som då kan 

innebära att förmedla grundläggande språkliga kunskaper.  

Hur relaterar du dessa skrivelser till undervisning i dina ämnen? 

Johanna uppgav att hon med sina ämnen samhällskunskap och historia undervisar elever om 

andra platser i världen. I de sammanhangen menade hon att det ofta är effektivt att nyttja 

                                                      

2 Scaffolding kan beskrivas som en lärandeprocess som ska leda till en djupare form av inlärning. 

Det innebär ofta individuellt anpassat stöd som ska utveckla elevens kunskaper för att nå de mål 

som finns för eleven (Sawyer, 2006). 
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elevernas bakgrunder och erfarenheter från andra kulturer och samhällen. I detta sammanhang 

menade Johanna att man även kan använda elevers språkliga kunskaper. 

Nathalie pekade på relationen mellan begreppsförståelse och språkliga förutsättningar och 

menade att hon kan skapa förutsättningar för språklig utveckling om hon kan konkretisera 

begrepp och svåra ord och formuleringar i religions- och historieämnet. Hon menade att hon har 

ett ansvar för att eleverna förstår och att ökad begreppsförståelse kan vara en del av ett 

språkutvecklande arbete.  

”Det som kanske är självklart för mig på svenska behöver inte vara självklart för dem på deras språk.” – 

Marcus 

Marcus uppgav att han inte undervisat elevgrupper där andra modersmål har varit ett större 

problem. Dock anser han att begreppsförståelse är viktigt. I hans ämnen nämner han 

modersmålsläraren som en resurs för att se till att eleverna har förstått. Som exempel tar Marcus 

upp att ett begrepp kan ha olika innebörd baserat på vilken förförståelse man har för begreppet. 

Här menar Marcus att man måste ta hänsyn till elevernas språkliga förutsättningar i hans ämnen 

för att som lärare kunna bedriva en så effektiv undervisning som möjligt. 

Sinan berättade att han tycker det är svårt att anpassa sina ämnen till andra språk. Även om han 

är tvingad att använda ett språk som alla elever förstår måste han gå igenom vissa begrepp som 

kan ligga på en avancerad nivå. Sinan menade att han måste hitta förklaringsmodeller som 

fungerar för eleverna. Detta problem menade han gäller alla elever, även i de fall då de har en 

god språkförståelse. Om eleverna inte har förstått ett begrepp så kan det påverka förståelsen av 

ett helt arbetsområde.  

”Jag tror att det är väldigt svårt att utgå från alla språk som finns i klassrummet. Däremot kan man ju 

utgå från en kulturell aspekt” – Caroline 

Caroline trodde att det är svårt att utgå från alla de språkliga bakgrunder som finns i ett 

klassrum, särskilt om många språk är finns representerade. Hon menade att hon inte har 

kunskaper i fler än tre eller fyra språk och att det därför är svårt att utgå från förutsättningarna 

elever med andra modersmål har. Hon menar dock att det är möjligt att utgå från kulturella 

aspekter i hennes ämnen. Caroline menade att man måste utforma undervisning i 

samhällskunskap och historia som både känns relevant för eleverna och som tar hänsyn till var 

eleverna kommer ifrån. Hon menade att hon snarare har förutsättningar för det än för att anpassa 

undervisningen efter elevernas språk.  

Sara menade att religionsämnet handlar mycket om att reda ut begrepp och se till att eleverna 

förstår området man jobbar med. Hon menade vidare att hon tyckte det är svårt att greppa vad 

de innebär i sina ämnen. Som exempel tog Sara betygskriterierna i religionskunskap som 

beskriver vad eleverna ska kunna efter avslutat kurs och menade att det kan säga emot 

språkutvecklande arbete då hon menar att man kan behöva backa från det planerade innehållet 

och behöva jobba med språket istället. 

James menar att det i hans ämnen i första hand handlar om att utveckla en begreppsförståelse 

som är nödvändig för att förstå ämnet.  
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Vilka förutsättningar anser du dig ha för att följa styrdokumenten jag visade? 

Johanna uppgav att hon tyckte det var svårt att svara på den frågan. Hon menade att bara någon 

enstaka kurs hade tagit upp problematiken med elevers olika förutsättningar. Hon menade dock 

att hon tror att hon har förutsättningar för att kunna följa dessa delar ur styrdokumenten. Dels 

menade hon att hon har en ledarskapsförmåga som kan hjälpa henne och dels ansåg hon att hon 

har en social förmåga att bemöta elever med olika förutsättningar. Hon menade att även om hon 

inte har läst någon kurs som behandlat detta ämne på universitetet så tror hon att hon har goda 

förutsättningar för att utveckla kunskaper, strategier eller förmågor som sen kan utveckla 

elevernas språk. 

”Min bakgrund gör att jag förstår elevernas förutsättningar” - Nathalie 

Nathalie ansåg att hon har förutsättningar för att följa dessa styrdokument. Hon menade att hon 

under VFU har upptäckt att hon klarar av att undervisa klasser med en heterogen språklig 

bakgrund. Hon tar också upp sin egen bakgrund som uppväxt med ett annat modersmål än 

svenska som en ovärderlig erfarenhet som hjälper henne i hennes yrkesroll.  

Marcus menar att han inte känner att han från lärarutbildningen har blivit förberedd för att 

hantera klassrum där elever har olika språkliga bakgrunder. Han menar att både lärarutbildning 

och kursplaner förutsätter att det är svenskspråkiga elever som har den språkliga förmåga som 

krävs för att tillgodogöra sig ämnet. Marcus menar dock att han har förutsättningar på så sätt att 

han har goda kunskaper om vad han ska lära ut och hur han ska göra det i språkligt homogena 

klasser och att det på många sätt går att anpassa till mer diversifierade klassrum. Detta kan dock 

enligt Marcus innebära att nivån på undervisningen blir lidande. 

Sinan menar att han inte har jättegoda förutsättningar för att följa dessa delar ur 

styrdokumenten. Han menar att han inte fått stöd under utbildningen för att möta den typen av 

situationer. Sinan menar att det för hans del kommer att växa fram en erfarenhetsbaserad 

kunskap som kommer hjälpa honom att bemöta dessa elever i framtiden. Han uttryckte även en 

misstanke om att det under de första åren i hans profession kan bli svårt att tillgodose dessa 

elevers behov.  

Caroline pekade på möjligheten att tolka ”att främja lärande med utgångspunkt i elevernas 

språkliga bakgrund” olika. Hon menade att om hon tolkade det som att undervisningen på något 

sätt ska beröra deras språk blir det en jättesvår uppgift. Om hon däremot skulle tolka det som att 

hon ska ta hänsyn till elevernas språkliga förutsättningar så blir uppgiften lättare. Hon tog också 

upp tillgången till modersmålslärare och samverkan med dessa som en förutsättning hon inte 

själv kan styra över.  

Sara menar att hon har en del idéer för hur hon kommer att arbeta med dessa frågor när hon är 

klar med sin utbildning. Hon trodde att det för henne handlade mycket om att vara kreativ i sin 

undervisning och hitta på nya idéer. Hon underströk vikten av att se var varje elev befinner sig i 

sitt lärande och anpassa sig efter det. Sara menade också att dramats verktyg kan vara henne till 

hjälp i framtiden.  

”Delvis har jag ju det, det har fungerat bra tidigare när jag undervisat” - James 
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James menar att han har det till viss del. Han menar att hans kunskaper och förmågor som lärare 

baseras på utbildningen han har gått och på erfarenheter han har från att undervisa. James sa att 

han inte har fått några egentliga förutsättningar eftersom han inte har pluggat språk och 

språkinlärning. Däremot berättade han att han läst någon språkvetenskaplig bok av intresse som 

han tror kan hjälpa honom.  

Hur förberedda upplever sig lärarstudenterna i studien vara inför att 

undervisa elever med svenska som andraspråk?  

Denna forskningsfråga försöker besvaras genom följande fyra intervjufrågor. Frågorna som 

ställdes i intervjun kring denna forskningsfråga berör när frågor om andraspråkselever har tagits 

upp under utbildningen och vad de konkret har fått lära sig, hur förberedda lärarstudenterna 

känner sig inför denna del av professionen och vilka svårigheter de kan identifiera. 

Vilka kurser under din utbildning har tagit upp dessa frågor? (både ämnesrelaterade 

kurser och AUO-kurser) Och har ämnet berörts i andra sammanhang? 

Johanna menade att den enda kursen som berört ämnet var en kurs i specialpedagogik om 7,5 

högskolepoäng. Hon berättade att statsvetenskapen, som ingår i utbildningen för 

samhällskunskapslärare, tar upp etnicitet men hon tänkte inte på det som i första hand relevant 

för språkfrågor.  

”Det har väl pratats om det ibland på typ specialpedagogiken.” - Nathalie 

Nathalie menade att ämnet berörts i det allmänna utbildningsområdet. Hon berättade att man 

pratat om ämnet i kursen specialpedagogik och under den inledande kursen för 

lärarprogrammet. Hon trodde också att det hade berörts under en didaktikkurs där man 

diskuterat hur man ska nå ut till samtliga elever. Nathalie berättade också att hon diskuterat 

dessa frågor med sina handledare under praktikperioder.  

Marcus menar att dessa frågor har berörts i mycket liten omfattning. Han menar att AUO-

kurserna i huvudsak inte tar upp språkfrågor. Han menar att kursen i specialpedagogik till 

största del behandlade neuropsykiatriska diagnoser även om dessa frågor hade kunnat rymmas 

där. Han påpekar också att detta är frågor som de allra flesta lärare kommer stå inför och att det 

enligt honom borde läggas ett större fokus på det under utbildningen.  

Sinan trodde att dessa frågor diskuterades lite i början av utbildningen och som han minns det så 

var det i ett sammanhang där strukturer i klassrum berördes. Generellt så ansåg han att dessa 

frågor inte alls har gåtts igenom. Sinan menade att han inte heller har diskuterat de här frågorna 

i någon större utsträckning med studiekompisar. Han sa att det hade nämnts någon gång men 

inte mer. 

”Ingen kurs har egentligen behandlat det här konkret” - Caroline 

Caroline tyckte inte att dessa frågor behandlats konkret under någon kurs men att det berörts 

under kursen i specialpedagogik. Hon tar också upp att den kursen i huvudsak behandlade 

neuropsykiatriska diagnoser. Hon menade dock att hon diskuterat frågor som rör 

andraspråkselever i anslutning till praktikperioder då ämnet har aktualiserats.  
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Sara menar att hon inte har läst någon kurs som behandlat hur hon ska undervisa elever som har 

andra språkliga förutsättningar. Även hon tar upp kursen i specialpedagogik som enligt henne 

handlar om hur man kan stötta elever som har särskilda behov. Sara förtydligar dock att hon inte 

minns att det handlat om elever som har svenska som andraspråk utan mer om elever som har 

diagnosen ADHD eller dyslexi.  

”Det här är ingenting som diskuterats i någon större omfattning” - James 

James sa att det har varit någon didaktikkurs som snuddat vid ämnet men han minns inte att det 

har diskuterats på något seminarium James menade att de här frågorna har diskuterats under 

hans verksamhetsförlagda utbildning några gånger då andra lärare diskuterade hur man skulle 

kunna stötta nyanlända elever. Från universitetet minns han inte att det har diskuterats i någon 

större omfattning.  

Hur upplever du att du under lärarutbildningen har blivit förberedd för att undervisa 

elever med svenska som andraspråk? 

”Jag har väl inte blivit specifikt förberedd för den här uppgiften men jag har andra kunskaper som 

kommer hjälpa mig” - Johanna 

Johanna säger att hon inte har blivit specifikt förberedd för den uppgiften men att hon känner 

sig trygg i sina förmågor som lärare och med sina ämneskunskaper. Hon kan dock inte peka på 

någonting konkret som lärarutbildningen har gjort.  

Nathalie menar att hon inte har blivit förberedd på detta område. Däremot kan hon koppla andra 

delar av utbildningen till detta område. Nathalie tar upp vikten av att konkretisera begrepp som 

ett exempel. Hon berättar att hon i något sammanhang, vilket minns hon inte, har läst en bok 

som tryckte på vikten av att anpassa sig efter elevernas nivå. Hon mindes dock inte om den tog 

upp språkaspekten i undervisningen.  

”Inte alls” - Marcus 

Marcus, Sinan och Sara uppger alla att de inte alls upplever sig ha blivit förberedda för att 

undervisa elever med svenska som andraspråk.  

Caroline förklarar att utbildningen förberett henne för att möta elever med särskilda behov och 

att den har gett henne verktyg för att variera undervisningen men det har inte varit riktat mot 

elever med svenska som andraspråk.  

James hävdar att han egentligen inte har blivit förberedd alls. De kunskaper han har menar han 

att han har förvärvat på egen hand.  

Har du fått lära dig några särskilda strategier eller metoder för att andraspråksanpassa 

din undervisning? 

Johanna, Marcus, Sara och Caroline menar alla att de inte har fått några särskilda metoder. 

Nathalie uppgav att det har nämnts i någon bok hon haft som kurslitteratur men att det inte har 

tagits upp av lärare på universitetet. Hon uttryckte det som att man har fått läsa mellan raderna i 
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kurslitteraturen för att tillgodogöra sig strategier för att arbeta språkutvecklande med elever med 

andra modersmål. 

Sinan menade att han inte har fått lära sig specifika strategier för att lära ut begrepp och 

liknande till elever med ett annat modersmål. Däremot menar han att han skulle kunna använda 

vad han kallar begreppsstrukturer för att förklara sammanhang för elever med andra språkliga 

förutsättningar.  

”På didaktiken i geografi pratade man om begreppsförståelse och avstämning men det kan ju kopplas till 

alla grupper.” - James 

James sa att han inte har fått lära sig något särskilt. Det han minns från didaktikkursen är vikten 

av begreppsförståelse och avstämning men han menar att det likaväl kan kopplas till andra 

elevgrupper.  

Vilka svårigheter kan du identifiera med att undervisa i språkligt heterogena klasser? 

Johanna menar att hon inte kan peka ut några riktiga svårigheter med att jobba i språkligt 

heterogena klasser. Hon tror att detta beror på att hon har haft praktik i relativt homogena 

grupper där detta inte varit ett bekymmer. 

”Jag tror att man kan nå ut till elever även om de har en dålig svenska.” - Nathalie 

Nathalie tycker inte heller att det finns några egentliga svårigheter. Hon menar att man kommer 

väldigt långt på kroppsspråk och ett varierande arbetssätt. Hon understryker dock att hon tycker 

att det är varje lärares ansvar att lära sig tekniker för att undervisa dessa elever på ett bra sätt. 

Marcus pekar på begreppsförståelsen som något av det svåraste. Han tar som exempel upp att 

skolorna inte har resurser att anställa modersmålslärare till de elever som har behov av stöd och 

menar att dessa elever skulle lära sig mer om de hade tillgång till en lärare som kunde förklara 

svåra begrepp för dem. En annan svårighet Marcus tar upp är att lärare kanske förväntar sig att 

eleverna har en viss språklig förmåga och att den sedan är lägre än vad man först trodde. Han tar 

även upp att det kan finnas ett visst stigma för dessa elever att vara öppna med att de inte förstår 

undervisningen. 

”Tittar man på det språkliga så får jag känslan av att utbildningen tänker sig att alla elever har samma 

känsla för ord. Och så ä det inte.” - Sinan 

Sinan menar att undervisningen i gymnasiet enligt kursplanerna ska utgå från det som eleverna 

har med sig från högstadiet. De två stora svårigheterna som Sinan identifierar är för det första 

att vissa elever med svenska som andraspråk inte har de språkliga kunskaper som krävs för att ta 

till sig undervisningen och för det andra att de kanske på grund av att de inte har varit Sverige så 

många år kan ha missat delar av undervisning i ett tidigare stadium som hade behövts för att 

skapa en förförståelse för det man jobbar med i gymnasiet. Sinan nämner också att vissa 

begrepp kan ha olika innebörd beroende på hur pass erfaren talare man är vilket också kan skapa 

problem. 

Caroline menade att den kulturella aspekten av språklig bakgrund är en stor svårighet eftersom 

dessa två delar ofta hör ihop. Ytterligare menar Caroline att detta problematiseras av att 
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eleverna inte har varit i Sverige lika länge. Tidigare skolerfarenhet spelar också in vilket gör det 

hela ännu mer komplicerat. Hon exemplifierade med samhällskunskapsområdet demokrati som 

både innehåller avancerade begrepp men som hos individer uppvuxna i en demokrati också ger 

en känsla och en förförståelse som elever som kommer från andra, kanske odemokratiska, delar 

av världen inte har.  

”Jag tycker inte att språket i sig är ett hinder för utveckling. Jag tror snarare att det handlar om att man 

måste ha rätt verktyg för att hitta vägar att komma runt svårigheter” - Sara 

Sara menade att språket i sig inte behöver vara ett hinder för kunskapsutveckling. Hon tror dock 

att man måste ha rätt verktyg för att hitta vägar runt svårigheter. Dessa verktyg menar Sara att 

hon inte har och att det fram till att hon har samlat på sig erfarenheter som ger henne verktygen 

kommer att vara svårt att nå fram till alla elever.  

Det första James kommer att tänka på är att begrepp man som lärare tar för givet att alla förstår 

inte alls förstås av alla elever. Då blir det enligt James betydligt svårare att förklara abstrakta 

koncept eftersom grundbegreppen måste förstås för att man ska kunna tillgodogöra sig det 

abstrakta. Han menar att ett ytterligare problem är att eleverna befinner sig på olika nivåer vilket 

gör att undervisningen blir lidande för de elever som redan har de språkkunskaper som krävs. 

James menar att det blir svårt att hitta en bra balans. Att designa prov och utforma 

examinationer blir också problematiskt och han menar att om språkliga förutsättningar avgör 

förmågan att lyckas på ett prov måste han konstruera uppgifter som är lämpliga och som ger alla 

elever samma möjligheter.  

Hur anser lärarstudenterna att lärarutbildningen kan utvecklas i 

frågor som rör undervisning av elever med ett annat modersmål? 

Denna forskningsfråga berördes under intervjun med bara en fråga som informanterna sedan 

utvecklade sina svar från. För att inte styra deras svar mer än vad som gjordes med att frågan 

definierar att utbildningen kan utvecklas ställdes inga följdfrågor som specifika delar av 

utbildningen.  

Hur tycker du att lärarutbildningen kan förbättras på detta område? 

Johanna uttryckte det som att utbildningen generellt ger en ganska bred kunskap som inte alltid 

ger studenterna de djupare kunskaperna. Hon tyckte att mycket av dessa kunskaper lämnas till 

lärarstudenterna själva att förvärva. Johanna trodde att det absolut behövs mer kunskap om 

andraspråkselevers förutsättningar men påpekade även om hon anser de så är det också upp till 

samhälle, andra studenter, föräldrar och politiker att utbildningen ska innehålla detta. Hon 

menade att man med bredare kunskaper sen kan utvecklas i takt med att man samlar på sig 

erfarenheter och att det finns en poäng med det också. Johanna trodde även att utbildningen 

skulle riskera att bli ännu längre om kurser i detta område skulle adderas. Alternativt menade 

hon att någonting annat skulle tas bort. Hon frågade sig då vem som skulle göra den 

avvägningen.  

Nathalie ansåg att detta ämne borde behandlas mer under utbildningen, framför allt under kurser 

i didaktik och pedagogik. Hon menade att lärare måste ha kompetens för att möta alla elever och 

eftersom detta är hur verklighetens skola ser ut så är det märkligt att ämnet inte diskuteras mer 

under utbildningen.  
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”Överlag behövs detta i ämnesdidaktik. Kanske att man konkretiserar och ger en verktyg.” - Marcus 

Marcus framförde liknande tankar som Nathalie och menade att utbildning på det här området 

skulle höja den generella kompetensen hos de blivande lärarna. Han eftersökte konkreta 

metoder för hur man kan undervisa dessa elever och menade att det skulle kunna behandlas mer 

under ämnesdidaktik. Marcus menade även att kunskaper om andraspråkselevers förutsättningar 

är något som alla lärare borde ha eftersom utvecklingen går mot ytterligare språklig och 

kulturell mångfald i skolan. Han pekade även på att han tror att det skulle ge honom som 

samhälls- och geografilärare fördelar i hans undervisning. Marcus sammanfattade sina åsikter 

med att han vet att elever har olika förutsättningar och varför det är så men att han inte fått veta 

hur han ska hantera det. Han menade också att en bredare kompetens på området bland lärare 

hade bidragit till en mer likvärdig skola.  

Sinan ansåg att detta område borde ha tagits upp under utbildningen. Han berättade att det för 

hans del skulle ha varit mycket användbart att få stöd i hur han kan hantera situationer där 

elevers språkliga förutsättningar påverkar inlärning negativt. Även Sinan nämnde att skolans 

likvärdighet kan påverkas av detta då ett utanförskap grundat i språkliga förutsättningar kan 

förstärkas med ett kunskapsmässigt utanförskap som skapas av att eleverna inte får samma 

möjligheter att ta till sig undervisningen. Han pekade på två saker som han tror att 

lärarutbildningen skulle kunna förbättra. För det första menade Sinan att de språkliga aspekterna 

av klassrumssituationen borde diskuteras under utbildningen alla delar för att skapa en röd tråd. 

För det andra ansåg han att lärarstudenter borde förberedas på hur skolan ser ut och 

tillhandahållas redskap för att skapa en likvärdig och utvecklande undervisning.  

”Samhällskunskap till exempel är inte ett språkämne men det bygger ju på språk och språk är det främsta 

verktyget för att lära ut. Både läroböcker och andra typer av material måste ha ett språk som kan förstås 

av eleverna.” - Caroline 

Caroline menade att det finns flera saker som lärarutbildningen skulle kunna utveckla och att 

detta är en av dessa. Hon sa att utbildningen borde innehålla någonting som berör elevernas 

språkliga förutsättningar eftersom även samhällskunskap bygger på språk. Hon menade visare 

att hon känner att hon skulle behöva metoder för att lära ut samhällskunskap till elever med ett 

annat modersmål. Caroline berättade att hon under sina praktikperioder har mött elever i 

mångkulturella klasser utan att känna sig trygg i hur hon ska undervisa. 

Sara menade att om man som lärare bedriver sin undervisning på en låg nivå för att alla elever 

ska förstå så betyder det att man i längre perspektiv kanske inte når de kunskapsmål som finns i 

ämnet. Hon menar därför att utbildning i hur man kan undervisa elever med ett annat modersmål 

på ett effektivt sätt skulle underlätta i början av karriären. Sara trodde dock att man som lärare 

med tiden utvecklar strategier som fungerar och om man känner sina elever blir det också lättare 

att anpassa undervisningen efter deras förutsättningar. Även om hon tror att det är viktigt att få 

dessa verktyg under utbildningen så tror hon inte att det är avgörande för hur ens undervisning i 

framtiden kommer bidra till en utveckling av elevernas språk.  

James menar att lärarutbildningen absolut kan förbättras på det här området. Han tar som 

exempel upp att man skulle kunna ha en kurs som tar upp just det här. James tar också upp att 

de som pluggat språk har en annan förståelse för dessa elevers förutsättningar som han som 
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historie- och geografilärare saknar. Eftersom Sverige inte är ett homogent etniskt samhälle där 

alla har samma språkliga bakgrund är det här kunskaper som alla lärare skulle behöva. Om man 

dessutom ska ge alla elever samma förutsättningar menar James att kunskap i det här området 

bidrar till en likvärdig skola.  

Analys av data 

I detta avsnitt kommer respektive intervjufråga resultera i ett eller flera teman som går att utläsa 

från informanternas svar. Temana som identifierats är kursiverade. Dessa teman kommer sedan 

att analyseras utifrån de teoretiska perspektiven och den tidigare forskningen i följande avsnitt.  

Informanternas tolkningar av det som står i Lgr 11 och Lgy 11 om 

alla lärares ansvar för språklig utveckling och stödjande av språklig 

bakgrund 

Analys av informanternas tolkningar av styrdokumenten 

Att ta ansvar för språkutveckling och anpassning efter andraspråkselevers förutsättningar. 

Det genomgående temat man kan identifiera i informanternas svar på denna fråga är att de alla 

anser att de har någon form av ansvar för att utveckla elevernas språk. Detta tog sig något olika 

uttryck i svaren och Marcus menade till exempel att han i sina ämnen samhällskunskap och 

geografi bör utveckla elevernas ämnesspecifika begreppsförståelse. Ett par av informanterna 

uppgav även att de tyckte att elever skulle ges tillfälle att använda sitt modersmål i 

klassrummet. Sinan menade att det ibland kan vara nödvändigt att ge elever med andra 

modersmål utbildning i det språket för att utveckla kunskaper. För att utveckla språket menade 

Nathalie och Caroline att undervisningen bör anpassas efter elevernas språkliga förmåga. 

Johanna skilde inte på språklig och kulturell bakgrund som hon menade hör ihop. Marcus 

menade att han måste ha förståelse för elevernas språkliga bakgrund för att kunna utveckla deras 

kunskaper. James tänkte sig att skrivelserna från Lgr 11 och Lgy 11 innebär att man ska ha en 

kommunikativ syn på undervisning.  

Analys av hur informanterna relaterar dessa skrivelser till undervisning i sina ämnen 

Att arbeta med begreppsförståelse. 

I informanternas svar på denna fråga framkommer det tydligt att det för dem innebär att jobba 

med begreppsförståelse. Fem av sju informanter tar upp detta som det centrala för 

språkutveckling i deras ämnen. Nathalie menade att det finns ett samband mellan 

begreppsförståelse och språkliga förutsättningar och hon uppgav att en ökad förståelse för ett 

begrepp också utvecklar elevernas språk. Sinan var inne på samma tanke när han menade att det 

är hans uppgift som lärare att hitta förklaringsmodeller som fungerar för elever med svenska 

som andraspråk för att de ska lära sig nya begrepp. Johanna och Caroline gav uttryck för en lite 

annan tanke när de menade att de gärna använder sig av elevers kulturella bakgrunder för att 

skapa samband i sina ämnen. Några av informanterna menade också att de tycker att det kan 

vara en stor utmaning att jobba med begreppsförståelse då om eleverna inte förstår begreppen så 

fallerar ett helt arbetsområde som Sinan uttryckte det. Sara uppgav att hon ibland var tvungen 
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att ge avkall på innehållet i religionskunskap för att arbeta med språket då eleverna inte annars 

förstår innehållet. 

Analys av vilka förutsättningar informanterna anser sig ha för att följa styrdokumenten 

Med hjälp av allmändidaktiska kunskaper kan undervisning anpassas till andraspråkselever. 

I svaren till denna fråga går en del av åsikterna isär. Flera verkade ha svårt att svara entydigt på 

frågan. Johanna trodde att hon kunde följa styrdokumenten till viss del tack vare hennes 

ledarskapsförmåga. Nathalie, Sinan, Marcus och James menade att de inte fått någon 

förberedelse på hur man kan undervisa med utgångspunkt i elevernas språkliga förutsättningar 

men flera av dem menade att de kan använda de kunskaper de har för språkligt mer homogena 

klasser och anpassa undervisningen för de elever som behöver särskilt språkligt stöd. Caroline 

pekade på tolkningsmöjligheten i frågan men menade att om man tolkade det som att lärare ska 

ta hänsyn till elevernas språkliga förutsättningar så kunde hon följa styrdokumenten. Det kanske 

mest intressanta med denna fråga är att majoriteten av informanter uppgav att redan kan utforma 

eller att de upplever sig kunna utveckla en undervisning som är anpassad för elever med 

svenska som andraspråk.  

Informanternas upplevelse av att vara förberedda inför att 

undervisa elever med svenska som andraspråk 

Analys av hur informanterna tycker att lärarutbildningen har tagit upp dessa frågor 

Utbildningen berör dessa frågor i liten omfattning under det allmänna utbildningsområdet. 

Ingen av informanterna var helt obekant med ämnet men generellt var deras uppfattning att de 

här frågorna hade berörts i mycket liten omfattning under utbildningen. Fem av informanterna 

uppgav att frågor om andraspråk hade avhandlats under kursen i specialpedagogik som ligger 

under det allmänna utbildningsområdet. Några av informanterna menade att frågor som rör 

andraspråk hade diskuterats under kurser i didaktik och flertalet menade att det hade berörts 

under praktikperioder, och då i diskussion med lärarkollegor ofta initierade av informanterna 

själva efter att de befunnit sig i situationer där det varit aktuellt. Ingen av informanterna hade 

läst någonting om andraspråkselever i ämnesdidaktiska kurser eller i anslutning till sina ämnen.  

Analys av hur informanterna upplever sig ha blivit förberedda för att undervisa elever 

med svenska som andraspråk 

Trots tilltro till egen förmåga upplever de sig som oförberedda för uppgiften. 

Generellt uppgav informanterna att de inte blivit förberedda för att undervisa elever med 

svenska som andraspråk. Johanna menade här att hon kände sig trygg i sina förmågor som lärare 

och därmed har en viss förberedelse. Caroline ansåg att hon har blivit förberedd för att möta 

elever med särskilda behov och att en del av dessa kunskaper går att använda med dessa elever 

också. En intressant iakttagelse är att informanterna under denna fråga menar att 

lärarutbildningen inte har förberett dem för att möta elever med svenska som andraspråk. 

Samtidigt upplever sig majoriteten av informanterna ha tillräckliga förutsättningar för att följa 

de relevanta styrdokumenten. Därmed skulle man alltså kunna hävda att lärarutbildningen på 
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något sätt ändå har förberett dem för att undervisa andraspråkselever, även om det inte 

konkretiserats i utbildningen.  

Analys av informanternas kunskaper om andraspråksanpassad undervisning 

Informanterna saknar konkret kunskap om andraspråksanpassad undervisning 

Samtliga av de sju informanterna uppgav att de inte fått lära sig några särskilda 

undervisningsmetoder. Nathalie uttryckte det som hon har fått läsa mellan raderna i 

kurslitteratur för att lära sig om hur hon ska kunna undervisa andraspråkselever. Sinan lyfte 

fram en metod som han tror sig kunna använda för andraspråkselever men att den inte blev 

presenterad som en sådan under utbildningen. Nathalie och Sinan har därmed inte fått lära sig 

några konkreta undervisningsmetoder utan tänkte under frågan på sätt de skulle kunna 

undervisa. 

Analys av vilka svårigheter informanterna kan identifiera med att undervisa i språkligt 

heterogena klasser 

Svårigheter identifieras i arbete med begreppsförståelse, bedömning och att sakna konkreta 

verktyg Elevernas kulturella bakgrund och skolvana kan också innebära svårigheter. 

Johanna och Nathalie menade att de inte kunde identifiera några särskilda svårigheter men av 

olika anledningar. Johanna har i huvudsak arbetat i språkligt homogena miljöer och har inte 

erfarenhet av dessa elever. Nathalie menade å andra sidan att språkliga hinder inte behöver 

definieras som en svårighet och hon tror att man kommer långt på att använda sig av varierande 

undervisningstekniker. Vidare anser hon att alla lärare har ett ansvar för lära sig tekniker för att 

undervisa andraspråkselever.  

Marcus, James, Caroline och Sinan tog återigen upp begreppsförståelse som en stor svårighet. 

James förklarade att det är betydligt svårare att förklara abstrakta koncept eftersom 

grundbegreppen måste förstås för att man ska kunna tillgodogöra sig det abstrakta. I samma 

område menade Caroline att begrepp kan ha olika innebörd för elever baserat på deras kulturella 

bakgrund. Den kulturella förförståelsen för ett begrepp kan alltså variera.  

Det går ur informanternas svar att utläsa en medvetenhet om att elevernas språkliga kunskaper 

varierar beroende på skolbakgrund, antal år i Sverige och kulturellt kapital. Marcus tar dessutom 

upp det problematiska med förväntningarna man som lärare kan ha på elever. Förutom de två 

informanter som inte ser några större svårigheter med språkligt diversifierade klasser tycker 

övriga att det finns stora utmaningar och svårigheter. En ytterligare aspekt av dessa svårigheter 

tar James upp när han menar att examinationer bör försöka utformas för att ge alla elever samma 

chanser att lyckas, oavsett språkliga förutsättningar. 

Informanternas åsikter om hur lärarutbildningen kan utvecklas i 

frågor som rör undervisning av elever med ett annat modersmål 

Analys av hur informanterna tycker att lärarutbildningen kan förbättras på detta område 

Utbilda om andraspråkselevers förutsättningar och ta upp konkreta metoder i ämnesdidaktik för 

att öka likvärdigheten och den allmänna kompetensen. 
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Johanna menar att lärarutbildningen ger breda kunskaper i många områden men inte erbjuder 

någon fördjupning. Hon tror dock att utbildningen inte behöver bli längre utan snarare 

effektiviseras och till viss del ändra innehåll. Flera av informanterna tycker att lärarutbildningen 

bör behandla detta. Mycket lämnas till lärarna själva att lära sig menar Johanna och Sara. Även 

Marcus och Sinan ansåg att konkreta undervisningsmetoder anpassade för andraspråkselever 

borde inkluderas i bland annat ämnesdidaktik. Caroline berättade att hon under sina 

praktikperioder har saknat kunskaper för att undervisa i mångkulturella klasser. Sara menade att 

det, på grund av bristande kunskaper hos lärare, finns en risk att man undervisar på en för låg 

nivå för att alla elever ska förstå.  

Johanna och Caroline menade att det behövs mer kunskaper om andraspråkselevers 

förutsättningar. Marcus menade att alla lärare borde ha det. Johanna uttryckte dock att det är 

upp till samhälle, studenter, föräldrar och politiker för att införa det på lärarutbildningar. 

Nathalie anser att det kan behandlas under didaktik och pedagogik. Lärare måste enligt henne ha 

kompetens om alla elevers förutsättningar. Även Marcus och Sinan ansåg att kompetensen 

behöver höjas och Sinan menade att lärarstudenter borde förberedas på hur skolan ser ut och ges 

redskap för att kunna bedriva en kunskapsutvecklande undervisning. Även Caroline gav uttryck 

för den åsikten  

Marcus och Caroline tror att deras undervisning skulle bli bättre med kunskaper om 

andraspråkselevers förutsättningar. Även Sinan gav uttryck för den åsikten och menade att han 

då skulle veta hur han kunde stötta elever vars språkliga förmåga begränsar 

inlärningsmöjligheterna. Sara hade en liknande uppfattning men tror inte att det är avgörande 

för hur bra ens undervisning för elever med svenska som andraspråk kommer att fungera i 

framtiden.  

Sinan, James och Marcus menade alla att en likvärdig skola behöver innehålla kunskap om 

andraspråksundervisning. De pekade på Sverige som ett mångkulturellt land där elever kommer 

från olika delar av världen med olika typer av språkliga och kulturella erfarenheter där en 

undervisning anpassad efter en homogen svenskspråkig standard inte är gångbar för samtliga 

elever.  

Sammanfattning 

Med avseende på den första av forskningsfrågorna kan det sägas råda en viss samsyn mellan 

informanterna. Den stora majoriteten ger uttryck för att de har ett visst ansvar för att utveckla 

elevernas språk i sina respektive ämnen. Flertalet menade även att de försöker ta hänsyn till 

elevernas språkliga – och kulturella – bakgrund. Informanterna uppgav också att dessa 

skrivelser har relevans för deras ämnen och att det de anser att det berör dem. När det kommer 

till deras förutsättningar att följa dessa skrivelser var svaren blandade. Några ansåg att de inte 

hade tillräckliga förutsättningar medan vissa menade att de ändå kan bedriva en undervisning 

som är språkutvecklande för andraspråkselever. 

 

Svaren som undersöker den andra forskningsfrågan, lärarstudenternas upplevelse av att ha blivit 

förberedda för att undervisa elever med svenska som andraspråk, kan sägas visa på viss 

variation på något område men annars är informanternas åsikter relativt entydiga. Under 

utbildningen uppgav de flesta intervjuade lärarstudenterna att ämnet delvis behandlats under 

specialpedagogik och ett par uppgav att även didaktik- eller pedagogikkurserna behandlat 
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ämnet. Informanterna upplever inte att de har blivit förberedda från lärarutbildningen men några 

ansåg ändå att de kan undervisa dessa elever tack vara andra förmågor de har som lärare. Ingen 

av informanterna ansåg sig ha fått lära sig några undervisningsmetoder specifikt anpassade för 

andraspråkselever. Ett par av studenterna ville inte identifiera några särskilda svårigheter med 

att undervisa elever med svenska som andraspråk medan de övriga ansåg att det finns många 

utmaningar. Begreppsförståelse, skolbakgrund och kulturella erfarenheter togs upp som de 

främsta svårigheterna.  

Alla informanter ansåg att lärarutbildningen kan utvecklas på detta område. Det informanterna i 

huvudsak gav uttryck för var att lärarutbildningen bör ta upp frågor som rör svenska som 

andraspråk tydligare. De ansåg bland annat att ämnesdidaktiken i deras respektive ämnen bör ta 

upp dessa frågor. Flera av informanterna menade att lärare behöver kompetens i dessa frågor att 

och den kan utvecklas via lärarutbildningen. Majoriteten gav även uttryck för åsikten att deras 

undervisning skulle utvecklas av kunskap om de förutsättningar elever med svenska som 

andraspråk har och vilka utmaningar de står inför.  

Analys av data utifrån tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer den tidigare forskningen att sättas i relation till de teman som har 

framkommit i analysen av svaren. Underrubrikerna till respektive forskningsfråga utgörs av de 

teman som identifierades i föregående avsnitt.  

Informanternas tolkningar av det som står i Lgr 11 och Lgy 11 om 

alla lärares ansvar för språklig utveckling och stödjande av språklig 

bakgrund 

Att ta ansvar för språkutveckling och anpassning efter andraspråkselevers 

förutsättningar 

Att resultatet visar att samtliga deltagande lärarstudenter anser att det är en del av deras uppdrag 

att utveckla elevernas språk är intressant i relation till forskning som finns i ämnet. Bland andra 

skriver Holmegaard & Wikström (2004) och Gibbons (2010) om vikten av språkutvecklande 

arbete i alla ämnen. Att undervisning bör anpassas efter elevernas språkliga förmåga var det 

flera av informanterna som tog upp. Axelsson (2004) visar på samma tanke när hon menar att 

uppgifter i skolan ofta är anpassade efter en svenskspråklig norm och att vara medveten om 

detta och anpassa uppgifter efter andraspråkselevers förutsättningar leder till ökade resultat för 

dessa elever.  

Det finns också en förståelse i informanternas svar för att det språkliga är en del av deras ämnen 

vilket visar sig exempelvis genom det Marcus säger om att samhällskunskaps- och 

geografiämnet enligt honom ska utveckla elevernas ämnesspecifika begreppsförståelse.  

Det som Hammarberg (2004) beskriver som en insikt under sjuttio- och åttiotal i att invandrare 

behöver ett särskilt stöd för att utveckla svenska som ett andraspråk har till de senaste 

läroplanerna implementerats till att gälla samtliga lärare vilket de för undersökningen relevanta 

delarna ut Lgr11 och Lgy11 visar.  
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Att arbeta med begreppsförståelse 

Det tydligaste temat som framkom i svaren på hur styrdokumenten kan relateras till 

informanternas ämnen är lärarstudenternas syn på begreppsförståelse som centralt i deras ämnen 

och att språkliga förutsättningar påverkar möjligheterna att förstå nya begrepp. Som exempel 

kan det nämnas att samhällskunskapsämnet i gymnasiet bland annat ska ge elever möjligheter 

att utveckla en ”Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser 

med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp…”(Lgy11, s.144). Informanterna gör en koppling 

mellan denna del i läroplanen och språkutveckling för andraspråkselever. Den ämnesspecifika 

begreppsförståelsen i samhällsvetenskapliga ämnen beskrivs av Lindqvist & Hyltegren (1995) 

och lyfts fram som central för ämnet. 

Gibbons (2010) tar upp litteracitet i olika ämnen och menar att de begrepp som ingår i ett ämne 

måste förstås i sitt sammanhang. Hon skriver också om att man måste förstå de bakomliggande 

begreppen vilket kan kopplas till informanternas tankar. Vidare menar Gibbons (2010) att det är 

nödvändigt att utgå från det som är vardagsnära för eleverna vilket kan jämföras med det som 

Caroline och Johanna uppgav, att elevers kulturella bakgrund kan skapa samband i 

undervisningen. 

Bergman & Abrahamsson (2004) skriver om språkets bas och utbyggnad och den utmaning som 

andraspråkselever står inför när de samtidigt ska lära sig grunderna i språket och dess 

utbyggnad. Lärarstudenterna i studien menar att bristande förståelse för begrepp påverkar 

inlärningen och Sara uppgav att hon faktiskt sänker nivån på undervisningen för att alla ska 

förstå. Utifrån Axelsson (2004) som menar att andraspråkselever både ska komma ikapp och 

utvecklas samtidigt kan åldersadekvat språkbehärskning bli mycket svår för dessa elever att 

uppnå. I resultatet är det möjligt att se att informanterna är medvetna om att andraspråkselevers 

förutsättningar påverkar deras skolframgång.  

Med hjälp av allmändidaktiska kunskaper kan undervisning anpassas till 

andraspråkselever 

Jim Cummins har varit verksam vid Torontos universitet och det han skriver är i en 

kanadensisk/amerikansk kontext men som Axelsson (2004) påpekar är Cummins (1994) tankar 

relevanta även i Sverige. Orsaken till att informanterna inte har fått undervisning i frågor som 

rör andraspråkselever skulle enligt Cummins alltså kunna vara att lärarutbildningar inte ser det 

som någonting som rör blivande lärare i andra ämnen än svenska och svenska som andraspråk. 

Det finns trots det en uttalad ambition att lärarutbildningen ska vila på en vetenskaplig grund 

och att goda ämneskunskaper är en central del i lärarnas pedagogiska repertoar. Att de 

lärarstudenterna i studien som tror sig kunna utforma en bra undervisning för andraspråkselever 

tror just det kan alltså bero på att de efter studierna kommer ha minst nittio högskolepoäng i sina 

respektive ämnen och ytterligare minst nittio poäng inom det allmänna utbildningsområdet och 

känner en säkerhet i sin egen kompetens. Cummins (1994) menar även att lärare ofta har goda 

intentioner men att det inte alltid räcker till då kunskap saknas. 

Att flera av informanterna ansåg sig kunna utforma undervisning anpassad för 

andraspråkselever är intressant på ytterligare ett sätt. Frågan uppkommer på vilka grunder de 

anser att de besitter denna kunskap då majoriteten också uppger att de inte anser sig ha blivit 

förberedda under lärarutbildningen.  
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Informanternas upplevelse av att vara förberedda inför att 

undervisa elever med svenska som andraspråk 

Utbildningen berör dessa frågor i liten omfattning under det allmänna 

utbildningsområdet 

Bilden av att lärarutbildningar i andra ämnen än svenska och svenska som andraspråk 

(Cummins, 1996, Axelsson, 2004) inte tar upp andraspråkselevers förutsättningar förstärks av 

informanternas synpunkter. De flesta menade att kursen i specialpedagogik hade tagit upp dessa 

frågor i någon mån men frågan är om man ska se det faktum att elever har ett annat modersmål 

än svenska som en specialpedagogisk utmaning. De processer som ligger bakom 

andraspråksinlärning, exempelvis utveckling av ordförrådet (Salameh 2012) är inte av 

specialpedagogisk karaktär och kognitivt befinner sig givetvis andraspråkselever på samma nivå 

som svenskspråkiga elever. 

Att flera informanter berättade att de har diskuterat ämnet i samband med praktik visar att de 

ändå ser ämnet som relevant för deras framtida profession. Thomas & Collier (1997) har gjort 

klart är ett ökat involverande av – och därmed respekt för – andraspråkselevers modersmål i 

skolan är en tydlig väg till framgång för dessa elever. Salameh (2012) tar upp att ytterligare 

faktorer som attityder till elevers modersmål också påverkar framgången. Även om utbildningen 

inte har tagit upp dessa frågor så är informanterna ändå medvetna om utmaningen och flera 

verkar angelägna om att utgå från elevernas erfarenheter i sin undervisning.  

Trots tilltro till sin egen förmåga upplever de sig som oförberedda för uppgiften 

Precis som det tidigare konstaterats så anser lärarstudenterna i studien inte att de blivit 

förberedda för att undervisa elever med svenska som andraspråk. Däremot tyckte flera av 

informanterna att de kunde följa det som står i styrdokumenten. Sett på detta utifrån 

Holmegaard & Wikström (2004) som menar att alla ämnen innehåller specifika fackord verkar 

det finnas en viss medvetenhet om detta hos bland annat Sinan och Marcus. Att en stor del av 

informanterna dessutom ser elevernas kulturella bakgrunder som relevanta är också en del av en 

andraspråksanpassad undervisning enligt bland annat Salameh (2012). En inte obetydlig del av 

det informanterna uppgav i studien om hur de ser på andraspråksinlärning verkar alltså 

återfinnas i forskningen, även om informanterna själva menar att de inte blivit förberedda att 

undervisa dessa elever. 

Informanterna saknar konkret kunskap om andraspråksanpassad undervisning 

Det är svårt att analysera kunskaper som informanterna enligt dem själva inte har. Som 

kommenterats tidigare i analysen så verkar informanterna ha uppfattningar som på många sätt 

kan relateras till tidigare forskning. Till exempel begreppsförståelse, den kulturella bakgrundens 

betydelse eller användandet av modersmålslärare i undervisningen. De kunskaper som 

informanterna har är dock inte konkret knutna till någon forskning. Att anpassa bedömningen 

efter andraspråkselevernas förutsättningar var något som ett par av informanterna tog upp under 

intervjuerna vilket också det stämmer väl överens med vad blanda andra Axelsson (2004) och 

Salameh (2012) anser. 



 

 36 

Svårigheter identifieras i arbete med begreppsförståelse, bedömning och att sakna 

konkreta verktyg. Elevernas kulturella bakgrund och skolvana kan också innebära 

svårigheter 

Att en av informanterna inte ville beskriva undervisning i språkligt heterogena klasser som en 

svårighet var intressant ur flera perspektiv. För det första skulle förmodligen även en erfaren 

pedagog med utbildning i svenska som andraspråk beskriva det som en svårighet. För det andra 

pekar inte minst Thomas & Colliers (1997) arbete på att andraspråksundervisning är en 

utmaning. För det tredje så visar övrig forskning som tagits upp i detta arbete att man som 

pedagog behöver vara medveten om vilka förutsättningar dessa elever har för att skapa en så 

utvecklande undervisningsmiljö som möjligt.  

Övriga deltagare i studien menade dock alla att det finns svårigheter kopplade till detta område. 

Med risk för upprepning så kan begreppsförståelsen som togs upp av informanterna nämnas 

igen. Elevernas förståelse även för enklare begrepp som ligger till grund för de mer komplexa 

måste förstås ur ett språkligt såväl som kulturellt perspektiv (Gibbons 2010, Holmegaard & 

Wikström 2004). Vygotskijs (1995) teori om den proximala utvecklingszonen säger att det finns 

kunskap som elever har och kunskap som elever kan nå med stöd. Om andraspråkselever får 

adekvat stöd i förståelsen för enklare begrepp kan det leda till att mer komplicerade begrepp nu 

blir tillgängliggjorda för eleverna. Med stöd kunde eleven utveckla ny kunskap (Vygotskij 

1995). 

 Lärare måste också vara medvetna om variationen i elevernas kulturella kapital (Fredriksson & 

Taube, 2010) vilket ett par av informanterna visar förståelse för och tar upp som en svårighet. 

Även antal år i som elever befunnit sig i Sverige och kulturell överensstämmelse är enligt 

Salameh (2012) sådant som påverkar svårigheter elever har för att lära sig svenska och svensk 

skolkultur. Ett par av informanterna tog också upp detta. Caroline menade till exempel att 

demokratibegreppet förstås olika beroende på kulturell bakgrund. Förutom den kulturella 

förståelsen för demokratibegreppet kan begreppet demokrati ytterligare problematiseras genom 

att man ser demokrati som ett processbegrepp som kräver en förståelse av de sakbegrepp som 

ingår i demokrati (Lindqvist & Hyltegren 1995). 

Vid bedömning av andraspråkselevers kunskaper i andra ämnen än svenska bör man ta hänsyn 

till elevernas språkliga förmåga (Salameh 2012, Axelsson, 2004). James exemplifierade detta 

genom att ta upp svårigheten, men också nödvändigheten, i att utforma prov som inte tar hänsyn 

till språklig förmåga. Även Nathalie menade vid ett tillfälle under intervjun att hon vid 

bedömningar försöker bortse från språkliga begränsningar för att ge en rättvis bedömning vilket 

också Bergman & Abrahamsson (2004) skriver. 

Ämneslärare menar enligt Holmegaard & Wikström (2004) att andraspråkselever på grund av 

deras språkliga begränsningar kommer för tidigt in i vanliga klasser och Marcus pekar på en risk 

som kan finnas för honom i hans framtida yrke då han uttryckte sig som att lärare kan ha 

förväntningar på att elever ska befinna sig på en viss nivå, inte bara kunskapsmässigt utan även 

språkligt. Detta är inte fallet då många elever på exempelvis gymnasiet inte har genomgått en 

nioårig grundskoleutbildning och om de har det behöver den inte ha varit i en svensk 

skolkontext vilket påverkar förståelsen av undervisningen (Fredriksson & Taube, 2010). 
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Informanternas åsikter om hur lärarutbildningen kan utvecklas i 

frågor som rör undervisning av elever med ett annat modersmål 

Utbilda om andraspråkselevers förutsättningar och ta upp konkreta metoder i 

ämnesdidaktik för att öka likvärdigheten och den allmänna kompetensen 

Cummins (1994) menar att lärarutbildningarna länge har negligerat andraspråkselevernas 

perspektiv i undervisningen. Denna bild bekräftas på flera sätt tjugo år senare i en annan 

världsdel med en helt annan invandrarpopulation. Att de i studien deltagande lärarstudenterna 

inte har fått undervisning om hur de ska bemöta och undervisa elever med svenska som 

andraspråk är tydligt och  

I huvudsak anser lärarstudenterna i denna undersökning att utbildningen kan utvecklas. De 

menade att lärarutbildningen konkret borde ta upp dessa frågor då det är ett ämne som rör 

samtliga verksamma i svensk skola. Flera av dem tyckte att ämnesdidaktiken i deras respektive 

ämnen hade kunnat beröra dessa frågor tydligare. I huvudsak är det två områden som de menar 

att utbildningen borde ta upp. 

För det första menade de att deras undervisning i framtiden skulle utvecklas av kunskap om 

andraspråkselevers förutsättningar. Denna uppfattning var det flera av informanterna som hade 

och den styrks av det som bland andra Bergman & Abrahamsson (2004), Gibbons (2010) och 

Axelsson (2004) skriver. Den bör innehålla kurser som på ett konkret sätt behandlar vilka 

förutsättningar dessa elever har. Gröning (2006) menar att lärare måste vara medvetna om dessa 

förutsättningar. 

För det andra bör utbildningen enligt lärarstudenterna innehålla konkreta metoder för att arbeta 

med begreppsförståelse Flera av lärarstudenterna i denna studie menade på att dessa konkreta 

metoder hade behövts. Fredriksson & Taube (2010) skriver om att ett användande av flera olika 

medier underlättar för andraspråkselever vilket kan innebära att man presenterar ett material 

med text, tal, bilder osv. Holmegaard & Wikström (2004) skriver om hur begreppsförståelse är 

centralt. Gibbons (2010) skriver om ämnesspråk och litteracitet. Informanterna har idéer som 

berör dessa delar men man kan ställa frågan varför det, som de själva efterfrågar, inte har 

konkretiserats i utbildningen. Att stötta andraspråkselever på olika sätt leder till att de klarar sin 

skolgång bättre vilket också kan öka likvärdigheten i den svenska skolan, något som flera av 

informanterna gav uttryck för. 

Slutligen ska det nämnas att Hedman (2009) skriver att ett nära samarbete mellan ämneslärare 

och modersmålslärare är en nyckel till språk- och kunskapsutveckling för andraspråkselever. 

Informanterna har med egna exempel beskrivit hur de har upplevt det som gynnsamt att 

samverka med modersmålslärare. I verkligheten är denna samverkan en resursfråga vilket också 

en av informanterna visade förståelse för. 
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Kapitel 5 Diskussion 

I detta kapitel kommer diskussionen handla om slutsatser som är möjliga att dra utifrån teman 

och deras koppling till tidigare forskning. Slutsatserna kommer att dras för respektive 

forskningsfråga. Vidare kommer arbetets betydelse att diskuteras i relation till lärarutbildningen, 

lärarstudenterna och deras framtida profession. Därefter följer en diskussion om hur forskningen 

om detta område kan fortsättas eller utvecklas och vilka nya frågor som har väckts under 

arbetets gång.  

Slutsatser 

I detta avsnitt dras slutsatser kring respektive forskningsfråga vilket syftar till att försöka 

besvara densamma.  

Vad visar undersökningen om lärarstudenternas tolkningar av 

läroplanstexterna? 

Även om det i undersökningen tydligt framkommer att de deltagande lärarstudenterna inte 

upplever att de har blivit utbildade i hur de kan möta de utmaningar som finns med elever med 

andra modersmål än svenska så är det också tydligt att lärarstudenterna faktiskt ser det som sin 

uppgift att arbeta språkutvecklande och att begreppsförståelse är en central del i de 

samhällsvetenskapliga ämnena. 

Frågan om på vilka grunder informanterna menar att de kan utforma undervisning som är 

anpassad efter andraspråkselever uppkom då de även uppgav att de inte blivit förberedda. 

Undersökning svarar inte på varför de ansåg sig ha denna kunskap men det går att dra två 

slutsatser utifrån detta. För det första anser de flesta lärarstudenterna i undersökningen att de 

kan utforma undervisning som fungerar även för denna elevgrupp vilket måste ses som positivt 

då samtliga informanter ändå har mött dessa elever i undervisning och kan basera sin 

ståndpunkt på egen erfarenhet. För det andra så har de deltagande lärarstudenterna enligt dem 

själva inte utbildning i och kunskaper om konkreta undervisningsmetoder för dessa elever. Vad 

Cummins (1994) beskrev som goda intentioner kan eventuellt bli en fälla för vissa lärare då de 

tillsammans med sina ofta goda ämneskunskaper riskerar att inte fortbilda sig för att skapa ännu 

bättre utbildningsmöjligheter för dessa elever.  

Vad har undersökningen visat av hur lärarna upplever att 

utbildningen har förberett dem för andraspråkselever? 

Det första man kan konstatera är att informanterna själva uppger att de inte har blivit förberedda 

för att undervisa elever med svenska som andraspråk men mycket av det de ger uttryck för i 

intervjuerna harmoniserar eller linjerar i stora drag med relevant forskning i ämnet. Att 

lärarutbildningen inte konkret tar upp dessa frågor, vilket var något flera av lärarstudenterna i 

studien efterfrågade är dock ett problem. Goda intentioner och en hög ambitionsnivå hos dessa 

blivande lärare är ingen garanti för att deras framtida elever som har en annan språklig bakgrund 
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kommer att utvecklas så långt som de hade kunnat göra om dessa lärarstudenter under sin 

utbildning hade fått lära sig adekvata redskap för sin undervisning. Medvetenheten om och 

förståelsen för att dessa elever ändå står inför en annan utmaning är svenskspråkiga elever måste 

dock betraktas som positiv.  

Skolans verksamhet ska vila på en vetenskaplig grund (Lgr11, Lgy11) och utformning av 

språkutvecklande undervisningsformer är inte skild från kravet på vetenskaplighet. Att 

lärarstudenterna i undersökningen saknar konkret kunskap om aktuell forskning i nuläget 

betyder förstås inte att de i framtiden inte kommer att befinna sig på en arbetsplats där 

fortbildning om andraspråkselever uppmuntras eller att lärarstudenterna tar egna initiativ för att 

utveckla sig själva som pedagoger. En tydligare koppling under utbildningen till dessa frågor 

bättre hade utifrån deras utsagor förberett dem bättre inför arbetet som lärare i den 

mångkulturella skolan. Sammanfattningsvis kan man konstatera att utbildningen inte konkret 

förberett dem för dessa frågor men att mycket av vad informanterna själva tycker ändå framstår 

som relativt nära knutet till forskningen. 

Vad ansåg lärarstudenterna att lärarutbildningen kunde utveckla i 

frågor som rör undervisning av andraspråkselever? 

Slutligen måste man också lägga till att för att en förbättring av andraspråkselevers 

förutsättningar ska ske krävs en omstrukturering av den svenska skolan. Thomas & Colliers 

(1996) modell som beskriver hur det språkutvecklande arbetets organisering ser ut är relevant i 

svensk kontext. Forskningsprojektet som bedrevs av Malmö Högskola (2011) visade att en 

sådan omstrukturering är möjlig. I jämförelse med Thomas och Colliers undersökning så pågick 

den svenska studien inte tillräckligt länge för att uppvisa en förbättring för de deltagande 

eleverna. Att projektet som Malmö Högskola bedrev skulle kunna bli verklighet i hela landet är 

nog tyvärr något av en utopi. För det första är det väldigt få klasser där samtliga elever har 

samma modersmål (annat än svenska) och där det skulle vara möjligt att ha tvåspråkig 

undervisning. För det andra skulle en situation där elever blev placerade i klasser efter 

modersmål i princip vara olaglig då registrering av etnisk härkomst, med språk inräknat, är både 

illegalt och dessutom ytterst kontroversiellt.  

Att det finns en tydlig koppling mellan undervisning på sitt modersmål och skolframgång är 

tydligt (Thomas & Collier, 1997). Att lärarstudenterna i denna studie själva tar upp 

modersmålslärare som en viktig resurs korrelerar med tidigare forskning (Hedman 2009). En 

stor del av aktuell forskning säger just detta (Holmegaard & Wikström 2004, Salameh 2012). I 

praktiken så är dock inte tillgången till utbildade svenska som andraspråkslärare särskilt god. 

Enligt en rapport från Skolverket är mindre än tjugo procent som undervisar i ämnet behöriga. 

Thomas & Colliers (1997) undersökning visar ju mindre andraspråkselever tillåts använda sitt 

modersmål för att tillskansa sig ny kunskap och ju mindre förståelse lärare omkring dem har för 

deras språkliga förutsättningar, ju sämre skolresultat kommer dessa elever att uppnå. 

Som Johanna också uttrycker det, ansvaret för en positiv förändring för andraspråkselever ligger 

inte bara på lärarna och lärarstudenterna. Samhället, föräldrar och politiker har också ett ansvar. 

Denna undersökning har behandlat hur lärarutbildningen tar detta ansvar. Universitetet, 

samhället och politiker har makten att påverka innehållet i lärarutbildningen. 
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Övriga slutsatser 

En slutsats som är möjlig att dra är att flera av informanterna anser att utbildning om 

andraspråkselevers förutsättningar påverkar skolans likvärdighet. Med elever från världens alla 

hörn som ska ges de bästa chanser att etablera sig i samhället måste den svenska skolan enligt 

en av informanterna stöpas om från att utgå från en svenskspråklig norm till att utgå från att 

elever har olika språkliga förutsättningar. Sätter man det uttalandet i samband Thomas & 

Colliers (1997) undersökning så visar det att en sådan omstöpning är både möjlig och gynnsam 

för andraspråkseleverna. Det går dock att invända mot denna slutsats. För det första registreras 

inte etnisk tillhörighet och att placera elever i klasser baserat på deras modersmål förefaller både 

moraliskt tvivelaktigt och som brytande mot det fria skolvalet. Det skulle vidare krävas 

avsevärda resurser till kommunerna och fortbildning av pedagogisk personal på skolorna.  

Sammanfattning 

Avslutningsvis bör fyra viktiga slutsatser återigen lyftas fram i korthet. Den första slutsatsen är 

att de deltagande lärarstudenterna i denna studie anser att de har ett ansvar för att arbeta 

språkutvecklande i sina ämnen. Den andra slutsatsen är att lärarstudenterna i undersökningen 

inte upplever att lärarutbildningen har lyft dessa frågor och gett dem tillräckliga verktyg. Den 

tredje slutsatsen är att lärarstudenterna trots att de uttrycker en avsaknad av ämnesdidaktik som 

rör andraspråkselever visar på förståelse för vilka utmaningar dessa elever står inför. Den fjärde 

slutsatsen som tål att lyftas fram igen är att lärarutbildningen enligt informanterna i 

undersökningen kan utvecklas på detta område och tydligare adressera dessa frågor i 

utbildningen.  

Betydelse  

För det första kan man konstatera att de samhällsvetenskapliga ämnesdidaktiska kurserna enligt 

informanterna i denna undersökning inte i tillräcklig mån tar upp de utmaningar som finns med 

andraspråkselever. Mycket av den presenterade forskningen behandlar hur man kan arbeta 

språkutvecklande i flera ämnen. Denna undersökning kan ge en kort inblick i hur olika 

institutioner som bedriver lärarutbildning kan utveckla didaktikundervisningen. 

Arbetet har också en konsekvens för pedagoger som är verksamma i skolan. Den 

forskningsbakgrund som presenteras kan ge några infallsvinklar som en verksam pedagog kan 

tänka på vid planering, genomförande och utvärdering av undervisning. För lärarstudenter som 

kommer i kontakt med detta arbete kan det fungera som en ingång i att fundera över vad 

lärarutbildningen gör för att förbereda dem för deras framtida profession. 

För professionen generellt är det möjligt att säga detta arbete kastar ljus över en del av läraryrket 

som ofta är full av utmaningar. Att ta sig an en uppgift med goda intentioner räcker som sagt 

inte alltid. Med kunskap baserad på vetenskapliga studier och tillgång till konkreta verktyg visar 

resultatet av denna undersökning att de deltagande lärarstudenterna tror att de hade utvecklats 

som pedagoger av att ha mer kunskap i detta område.  

Man kan också diskutera betydelsen av resultatet avseende lärarstudenternas åsikter om hur 

lärarutbildningen kan utvecklas på detta område. Hade det varit frågor som dessa studenter hade 

reflekterat över om inte jag initierat området? Det är omöjligt att svara på. Vad som däremot går 
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att säga är att samtliga informanter hade åsikter på detta område och att det finns en indikation 

på att de anser att utbildningen tydligare hade kunnat lyfta dessa frågor.  

Reflektion över forskningsprocessen 

Att genomföra detta forskningsarbete har varit en utmaning. Utmaningen har för det första legat 

i att utforma lämpliga frågor inför intervjuerna som skulle kunna besvara de ursprungliga 

forskningsfrågorna. För det andra visade det sig vara en utmaning att hitta lämpliga 

lärarstudenter att intervjua som har rätt inriktning i sina utbildningar. Att genomföra projektet 

har i övrigt gett mig insikter i hur lärarutbildningen ser ut och vad ett antal lärarstudenter anser 

om den i några frågor. Slutsatserna som dragits i arbetet upplevs också som relevanta och 

aktuella för lärarutbildning, yrkesverksamma lärare och lärarstudenter.  

 

Arbetet hade kunnat genomföras på flera andra sätt. Som tidigare nämnt hade arbetet kunnat ta 

en kvantitativ ansats vilket hade gett en annan typ av resultat. Frågorna hade kunnat ställas 

annorlunda och intervjuerna hade också kunnat utformas friare och mindre styrda av färdiga 

frågor vilket kanske hade resulterat i betydligt mer spridda, men samtidigt fylligare, resultat. 

Arbetet hade kunnat utvecklas med informanternas upplevelse av lärarutbildningen satt i 

relation till vad de olika kursplanerna i samhällskunskap, geografi, religion och historia vid det 

aktuella universitetet säger om språkutvecklande arbete. Vidare hade lärarstudenter i andra 

ämnen än de samhällsvetenskapliga kunnat intervjuas men en avgränsning var nödvändig på 

grund av den gällande tidsbegränsningen och den rimliga arbetsbelastningen.  

Till en eventuell kommande uppsats finns vetskapen om vad som är rimligt att undersöka under 

en viss tid och hur det kan undersökas. Den kvalitativa studien där informanterna tillåts komma 

till tal har gett god insikt ett område i ett antal lärarstudenters tankar om sin framtida profession.  

Nya frågor och förslag till vidare forskning 

En tanke som tagit form under forskningsprocessen är att elever med svenska som andraspråk 

blir vad man kan kalla strukturellt diskriminerade i den svenska skolan. Den dubbla 

kunskapsinhämtningen, både den språkliga och den kunskapsmässiga, är en utmaning för alla 

som kommer till Sverige och börjar i skolan. Skolan har inte alltid den kunskap som krävs för 

att hjälpa dessa elever på ett tillräckligt sätt. Svenska som andraspråk är givetvis ett initiativ 

med syftet att språkligt integrera dessa elever och integration är positivt laddat begrepp. Men så 

länge denna integration inte tar hänsyn till elevernas förutsättningar hamnar dessa elever efter. 

Detta är inget som lärare eller skolan bör lastas för. Beslut om hur lärarutbildningar ska se ut 

och vad de ska innehålla fattas i första hand politiskt och i andra hand från lärosätena.  

I frågan om språklig integration är jag beredd att hävda att det i skolan inte rör sig om någon 

egentlig integration. Trots formuleringar i läroplanen om att lärare ska ta hänsyn till elevernas 

förutsättningar kan det diskuteras om undervisningen har som syfte att snarare språkligt 

assimilera dessa elever. Och skillnaden mellan integration och assimilation är på många sätt 

milsvid. För att den språkliga diskrimineringen ska upphöra i de samhällsvetenskapliga ämnena 

måste skolan på allvar börja bedöma elevernas kunskaper och inte deras språkliga förmåga. Om 

vi som samhälle verkligen vill ge alla elever samma förutsättningar efter skolan så måste vi först 

inse att alla elever har olika förutsättningar med sig till skolan. Att undersöka hur skolor och 
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lärare arbetar med språkutvecklande undervisning i samhällsvetenskapliga ämnen hade också 

varit av intresse. 

En större undersökning med syftet att ta reda på hur fler lärarstudenter men även verksamma 

lärare ser på dessa frågor hade kunnat bringa ytterligare klarhet i hur lärarutbildningen kan 

utvecklas. En kvantitativ studie kring liknande frågor hade resulterat i mer generaliserbara 

slutsatser. I det sammanhanget hade det även varit intressant att undersöka fler lärosäten för att 

se om skillnader finns i hur man undervisar framtida lärare om andraspråkselevers 

förutsättningar. Det som dock går att konstatera är att lärarstudenterna i denna studie inte ser sig 

som tillräckligt förberedda för att på bästa sätt kunna utforma kunskaps- och språkutvecklande 

undervisning för elever med svenska som andraspråk. 

Vidare hade det också varit av intresse att intervjua blivande lärare i andra ämnen som de 

naturvetenskapliga för att se om det är möjligt att identifiera skillnader i synen på hur 

undervisning av andraspråkselever kan bedrivas. En jämförelse med språklärares upplevelser i 

dessa frågor hade också kunnat kasta ljus över dessa frågor. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Före intervjun: Informera den deltagande lärarstudenten om de fyra forskningsetiska 

principerna. 

Berätta om undersökningens syfte för informanten.  

- Namn, Ålder, Ämnen, Examensår?  

Hur tolkar lärarstudenterna det som står i läroplanen om alla lärares ansvar för språklig 

utveckling och stödjande av språklig bakgrund? 

Lärande ska främjas med utgångspunkt i elevernas språkliga bakgrund (Lgr11) och att varje 

lärare ska skapa förutsättningar för att eleverna får stöd i sin språkliga utveckling (Lgy11). 

- Hur tolkar du dessa skrivelser? 

- Hur relaterar du dessa skrivelser till undervisning i dina ämnen? 

- Vilka förutsättningar anser du dig ha för att följa styrdokumenten jag visade? 

Hur förberedda upplever sig lärarstudenterna i studien vara inför att undervisa elever 

med svenska som andraspråk?  

- Vilka kurser under din utbildning har tagit upp dessa frågor? (både ämnesrelaterade 

kurser och AUO-kurser) 

- Hur upplever du att du under lärarutbildningen har blivit förberedd för att undervisa 

elever med svenska som andraspråk? 

- Om så är fallet, har du fått lära dig några särskilda strategier eller metoder för att 

andraspråksanpassa din undervisning? 

- Hur har du under VFU (och eventuella vikariat) arbetat för att bemöta elever med 

svenska som andraspråk? 

Vilka uppfattningar har informanterna i dessa frågor? 

- Vilka svårigheter kan du identifiera med att undervisa i språkligt heterogena klasser? 

- Har du fått några egna idéer om strategier för att arbeta språkutvecklande med elever 

med svenska som andraspråk?  

- Vilka konkreta metoder har du använt för att underlätta för dessa elever? 

Hur tycker du att lärarutbildningen kan förbättras på detta område? 
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Bilaga 2 

Förfrågan till informanter 

Jag heter Nils Ekedahl och genomför just nu en studie med syftet att undersöka lärarstudenters 

syn på undervisning av elever med svenska som andraspråk. De lärarstudenter som intervjuas är 

blivande ämneslärare i de samhällsvetenskapliga ämnena. Denna studie kommer att resultera i 

ett examensarbete för min lärarutbildning.  

Undersökningen kommer att gå till som så att jag genom intervjuer samlar information från 

lärarstudenter som befinner sig i slutet av utbildningen och alltså har erfarenhet av att vara ute i 

verksamheten och undervisa. Därefter kommer jag att sammanställa resultatet av dessa 

intervjuer och analysera det utifrån en forskningssammanställning. Ljudupptagning sker under 

intervjun som sedan förvaras på en enskild, lösenordsskyddad, lagringsenhet. 

Det finns några etiska krav som man måste förhålla sig till vid denna typ av undersökning. Det 

första är att du som uppgiftslämnare ska informeras om syftet för undersökningen. Allt som kan 

påverka din vilja att delta måste du informeras om. 

Det andra kravet är att samtyckeskravet vilket innebär att du ska ge ditt samtycke till att delta i 

undersökningen. Du kan när som helst under eller efter intervjun välja att inte delta och inga av 

de uppgifter du har lämnat kommer då att framgå i undersökningen.  

Konfidentialitetskvavet innebär att du anonymiseras så att ingen som läser undersökningen ska 

kunna identifiera dig eller någon annan som uppgiftslämnare. Den bandade intervjun kommer 

enbart att lyssnas på av mig.  

Det fjärde etiska kravet är nyttjandekravet som innebär att uppgifterna som samlas in, det vill 

säga intervjun med dig, inte kommer att användas till något annat än det angivna.  

Du kommer, om du vill, få möjlighet att läsa återgivningen av dina svar. Skulle du när som helst 

under forskningsprocessens gång känna att du inte vill medverka i undersökningen så kan du 

höra av dig till mig så kommer de resultat och tolkningar av dessa som kommer från dina 

uppgifter att tas bort från arbetet.  

Godkännande av ditt deltagande i studien görs vid ett eventuellt intervjutillfälle. 
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Bilaga 3 

Följande citat är alla hämtade från intervjuerna som genomfördes med de deltagande 

lärarstudenterna i denna undersökning. 

”Det handlar om att hitta förutsättningar för att eleven ska kunna utveckla sitt språk” – Johanna 

” an ska ha rätt till undervisning på sitt eget språk för det första. Det språk som faller sig 

naturligt för eleven. Jag tänker att man har rätt till undervisningsmaterial på det språk man kan” 

- Sinan 

”Det som kanske är självklart för mig på svenska behöver inte vara självklart för dem på deras 

språk.” – Marcus 

”Jag tror att det är väldigt svårt att utgå från alla språk som finns i klassrummet. Däremot kan 

man ju utgå från en kulturell aspekt” – Caroline 

” in bakgrund gör att jag förstår elevernas förutsättningar” – Nathalie 

”Delvis har jag ju det, det har fungerat bra tidigare när jag undervisat” - James 

”Det har väl pratats om det ibland på typ specialpedagogiken.” - Nathalie 

”Ingen kurs har egentligen behandlat det här konkret” - Caroline 

”Det här är ingenting som diskuterats i någon större omfattning” - James 

”Jag har väl inte blivit specifikt förberedd för den här uppgiften men jag har andra kunskaper 

som kommer hjälpa mig” - Johanna 

”Inte alls” – Marcus 

”På didaktiken i geografi pratade man om begreppsförståelse och avstämning men det kan ju 

kopplas till alla grupper.” - James 

”Jag tror att man kan nå ut till elever även om de har en dålig svenska.” - Nathalie 

”Tittar man på det språkliga så får jag känslan av att utbildningen tänker sig att alla elever har 

samma känsla för ord. Och så ä det inte.” - Sinan 

”Jag tycker inte att språket i sig är ett hinder för utveckling. Jag tror snarare att det handlar om 

att man måste ha rätt verktyg för att hitta vägar att komma runt svårigheter” - Sara 

”Överlag behövs detta i ämnesdidaktik. Kanske att man konkretiserar och ger en verktyg.” – 

Marcus 

”Samhällskunskap till exempel är inte ett språkämne men det bygger ju på språk och språk är 

det främsta verktyget för att lära ut. Både läroböcker och andra typer av material måste ha ett 

språk som kan förstås av eleverna.” - Caroline
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