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Abstract 

The purpose with this examination is to contribute with knowledge about teaching in Swedish 

as second language from teachers’ point of view and which materials the teachers’ choose to 

use while teaching. To reach the purpose, I have formulated questions that I have tried to 

answer through a qualitative study. The questions are: How do teachers’ describe their 

teaching in Swedish as second language? Which material do teachers’ feel that they use while 

teaching and is there any difference in teaching at schools that has many pupils needing 

second language teaching compared to schools with fewer pupils who needs second language 

teaching?  

 

I have interviewed three teachers’ in three different districts, who all work with second 

language teaching. The interviews were executed in the same way as I went to the teachers’ 

schools to accomplish the interviews. The informants have answered the same questions and 

the answers have been recorded.  

 

The result of the study shows that the teachers have a great liberty to choose how the teaching 

is organized and which materials to choose. The teachers mix different materials that they 

think help the pupils’ linguistic development.   

 

One conclusion in the study is that conversations have an important part in the teaching as 

well as literature that is adjusted to match the pupils’ interests and that are just enough 

challenging.  
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Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet är att bidra med kunskap om pedagogers syn på sin 

andraspråksundervisning samt vilka material pedagogerna väljer att använda sig utav i 

undervisningen. För att uppnå syftet har jag formulerat frågeställningar som jag sedan har 

försökt att besvara genom en kvalitativ undersökning. Frågeställningarna är: Hur beskriver 

pedagoger sin undervisning i svenska som andraspråk? Vilka material anser pedagoger att de 

använder sig utav i undervisningen och skiljer sig undervisningen åt mellan skolor med fler 

elever i behov av andraspråksundervisning än på skolor med färre elever som behöver 

andraspråksundervisning?  

 

Jag har valt att intervjua tre pedagoger i tre olika kommuner som alla är arbetar med 

andraspråksundervisning. Intervjutillfällena har sett likadana ut då jag har åkt till 

pedagogernas skolor för att utföra intervjun. Alla informanter har fått svara på samma frågor 

och svaren har spelats in.   

 

Undersökningens resultat visar att lärarna har stor frihet vad gäller undervisningens upplägg 

samt vilka material som väljs. Pedagogerna använder sig inte endast av ett material utan 

blandar olika material som de anser gynnar elevernas språkliga utveckling.   

Några av de slutsatser som kommit fram är att samtal och diskussioner har en viktig del i 

undervisningen, likväl som skönlitteratur som anpassas till elevernas intressen och som är 

lagom utmanande.  

 

Nyckelord: Svenska som andraspråk, undervisning, material, kommunikation   

  



 

 

Förord 

Jag vill ägna ett stort tack till min handledare Ulla Portelius som med stort tålamod och 

konstruktiv kritik hjälpt mig i mitt examensarbete genom glädje och sorg, klarhet och 

förvirring. Jag vill även tacka de informanter som offrat sin tid, sina kunskaper och som gjort 

det möjligt att genomföra de kvalitativa intervjuer som är en del av arbetet. Till sist vill jag 

framföra ett tack till min man som har stöttat mig och gett många värmande ord. Nu säger jag 

farväl till datorn som varit min stadige vän under dessa veckor och låter övriga i familjen 

återigen bekanta sig med teknikens underbara värld.  

Paulina Nyström 
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Inledning 

Idag anses Sverige vara ett mångkulturellt land där människor från alla världens hörn finns 

representerade. Olikheterna bör inte ses som ett hinder, utan som en rikedom. Tack vare den 

ökade invandringen kan vi dagligen ta del av varandras kulturer, synsätt och erfarenheter på 

ett sätt som inte var möjligt för 50 år sedan. Att immigrera till ett annat land och anamma en 

ny kultur, ett nytt språk och ett nytt sätt att tänka är inte enkelt. Jag talar av egen erfarenhet då 

jag själv är andragenerationens invandrare. Mina föräldrar är finländare och flyttade till 

Sverige som unga. Själv är jag född i Sverige. Med anledning av mina rötter i ett annat land 

har jag på nära håll sett de svårigheter invandrare kan stöta på då de flyttar till ett nytt land. 

Den kanske svåraste utmaningen för invandrare är att lära sig ett nytt språk. Jag har även varit 

i den situationen själv då jag som tonåring flyttade med min familj till ett främmande land där 

inget liknade den kultur vi var uppväxta med. Där lärde jag mig snabbt att språket spelar en 

central roll för att kunna känna gemenskap med människorna i samhället. Dessa upplevelser 

har bidragit till att jag känner samhörighet med de invandrare som flyttar till Sverige idag.  

Till skillnad mot inlärningen av ett främmande språk sker inlärning av svenska hos elever 

med annat modersmål både i skolan och i elevens omgivning i övrigt. Att förstå denna 

omvärld och dess kultur och jämföra med egna erfarenheter är centralt för ämnet 

(Skolverket, 2000).  

Som skolverket skriver, under rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad, möts invandrare 

överallt av det svenska språket, men jag framhåller att skolan är en sådan plats där kravet att 

lära sig och förstå ett nytt språk blir extra tydligt då nästan all undervisning sker på det nya 

språket. Med anledning av landets omfattande mångkultur anser jag som blivande lärare, att 

svenska som andraspråk skulle vara ett intressant och lärorikt område att arbeta vidare med. 

Enligt min mening har även lärare en svår uppgift i att undervisa elever från olika 

nationaliteter, i ett och samma klassrum. Därför önskar jag att fler blivande och verksamma 

lärare ska få möjlighet till fortbildning inom ämnet. Jag framhåller att alla lärare, oavsett 

ämne, skulle ha nytta av mer kunskap inom andraspråksundervisning för att kunna bidra med 

så god undervisning som möjligt för dessa elever. Andraspråkseleverna finns trots allt i alla 

klasser, i alla ämnen. 

 

Då jag bodde i Tanzania i tre år fick jag undervisning i swahili för att komma in i samhället på 

ett effektivt sätt. Mina upplevelser från den undervisningen samt det mina kamrater med annat 

modersmål har berättat om andraspråksundervisning, säger mig att undervisningens 

utformning är mycket viktig om ett gott resultat ska nås. Materialet som används i 

undervisningen är också av stor betydelse då detta material ska fånga upp elevernas intresse 

samtidigt som det ska hjälpa eleverna att lära sig ett nytt språk. Enligt mina erfarenheter bör 

detta material byggas på elevernas intressen och tidigare erfarenheter, för bästa resultat. Även 

Ladberg (2000) menar att: ”Undervisning som utgår från elevernas egen verklighet, från det 

de känner igen, underlättar både intellektuellt och socialt” (s. 174).  

 



2 

 

Undervisningen i svenska som andraspråk är ett område jag skulle vilja bidra med mer 

kunskap om, då jag, som tidigare nämnts, anser att detta ämne är av stor vikt för både 

blivande och verksamma lärare. Jag skulle även vilja utforska vilket material lärare använder 

sig utav i sva
1
- undervisningen eftersom jag framhåller att materialet har stor betydelse för 

undervisningens resultat. 

Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att bidra med kunskap om pedagogers syn på sin 

undervisning i svenska som andraspråk samt vilka material pedagogerna väljer att använda sig 

utav i undervisningen.  

  

                                                 
1
 svenska som andraspråk 
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Litteraturgenomgång 

Att tala mer än ett språk 

Enligt Svensson (1998) betyder tvåspråkighet att använda två språk dagligen eller att behärska 

två språk även om båda språken inte används varje dag. Det finns inga klara kriterier för att få 

kalla sig tvåspråkig då en del anser att språken bör bemästras lika väl som en infödd person 

medan andra anser att det räcker med lite kunskap om språket för att få kalla sig tvåspråkig. 

Torpsten (2008) har en annan formulering på tvåspråkighet då hon i sin avhandling skriver att 

en elev betraktas som tvåspråkig då eleven har två förstaspråk. Elever som har två förstaspråk 

men som också tillägnar sig ett andraspråk ses som flerspråkiga. Torpsten menar att de 

människor som immigrerar till Sverige ofta kan tala mer än ett språk. Majoriteten av 

människorna på jorden är två- eller flerspråkiga. Ofta är flerspråkiga personer mer språkligt 

medvetna än sådana personer som endast har ett språk till förfogande.      

 

Enligt Wedin (2010) har 15 procent av de elever som studerar i skolor i Sverige ett annat 

modersmål än svenska. I en del skolor utgör andelen elever med annat modersmål 90-100 

procent av eleverna.  

Ämnet Svenska som andraspråk 

För skolbarn infördes undervisning i svenska som andraspråk på 60-talet i Sverige. 

Ämnesutvecklingen i svenska som andraspråk har i huvudsak ägt rum under de senaste 30 

åren. Ämnesutvecklingen har pågått jämsides både för barn- och vuxenskolan då den bygger 

på samma forskningsunderlag. Anledningen till att ämnet har utvecklats så snabbt är att 

forskarna i Sverige har kunnat ta del av den internationella forskningen om 

andraspråksinlärning som är mer omfattande (Hyltenstam, 2000). 

 

I läroplanen för grundskolan som är från 1969 formulerades det en kursplan som skulle gälla 

för undervisning av utländska barn. I läroplanen befästes det att alla invandrarbarn som inte 

hade tillräckliga kunskaper i det svenska språket skulle få rätt till stödundervisning. Syftet 

med stödet var att undervisa eleverna om den svenska miljön samt att lära dem att tala och 

förstå enkel svenska. Det skulle dock dröja ända till 1996 då ämnet svenska som andraspråk 

blev ett ämne i skolan. Målet för undervisningen var att eleverna skulle få så goda kunskaper i 

svenska att de även kunde ta del av kunskapen i andra ämnen (Torpsten, 2008).    

Vad säger styrdokumenten idag?  

Enligt styrdokumenten som gäller idag i svenska som andraspråk är syftet med utbildningen 

att eleverna ska behärska det svenska språket i samma utsträckning som de elever som har 

svenska som modersmål. Om detta uppnås, får eleverna likvärdiga förutsättningar att kunna 

leva och fungera i det svenska samhället som elever med svenska som modermål. Vidare talar 

styrdokumenten om att skolan, genom detta ämne, ska ge eleverna möjligheter att förbättra sin 

förmåga att lyssna, tala, skriva och läsa i olika situationer. Det svenska språket har en 

betydande roll även i övriga ämnen då det krävs en språkbehärskning för att tillgodogöra sig 

kunskapen i alla ämnen. Språket spelar också en viktig roll i gemenskapen med andra 

kamrater (Skolverket, 2000).    
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Språk stödjer språk 

Ladberg (2000) menar att många enspråkiga tror att språk hindrar och konkurrerar med andra 

språk. Om en människa har svårt för att lära sig ett språk beror det inte på att ett annat språk 

hindrar denne från att lära sig ett nytt språk. Enligt Ladberg lär sig barn inte mindre svenska 

bara för att de får modersmålsundervisning. Vidare talar författaren om att det egentligen inte 

finns några gränser för barn i lärandet av nya språk. Det är snarare så, att ju fler språk barn 

kan sedan tidigare, desto lättare är det för dem att lära sig ett nytt språk.   

 

Bergman (2002) anser att modermålet har en betydande roll för elevernas utveckling. Om 

elever inte behärskar sitt modersmål tar annan utveckling så som andraspråksinlärning, 

mycket längre tid. Enligt Liberg (2001) spelar läsförmågan i första språket en betydande roll 

för läsförmågan i andraspråket. Det är alltså väsentligt att ha kompetens i både första- och 

andraspråket för att kunna läsa på andraspråket. En studie som Thomas & Collier (Axelsson, 

2004) har gjort, visar att en elevs lärande- och tankeutveckling går långsammare om 

undervisningen endast sker på elevens andraspråk. Om tvåspråkiga elever under sina första 

fem-sex år istället har möjlighet till parallell undervisning både på deras första- och 

andraspråk, är sannolikheten större att de befinner sig på samma nivå som infödda elever i 

slutet av de sista skolåren. Studien visar även att ju bättre en elevs tanke- och 

lärandeutveckling är på sitt modersmål, desto fortare kommer eleven att göra framsteg i sitt 

andraspråk. 

Andraspråksundervisningen 

Att lära genom skönlitteratur 

 

Skönlitteratur är ett viktigt kunskapsområde i ämnet och samtidigt ett medel för att förstå 

världen och sig själv. Litteraturen formulerar och förmedlar kunskaper och värderingar 

samt synliggör kulturella referensramar. Litteraturläsningen hjälper eleverna att formulera 

tankar och känslor som de känner igen, men som de har saknat ord för på det nya språket. 

De skall också få möjligheter att formulera nya tankar som väcks genom litteraturen 

(Skolverket, 2000, under rubriken Andraspråksundervisning och litteraturläsning). 

 

Bergman & Sjöqvist (2000) ser många fördelar i användandet av skönlitteratur som läromedel 

i svenska som andraspråkundervisningen. För att fördelarna ska bli synliga krävs att läraren, 

då böcker väljs, tar hänsyn till den språkliga nivå eleven ligger på samt de omvärldskunskaper 

och referensramar eleven har. Vidare menar författarna att de texter som används i 

undervisningen inte ska vara för enkla så att eleverna på egen hand kan sträckläsa sig igenom 

texterna. Eleven ska, tillsammans med klasskamrater och lärare tolka texterna samt utforska 

olika aspekter av litteraturen. Det här sättet att arbeta med litteratur utvecklar både 

tankeförmågan och språkförmågan.  

 

Gibbons (2010) är ense med Bergman & Sjöqvist (2000) då hon skriver att andraspråkelever 

som får noga utvalda texter tilldelade sig, utvecklar sina språkfärdigheter samtidigt som de 

läser texterna. Författaren anser även att ju skickligare och flitigare andraspråkelever är som 

läsare, desto bättre förhållande får de till sitt andraspråk. Enligt Bergman & Sjöqvist ger 
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läsandet av litteratur upphov till många naturliga skrivövningar. Genom att skriva om en läst 

text, får eleverna tillfälle att bearbeta innehållet i texten.  

 

Bråbäck & Sjöqvist (2001) menar att arbetet med skönlitteratur ger läslust och ett 

engagemang som inte är lika enkel att hitta i andra läromedel. En annan fördel som författarna 

ser med skönlitteratur är att den ger öppningar för att samtala kring djupare frågor. Det viktiga 

är dock att det är elevernas egna läsupplevelser, behov och förutsättningar som styr arbetet 

med skönlitteratur. Vidare menar författarna att arbetet med skönlitteratur ger möjlighet att 

använda språket kring ett meningsfullt innehåll, vilket leder till språkutveckling. Holmegaard 

& Wikström (2004) berör ämnet då de skriver att läsning av skönlitteratur, med syftet att 

väcka elevernas läslust, bör ha en betydande roll i undervisningen. Vid läsande av 

skönlitteratur engageras elevernas känslor, inlevelseförmåga och fantasi. Benckert (2000b) 

menar att eleverna, genom litteraturen automatiskt kommer in på frågor och funderingar som 

berör dem. Enligt författaren behöver barn få utrymme att sätta ord på sina känslor och tala 

om livsfrågor. Skönlitteratur utökar elevernas ordförråd samtidigt som eleverna får känsla för 

språkets grammatik på ett naturligt sätt. Vid läsning av skönlitteratur skapas lust att läsa och 

en förförståelse för skriftspråket. 

Ordförrådets betydelse för språkinlärning 

Enligt Wikström (1996) är den största skillnaden mellan invandrarelever och svenska elever 

att invandrareleverna har andra förkunskaper än vad svenska elever har samt att deras 

ordförråd är mer begränsat. Den viktigaste faktorn att förstå lärobokstexter är ordförrådet. 

Även förförståelse är viktigt då en elev ska tillägna sig en fackämnestext. För att aktivera 

förförståelsen behövs också ordförrådet och tidigare kunskaper aktiveras. Även Enström 

(2004) lyfter fram ordförrådet som en betydande faktor då ett nytt språk ska läras. ”Ju fler ord 

en individ förfogar över, desto bättre är han eller hon rustad för språkligt krävande 

situationer” (s. 171). Enligt Enström är det också betydelsefullt för en inlärare att möta ord i 

naturliga sammanhang eftersom ord sällan är isolerade i verkligheten. För att möta orden 

naturligt bör eleven ofta höra talad svenska samt läsa mycket text. I dessa stunder får de 

möjlighet att bekanta sig med ett ords alla betydelser, användningsområden och 

kombinationsmöjligheter. 

 

Sjöqvist & Lindberg (1996), Wikström (1996) samt Axelsson (2004) är överens om att 

andraspråkseleverna har en svår uppgift framför sig då de, förutom att ta igen det försprång 

som de svensktalande eleverna har då skolan börjar, också ska hänga med i den fortsatta 

utvecklingen på samma sätt som de infödda eleverna. Vidare skriver Sjöqvist & Lindberg om 

vikten av att redan från början, systematiskt och medvetet arbeta med att kartlägga 

andraspråkselevernas ord och begreppsförståelse. Detta arbete är betydelsefullt för att 

förhindra att eventuella luckor av centrala begrepp och ord, visar sig långt senare då det kan 

vara svårt att lappa ihop luckorna. 

Undervisningsmaterial  

Enligt Liberg (2001) utgör läromedelstexter en betydande kunskapskälla i lärandet. Då 

utbudet av läromedel är stort, är det inte enkelt för lärare att veta vilka läromedel som ska 
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väljas och varför. En text kan läsas och tolkas på många olika sätt beroende på det 

sociokulturella sammanhang läsaren lever i. Vidare menar författaren att det framförallt är 

fyra huvuddrag i texten som är relevanta att ta hänsyn till då läraren väljer en text. Det första 

gäller sats- och meningskonstruktionerna och deras svårighetsgrad. Det andra gäller hur 

texten är uppbyggd, så att läsaren på ett enkelt sätt kan bilda ett sammanhang, en förståelse av 

det lästa. Det tredje huvuddraget gäller hur läsaren dras in och engageras av texten. Det fjärde, 

och sista huvuddraget berör textens innehåll. För att elever ska kunna ta till sig texten och 

vilja arbeta med den, bör dessa huvuddrag följas vid valet av texter. 

 

Enligt Benckert (2000a) är det viktigt att det finns språkutvecklande material tillgängligt i 

klassrummet. Förslag på sådana material är spel, leksaker, böcker och bilder som beskriver 

barnets omgivning. Med hjälp av dessa bilder kan eleverna exempelvis spela Memory eller 

samtala om bilderna. Även Skolverket (2000) berör ämnet under rubriken 

Andraspråksundervisning och litteraturläsning, då de framhåller: ”Att tillägna sig och 

bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan även avlyssning, film, video och 

bildstudium. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder”. 

Vidare framhåller Benckert (2000b) att läraren, vid val av spel, väljer sådana spel där eleverna 

måste ställa och besvara frågor samt samtala med varandra på olika sätt. Även rim och ramsor 

är språkutvecklande på ett lekfullt sätt. Musik och sång är roligt och bidrar till att elevgruppen 

känner gemenskap med varandra. Även om eleverna inte förstår allt, kan de vara med och 

sjunga ändå. Enligt författaren gör rytmen och rimmet det enklare att minnas texterna.  

 

Benckert (2000a) talar också om vikten att lärare använder sig av material som finns naturligt 

runt omkring dem: i skogen, på biblioteket, i affären osv. Det är betydelsefullt att eleverna får 

se saker i sin verkliga miljö. Författaren menar dock att det inte alltid går att vara utomhus, 

därför är det angeläget att det finns material att använda sig utav på skolan. Atlas, ord- och 

bildlexikon, blädderblock, kameror, musik och pussel är några exempel som kan underlätta 

andraspråksundervisningen. 

Språkutvecklande undervisning 

Ladberg (2000) menar att elevernas uppmärksamhet inte i första hand ska vara på läraren. 

Hon anser att eleverna själva måste använda språk på varierande sätt under större delen av 

skoldagen för att undervisningen ska vara språkutvecklande. Genom att samtala, berätta, 

förklara och diskutera utvecklas språket. Författaren menar också att eleverna bör byta 

grupperingar eftersom olika grupperingar innebär olika sätt att använda språket på. Även 

Gibbons (2010) anser att arbete i grupp är språkutvecklande. I grupparbeten får eleverna höra 

språket talas av andra än läraren, vilket innebär att de får höra hur språket kan användas på 

andra sätt än de sätt läraren använder språket på. I grupparbeten integreras eleverna mer med 

andra och känner därmed större ansvar att göra sig förstådda på egen hand. Håkansson (2001) 

menar att de elever som aktivt deltar i samtal, tar del av och utvecklar språket. Eleven har 

blivit någon som tar in kunskap i stället för att ta emot kunskap från någon annan. Vidare 

menar författaren att grammatiken kan läras utan särskild grammatikundervisning så länge 

eleverna får vistas i en god språklig miljö som ger dem möjlighet att var delaktiga i 

intressanta samtal. 
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Enligt Ladberg (2000) är undervisning som utgår från elevernas egna upplevelser och 

erfarenheter ett arbetssätt som underlättar eleverna både mentalt och socialt. Författaren 

menar att elever som undervisas efter sina intressen, sin kultur och bakgrund, når bättre 

skolresultat än de elever som inte får en sådan undervisning. Även Parszyk (2006) har denna 

åsikt då hon menar att, i en sociokulturellt stödjande miljö behöver det som har betydelse för 

eleven hemifrån, så som språk, kunskaper, erfarenheter och kommunikationsmönster komma 

fram även i skolan. Enligt Benckert (2000b) är det betydelsefullt att läraren känner till elevens 

bakgrund, kultur och modermål. Om eleven märker att läraren försöker sätta sig in i elevens 

modersmål känner eleven sig uppmärksammad.    

 

Wedin (2010) menar att lärare bör introducera utmanande uppgifter för andraspråkselever och 

inte bara ge dem sådana uppgifter som de klarar av utan ansträngning. Om eleverna inte 

utmanas i sitt skolarbete, minskar deras möjligheter att utvecklas både i skolarbetet och i 

språket. Även Bergman (2000) anser att en viktig förutsättning för språkinlärning är att det 

språk eleven möter i sin vardag ska ligga aningen högre än den språknivå eleven befinner sig 

på. Vidare talar författaren om vikten av att välja meningsfullt innehåll i undervisningen om 

språkinlärning ska ske. Enligt Bergman är det betydelsefullt att färdighetsträningen för 

andraspråkelever inte sker i isolering. För att undervisningen ska ge resultat bör 

färdighetsträningen alltså ha regelbunden kontakt med den övriga undervisningen. Utöver läs- 

och skrivinlärningen menar författaren att det även är meningsfullt att eleverna får ett 

specialordförråd
2
 som hjälper dem att tillgodogöra sig kunskap i andra ämnen.  

 

Forskarna Hyson & Morris (Svensson, 1998) har funnit stöd för att om datorn används som 

ett verktyg för att uttrycka sig i bild, text och ljud kan det leda till att elever ställer annorlunda 

och nya frågor. Datorer kan även visa vägen för olika sätt att kommunicera och samspela. 

Genom att elever kan konstruera texter och bilder samt diskutera med kamrater kan 

användningen av datorer påverka elevernas tanke- och språkförmåga. Svensson menar att 

användandet av media får eleven att reflektera över sitt tankesätt. Om flera elever sitter vid 

samma dator kan diskussioner uppstå som i sin tur utmanar elevernas intellekt. Enligt studier 

gjorda i Sverige, har det visat sig att elever samarbetar mer när de sitter vid datorerna än när 

de tar del av andra traditionella förskoleaktiviteter. Dessutom är det lättare att ändra 

skrivningen på datorn än vad det är för hand. Elever som skriver för hand ändrar mindre i 

texten eftersom det ofta betyder att de behöver skriva om all text så att det inte ska se kladdigt 

ut. Författaren menar dock att det finns risker beträffande skrivning på dator. Elever i första 

klass drar större nytta av att skriva för hand än av att skriva på datorn eftersom barn som 

skriver för hand både tränar sin motorik såväl som sin estetiska känsla då de formar 

bokstäver. 

Vikten av samtal i undervisningen 

Evelyn Hatch (Lindberg, 2004) är den första andraspråksforskaren att betona samtalets roll för 

andraspråksutvecklingen. Redan på 1970-talet presenterade hon en teori som går ut på att 

andraspråksinlärare lär sig de grammatiska strukturerna genom samtal med infödda. Genom 

                                                 
2
 Ett ordförråd som innehåller ämnesrelaterade begrepp (egen förklaring) 



8 

 

att den infödda talaren kompletterar, stöttar och fyller i de ord som inläraren inte behärskar, 

utvecklas inlärarens språk. För att samtalet ska hjälpa inläraren att utveckla sin språkförmåga, 

menar Lindberg att samtalet mellan inlärare och infödda bör ligga på en högre nivå än den 

nivå som inläraren befinner sig på, samtidigt som samtalet måste vara begripligt. Även 

inlärarnas språk kan utvecklas då de får förklara något för personer som är mindre kunniga 

inom diskussionsämnet. Lindberg (2001) menar också att genom att uppmuntra eleverna till 

att analysera, reflektera, tänka kritiskt och samspela med andra elever, kan lärare, med 

utgångspunkt i elevernas egna erfarenheter och idéer hjälpa dem att växa både i språk och 

kunskap.  

 

Bak & Gunnarsson (2006) talar om Chambers läsandets cirkel. De första två delarna går ut på 

att välja bra böcker samt läsa dem och den sista delen, som handlar om att samtala om 

böckerna, ska hjälpa eleverna att bli tänkande läsare. Enligt Chambers är samtalet en viktig 

del då eleverna läser böcker eftersom denna aktivitet får eleverna att reflektera över det lästa 

samtidigt som de får höra andras tankar kring texterna. Genom ett välstrukturerat samtal om 

det lästa där den vuxne finns som ett stöd, växer kännedomen om både litteraturen och 

världen. Samtalet ska röra sig om en bok som alla i klassen har läst, så att alla tillsammans 

utvecklar tankar kring boken. 

Teoretisk ram 

Arbetets teoretiska ram utgörs av Lev Vygotskijs tankar kring sociokulturellt perspektiv på 

lärande samt Cummins teorier kring språk- och kunskapsutveckling för andraspråkselever.  

Vygotskij  

Lev Vygotskij (Bråten, 1998) förespråkar ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Enligt 

Vygotskij spelar skolundervisningen en viktig roll för den kognitiva utvecklingen
3
. Vygotskij 

som menar att kunskap och lärande bildas i sociala sammanhang, anser att skolan kan 

betraktas som ett socialt sammanhang. Kärnan i undervisningen är samarbetet mellan vuxna 

och barn eftersom människor lär sig i samspel med mer kompetenta. ”Det ett barn i dag kan 

göra med stöd, kan hon eller han göra på egen hand i morgon (Gibbons, 2010, s. 29). Samtal 

med vuxna och andra jämnåriga har alltså en stor betydelse för elevens språk- och 

kunskapsutveckling. Enligt Vygotskij beror lärandet på vilka vi umgås med. Människans 

utveckling är ett resultat av de sociala, kulturella och historiska erfarenheter människan har 

varit med om (Gibbons, 2010). 

 

Vygotskij (Gibbons, 2010) talar även om zonen för närmaste utveckling, vilket syftar på gapet 

mellan det ett barn kan göra på egen hand och det barnet kan göra med hjälp av en mer 

erfaren person. I början måste barn få hjälp då de ska äta eller klä på sig, sedan blir de mer 

och mer självständiga och tillslut behöver de ingen hjälp alls. Även Lindberg (2004) skriver 

om den närmaste utvecklingszonen: ”Inom denna zon finns alltså kunskaper och färdigheter 

som vi som individer inte behärskar fullständigt och självständigt men som ligger inom ramen 

för vår utvecklingspotential” (s. 472). Vidare menar Vygotskij (Gibbons, 2010) att lärandet 

ska ligga snäppet högre än där eleven befinner sig i nuläget. Undervisningen ska dock inte 

                                                 
3
 Utvecklingen för vårt tänkande (egen förklaring) 
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ligga över elevens kapacitet, däremot ska svårighetsgraden ligga på en sådan nivå att eleven 

utmanas lagom mycket. Enligt Gibbons, vars åsikter bygger på det sociokulturella tänkandet, 

kan ett lyckosamt samspel mellan två parter hjälpa andraspråkseleverna att lära sig nya sätt att 

använda språket.  

Cummins  

Cummins (Holmegaard & Wikström, 2004) anser att skolarbetet för andraspråkelever ska 

variera mellan enklare och mer krävande uppgifter. Enligt Cummins väcker en medveten 

lärare nyfikenhet och intresse hos eleverna samtidigt som läraren kan förklara och förenkla på 

ett bra sätt. Utvärderingar och utvecklingssamtal är en väsentlig del av läraryrket eftersom 

lärare och eleverna då får tid att samtala om de kunskaper och färdigheter som är viktiga för 

att utveckla språket och tankeförmågan. Genom att diskutera de arbetsuppgifter som ligger 

framför kan läraren och eleverna fastställa vad eleverna klarar av och vad de behöver öva mer 

på. Undervisningen bör även kopplas till elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter.  

 

Cummins (Holmegaard & Wikström, 2004) har arbetat fram en matris som lärare kan 

använda som en hjälp i skolarbetet. Denna matris gör det enklare att definiera och värdera de 

kognitiva och språkliga krav som ställs då elever ska arbeta med olika aktiviteter i skolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Cummins bör de elever som ligger på en avancerad nivå i skolarbetet, huvudsakligen 

arbeta i det översta fältet till höger där den kognitiva svårighetsgraden är hög och 

situationsoberoende. De elever som befinner sig i detta fält ska bl.a. kunna argumentera för 

Hög kognitiv svårighetsgrad 

Situationsberoende Situationsoberoende 

Låg kognitiv svårighetsgrad 

Vardagsspråk 

Skolspråk 

Figur 1:1 Cummins modell för språk och kunskapsutveckling (Holmegaard & Wikström, 2004:545) 
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sin sak, utveckla idéer, försvara sina åsikter, kritiskt granska och dra slutsatser. De elever som 

har det svårare i undervisningen ligger i det nedre fältet till vänster där den kognitiva 

svårighetsgraden är låg och situationsberoende. Eleverna behöver ett mer rutinerat och 

välplanerat arbete. Dessa elever kan arbeta med att identifiera, namnge, koppla ihop, använda 

sig utav redan kända rutiner och beskriva det de ser.  

 

För att komma till det översta, högre fältet går eleverna genom det översta, vänstra hörnet där 

den kognitiva svårighetsgraden är hög och situationsberoende. Cummins (Holmegaard & 

Wikström, 2004) menar att: ”Andraspråkselever behöver huvudsakligen arbeta i detta fält, så 

att den kognitiva nivån successivt kan höjas samtidigt som förståelsen garanteras genom ett 

konkret och kontextualiserat och ett interaktivt arbetssätt” (s. 545). I detta fält kan 

arbetsuppgifterna vara att jämföra, generalisera, sammanfatta, arbeta med problemlösningar 

samt bearbeta information. I fältet längst ner till höger bör så få elever som möjligt befinna sig 

i då de elever som vistas i detta fält inte är självgående utan endast härmar och kopierar det 

som andra gör och säger. 

Frågeställningar 

Vid bearbetningen av litteraturen upplevde jag att mitt intresse växte för att undersöka hur 

pedagoger skildrar sin andraspråksundervisning samt vilka material de väljer att använda sig 

utav i andraspråksundervisningen. Med anledning av det ökade intresset för undervisningens 

utformning och de material som används, har jag formulerat två frågeställningar:   

 

– Hur beskriver pedagoger sin undervisning i svenska som andraspråk?  

– Vilka material anser pedagoger att de använder sig utav i undervisningen och skiljer sig 

undervisningen åt mellan skolor med fler elever i behov av andraspråksundervisning än på 

skolor med färre elever som behöver svenska som andraspråk?  
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Metod 

Enligt Patel & Davidson (2003) är det en fördel om intervjuaren har förkunskaper i ämnet 

som ska studeras. Därför grundar sig den kvalitativa undersökningen på en litteraturbakgrund 

som behandlar ämnet svenska som andraspråk. Jag har valt att genomföra en kvalitativ 

undersökning för att bidra med mer kunskap om pedagogers syn på sin undervisning i svenska 

som andraspråk samt söka svar på de frågeställningar som ligger till grund för 

undersökningen. Då jag har valt att intervjua tre personer, får den information som getts ut ses 

som enskilda personers åsikter snarare än en hel yrkesgrupps uppfattningar kring de frågor 

som besvarats i intervjuerna.    

Kvalitativa intervjuer  

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ undersökningsmetod, då jag anser att intervjuer 

är en rimlig metod för att besvara de frågeställningar som finns i arbetet. Enligt Trost (2010) 

lämpar sig en kvalitativ studie bäst då personen som utför studien vill veta hur en människa 

tänker eller vill förstå olika handlingsmönster. Eftersom jag är intresserad av att undersöka 

hur pedagoger beskriver sin andraspråksundervisning samt få kunskap om vilka material de 

anser att de använder sig utav i undervisningen, anser jag att en kvalitativ studie är det 

lämpligaste tillvägagångssättet. Trost menar att det som utmärker kvalitativa intervjuer är att 

intervjuaren ställer enkla och raka frågor som kan besvaras med innehållsrika, komplexa svar. 

Även Johansson & Svedner (2006) berör ämnet då de anser att den kvalitativa intervjuns syfte 

är att ställa frågor där informanten kan ge uttömmande svar.   

 

I kvalitativa intervjuer är intervjuare och informant medskapare i ett samtal. För att samtalet 

inte ska kännas krystat, är det viktigt att båda parterna kan samtala med varandra på ett 

avslappnat sätt (Patel & Davidson, 2003). 

Urval 

Jag har intervjuat tre lärare som alla undervisar i ämnet svenska som andraspråk. Ingen av 

dessa lärare var bekanta innan intervjuerna gjordes. Anledningen till att jag inte ville intervjua 

redan för mig kända lärare var att jag inte ville ha förutfattade meningar kring lärarna sedan 

tidigare. Då jag valde ut de lärare som skulle medverka i arbetet, valde jag dem efter vilken 

skola de arbetar på. Jag valde att intervjua lärare som arbetar på skolor som skiljer sig från 

varandra. Skolorna ligger i tre olika kommuner och på områden som har olika stort antal 

personer med invandrarbakgrund. Skola A ligger på ett invandrartätt område. Ungefär en 

fjärdedel av eleverna är berättigade undervisning i svenska som andraspråk. På området där 

Skola B ligger finns det många invandrare, därför har ungefär var tredje elev på skolan 

invandrarbakgrund.  Skola C skiljer sig från de första två skolorna i den bemärkelsen att av 

skolans 280 elever är endast 14 elever i behov av andraspråksundervisning. Först tog jag 

kontakt med skolan via e-post och bad dem om hjälp att komma i kontakt med en tillförlitlig 

sva- lärare. Därefter e-postade jag lärarna i fråga och bestämde träff på respektive skola.   
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Genomförande 

Studien har genomförts på tre olika skolor, där tre pedagoger har intervjuats. Informanterna 

fick själva välja dag och tid som passade bäst för dem. Intervjufrågorna var konstruerade i 

förväg så att jag var säker på att få med alla väsentliga delar för besvarandet av mina 

frågeställningar. Vid skildringen av intervjufrågorna hade jag syftet för arbetet och 

frågeställningarna i åtanke så att frågorna skulle kännas relevanta.  

 

Vid intervjutillfället spelade jag in intervjun med hjälp av en bandspelare. Enligt Patel & 

Davidson (2003) har ljudinspelningar den fördelen att svaren spelas in exakt. En nackdel med 

ljudinspelning är dock att blotta närvaron av en bandinspelare kan påverka de svar som ges. 

Även Trost (2010) tar upp fördelar och nackdelar med ljudupptagare. Fördelarna är att 

intervjuaren kan lyssna på intervjun flera gånger efter intervjutillfället. Intervjuaren kan även 

lyssna på sig själv och därmed lära sig av sina misstag samt det som fungerade bra då 

intervjun genomfördes. En nackdel är att det tar tid att lyssna till inspelningarna samt att det är 

svårt att spola fram och tillbaka till olika detaljer i inspelningen.     

Reliabilitet och validitet 

Enligt Trost (2010) är reliabilitet att en mätning är stabil och att intervjun inte har utsatts för 

något slumpartat. Intervjuaren ska alltså genomföra intervjun på samma sätt för alla 

informanter och situationen ska se likadan ut för alla de intervjuade. Vidare menar författaren 

att validitet är att intervjun ska behandla det som den är ämnad att behandla. Tillförlitligheten 

är enligt Trost ett av de största problemen med kvalitativa intervjuer. Intervjuaren måste 

därför visa att hans/hennes data och analyser är trovärdiga och att data är insamlade på ett 

sådant sätt att de är relevanta för det problem som valts att undersöka.  

 

För att intervjuernas resultat ska kännas tillförlitligt, finns det några aspekter jag borde ta 

hänsyn till som kan ha påverkat de svar jag fått i intervjuerna. Kan förekomsten av 

bandspelaren ha påverkat informanternas svar? Har tiden för intervjuerna varit tillräcklig för 

att få riktigt genomtänkta svar? Har frågorna kunnat misstolkas? Kan omgivningen där 

intervjuerna ägde rum ha påverkat informationen som gavs ut?  

 

Jag upplevde att informanterna gav sådana svar som speglade hur de agerade i verkligheten. 

Enligt min åsikt beror detta på deltagarnas frivillighet att var delaktiga i intervjuerna. Vid 

intervjutillfället upplevde jag mig vara nyfiken och genuint intresserad av det som sades, 

vilket säkert också uppfattades som positivt för de intervjuade. Trost (2010) menar att 

intervjuaren ska vara en person som är intresserad av det som informanten berättar. 

Intervjuaren ska även vara lyhörd och inte bara uppmärksamma tonfall, utan också 

ansiktsuttryck och kroppsrörelser. Ytterligare en aspekt som jag anser påverkade 

informanterna på ett positivt sätt är att intervjuerna utfördes i en miljö som var bekant för 

dem. Enligt min mening bidrog detta till att de kunde slappna av på ett mer naturligt sätt än 

om vi hade träffats någon annanstans. Dock fanns det en risk att bli avbruten i intervjun då 

fler lärare och elever fanns på plats i byggnaden, vilket vi också blev några gånger. Detta kan 

ha påverkat intervjusvaren.    
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Analys av materialet 

Vid framställningen av intervjufrågorna (se bilaga) var jag noga med att majoriteten av 

frågorna inte kunde besvaras med endast ja- eller nej- svar. Vidare försökte jag ställa frågor 

som var enkla att förstå för att missförstånd skulle undvikas. För att få en bra överblick av 

intervjuerna, överförde jag delar av dem från tal till skrift. Jag valde ut de delar som jag ansåg 

var mest relevanta för besvarandet av arbetets frågeställningar. Även om detta arbete var 

tidskrävande, bedömde jag att det var värt den mödan, då jag på ett enklare sätt kunde ta del 

av den information informanterna hade uppgett. Informationen bearbetades många gånger då 

jag ville vara säker på att den var riktigt uppfattad från min sida. Vid första bearbetningen av 

ljudinspelningen skrev jag av informationen utan att tänka på skriftlig korrekthet. Vid det 

tillfället låg fokus på att fånga svaren så som de var uttalade. Vid de andra bearbetningarna 

tänkte jag mer på att skriftspråket skulle vara korrekt samtidigt som innehållet i svaren inte 

skulle förändras. Jag är medveten om att mina anteckningar kan innehålla omedvetna 

tolkningar från min sida. Detta har dock inte varit min avsikt, utan i sådana fall skett 

omedvetet. Enligt Trost (2010) börjar ett omedvetet analyserande redan då personen samlar in 

data. Författaren menar även att intervjuaren ska akta sig för att tolka informationen som ges. 

Ofta är tolkningarna inte alls som informanten har menat.   

 

I resultatet har jag valt att redovisa informanternas svar var för sig och i slutet av resultatdelen 

göra en delanalys av informanternas svar. I delanalysen ställs svaren mot varandra så att 

likheter och olikheter kan komma fram på ett tydligare sätt. I diskussionen analyseras svaren 

utifrån den litteratur som finns med i arbetet. I diskussionsdelen kan också en tolkning av 

resultatet följas.       

Etiska överväganden 

De personer som deltog i undersökningen var väl informerade om de fyra etiska 

forskningsprinciperna som Vetenskapsrådet (2002) har skrivit samt undersökningens syfte. 

Informanterna gick frivilligt med på att intervjuas. Då jag tog hjälp av en bandspelare, bad jag 

om deras godkännande att spela in intervjun. De visste även att de när som helst kunde 

avbryta intervjun. Innan intervjun genomfördes var jag noga med att poängtera att de svar och 

personuppgifter som uppgavs, inte skulle föras vidare eller användas till något utöver arbetet. 

Trost (2010) menar att informanten vid intervjuns början eller vid tidigare kontakt, bör få veta 

att det som sägs är konfidentiellt och att utomstående inte kommer att kunna ta del av den 

information som ges. För att inte röja informanternas identitet, har fiktiva namn använts i 

arbetet.  
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Resultatbeskrivning 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av de pedagoger jag har valt att intervjua. Vidare 

följer en individuell beskrivning av de svar som pedagogerna gav på de frågor (se bilaga) som 

ställdes vid intervjutillfället. I slutet av resultatdelen har en delanalys gjorts av pedagogernas 

svar. 

 

Pedagog 1, Anna, arbetar på en medelstor skola med cirka 380 skolelever. Hon har, 

tillsammans med en kollega, hand om alla elever som behöver svenska som 

andraspråksundervisning på skolan. Anna har arbetat som andraspråkslärare i 2 år. 

Dessförinnan var hon lärare på en Montessoriförskola i 9 år innan hon vidareutbildade sig till 

grundskollärare för årskurs 4-9 i ämnena svenska, engelska och svenska som andraspråk.    

 

Pedagog 2, Eija, arbetar på en skola med cirka 110 elever där en tredjedel av skolans elever 

har invandrarbakgrund. Eija är från början klasslärare för mellanstadiet. Därefter läste hon 

vidare till svenska som andraspråkslärare och har sedan år 1995 arbetat med 

andraspråksundervisning. Hon har 9 elever sammanlagt. En elev i årskurs 1, tre elever i 

årskurs 3, tre elever i årskurs 5 och två elever i årskurs 6.  

 

Pedagog 3, Annelie, arbetar på en skola med cirka 280 elever varav 14 behöver undervisning 

i svenska som andraspråk. Hon har utbildat sig till lärare i svenska och svenska som 

andraspråk i årskurserna 1-7. Efter utbildningen fick hon arbete som andraspråkslärare på den 

skola hon fortfarande arbetar på och har arbetat där i tio år.   

Intervju med Anna 

När Anna pratar om hur undervisningen är upplagd säger hon att de flesta eleverna lämnar 

sina klasser för att gå till ett speciellt klassrum då de ska ha svenska som andraspråks- 

undervisning. En del elever har endast andraspråksundervisning en timme i veckan, medan 

andra har flera timmars andraspråksundervisning i veckan beroende på hur stor behovet är. 

Ibland har Anna undervisning med endast en elev åt gången, ibland har hon undervisning i 

grupp med fem elever samtidigt. Eleverna har undervisning i sva då övriga i klassen har 

undervisning i svenska. Dock går Anna till de allra minsta eleverna som läser årskurs 1. Hon 

anser att det är viktigt för de minsta att ta del av övriga undervisningen i svenska eftersom 

läraren undervisar om viktiga delar i språkinlärningen. Vidare menar Anna att det väsentliga i 

språkinlärningen för nybörjare är att de lär sig många nya ord samt tränar sin läsinlärning. Det 

är dessa områden nybörjareleverna får arbeta mest med då de kommer till Anna. 

 

Anna följer ingen lärobok utan använder sig av olika material som finns på skolan och i 

elevernas omgivning. Anna försöker se till att undervisningen är förankrad i elevernas vardag. 

Därför ser eleverna på Lilla löpsedeln, som är ett förenklat nyhetsprogram och som därmed är 

lättare att förstå. Efter programmet diskuterar de nyheterna tillsammans. Eleverna ser även på 

filmer som också får fungera som ett diskussionsunderlag. De elever som är nybörjare i det 

svenska språket, arbetar mycket med ordinlärning genom att spela spel, leka, rita och prata. I 

detta stadium används kroppsspråket en hel del då eleverna inte har hunnit lära sig så många 

ord än. Vidare menar Anna att i detta skede är det lärarna som pratar mest och eleverna 
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lyssnar. Enligt Anna är Memory ett bra spel för att lära sig nya ord. I klassrummet finns 

många sorters Memory som tar upp olika kategorier så som kläder, yrken, adjektiv och verb. 

Dessa Memory- spel har även olika svårighetsgrader.  

 

I undervisningen arbetar eleverna mycket med bilder som kan användas på många sätt. Det 

finns bilder som föreställer enskilda serierutor där eleverna själva får förklara 

handlingsförloppet i bilderna. De kan även förklara vad som pågår på bilderna för andra som 

sedan får gissa vilken bild som förklaras. När eleverna blir mer säkra i andraspråket, får de 

även läsa och skriva mer. För att exempelvis träna meningsbyggnader får eleverna skriva 

texter med olika syften och läsa böcker med olika genrer. Då Anna väljer ut böcker till 

eleverna tänker hon främst på två kriterier. Hon tänker dels på att nivån i böckerna ska passa 

eleverna samt att innehållet ska fånga elevernas intresse. Om en elev är fotbollsintresserad, 

försöker Anna ge en bok som handlar om fotboll till eleven. I klassrummet finns även böcker 

på elevernas modersmål. Anna håller en nära kontakt med klasslärarna då hon vill att eleverna 

ska göra liknande uppgifter som eleverna gör i den övriga klassen. Om klassen exempelvis 

ska arbeta med vikingatiden, försöker Anna förklara vad vikingatiden är samt ta upp specifika 

ord inom ämnet. Detta leder till att eleverna får en förförståelse redan innan klassen börjar 

arbeta med vikingatiden, vilket underlättar deras inlärning.  

 

Ibland använder sig Anna utav en bok som kallas Svenskbiten. Denna bok kan användas som 

underlag för nybörjare. Svenskbiten består av ”fylla i”- uppgifter som många elever är vana 

vid från skolan i sitt hemland. Anna menar att de flesta elever är vana vid utantillärning, även 

om hon själv inte anser att utantillärning är en bra metod att ta till sig kunskap på. Svenskbiten 

består av två böcker. Den ena boken är en läsebok och den andra boken är en uppgiftsbok. 

Anna menar att böckerna i sig inte är språkutvecklande, men om eleverna får samtala om 

texterna och uppgifterna tillsammans med någon annan, blir de språkutvecklande. Då Anna 

anser att undervisningen bör utgå från elevernas vardag menar hon att:  

 

Vi plockar från barnens egen vardag, om det har hänt någonting, så kan det bli en hel 

lektion. Vi pratar om och försöker förtydliga och försöker få barnen att berätta. De kanske 

inte kan med så många ord, då kan jag vara där och fylla i och så lär vi oss. Är de 

duktigare så att de har börjat skriva så skriver de om det kanske i en dagbok eller på 

datorn.     

 

Enligt Anna använder eleverna sig mycket av datorer i undervisningen. De får exempelvis 

söka information om deras hemland som de sedan får berätta muntligt eller skriftligt om. 

Anna har även en IUP (Individuell utvecklingsplan) för alla elever. I utvecklingsplanen 

skriver läraren och eleven gemensamt upp vad de upplever att eleven borde öva mer på samt 

det eleven redan behärskar. Genom att eleven får ta del av utvecklingsplanen och diskutera 

den tillsammans med lärare, vet eleven varför undervisningen är upplagd som den är. Anna 

har även ett tätt samarbete med modersmålslärarna på skolan. Modersmålslärarna hjälper 

bland annat till att översätta texter till elevernas modersmål. Detta gör det lättare för eleverna 

att förstå textens innehåll och kunna jämföra texterna med varandra. Anna känner att hon 

skulle vilja arbeta mer i den ordinarie klassen. På så sätt skulle hon kunna vara med vid 
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genomgångarna och själv se vad eleverna upplever är svårt. Dock räcker inte resurserna till 

för att detta ska bli möjligt, i sådana fall krävs fler sva- lärare på skolan.  

Intervju med Eija 

Eftersom Eijas elever ganska nyligen har anlänt till Sverige, är de inte redo att börja i en 

”svensk” klass än. Därför finns det en förberedande klass på skolan som tar emot dessa elever. 

Två utav Eijas elever har varit i Sverige under ett års tid och övriga elever kom i höstas. Eija 

börjar med att berätta om matematikundervisningen. I de flesta fall har alla elever matematik 

samtidigt. Eija brukar ha genomgång i helklass då hon går igenom exempelvis huvudräkning 

samt de strategier som kan användas vid huvudräkning. Hon brukar ha samma genomgång 

flera gånger eftersom hon anser att eleverna lär sig då kunskap upprepas. 

Huvudräkningsstrategier är även något som de flesta eleverna inte har arbetat med i sina 

hemländer. Det är därför mycket betydelsefullt att de lär sig dessa strategier så tidigt som 

möjligt eftersom strategierna brukar vara till stor hjälp även i den övriga 

matematikundervisningen. För övrigt har eleverna sitt eget matematikmaterial som de arbetar 

individuellt med utifrån ålder.  

 

Eleverna håller till i sitt klassrum nästan hela tiden. Dock har de elever som bott en lite längre 

tid i Sverige musik-, slöjd- och idrottsundervisning tillsammans med andra elever i sin ålder. 

Skolan försöker slussa in andraspråkseleverna i sådana klasser där det finns fler elever som 

talar deras språk. På så sätt känner andraspråkseleverna trygghet. De kan även få extra stöd av 

eleven med samma modersmål. I höst har det även planerats in att de minsta eleverna i 

klassen ska ha gemensamma musik- och rytmikpass med förskoleeleverna på skolan. Utöver 

musikundervisningen med andra klasser kommer även en man från Irak och håller 

rytmövningar med eleverna en gång i veckan. Eija menar att hon själv inte brukar använda sig 

av musik i undervisningen. 

 

Bilder används mycket i undervisningen. I klassrummet finns olika sorters bilder som kan 

knyta an till olika samtalsämnen. Det finns exempelvis bilder som representerar olika årstider 

samt bilder med beskrivande text på. Även spel är ofta förekommande i undervisningen. Eija 

anser att Memory är ett språkutvecklande spel. Hon visar flera Memory som innehåller olika 

kategorier. Det finns ett Memory som behandlar ämnet djur, ett annat som handlar om 

adjektiv och så vidare. Enligt Eija kan eleverna börja med att lära sig substantiven och sedan 

bygga på med verb och adjektiv. Även pussel förekommer i undervisningen. Eija menar att 

det finns både mattepussel och vanliga pussel. Vid användandet av pussel lär sig eleverna att 

lägga och se olika mönster.   

 

Inga datorer används i undervisningen, men Eija har för avsikt att introducera datorerna inom 

kort. Anledningen till att datorerna inte har införts än är att hon anser att det är svårt när hon 

har hand om eleverna ensam. Ett annat material Eija använder sig utav är filmer. På så sätt får 

eleverna höra det svenska språket samtidigt som de ser vad som beskrivs. Eleverna ser 

exempelvis på filmer som en kollega till Eija har varit med och producerat. Denna filmserie 

handlar om djur och vad som kännetecknar dessa djur. På filmen som handlar om katter lär 
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sig eleverna exempelvis att en katt kan vara randig, svart, vit, brun. Således lär de sig olika 

färger och mönster. 

 

Eija plockar uppgifter från olika material. Dock använder hon sig av boken Svenskbiten då 

eleverna arbetar med ämnet svenska. Boken inleds med en presentation av de karaktärer som 

finns beskrivna i boken. I boken finns även sidor som handlar om ord som börjar på samma 

bokstav. Då eleverna arbetar med böckerna som ingår i serien får de uppgifter där de ska 

skriva, måla, rita och läsa. Boken innehåller alltså varierade uppgifter. Eija håller sig till 

Svenskbiten, men bygger gärna på med andra material. Hon uttrycker det på följande sätt: 

 

Har man ett material så här så kan man sedan bygga på med ett annat vid sidan om. Det 

kan man göra. Men det är bra att ha någonting att hålla sig till. Det här med att det 

kommer tillbaka. Det återkommer. Man känner igen vad man ska göra för någonting. Det 

tror jag på.  

 

Ibland när eleverna arbetar med svenska texter brukar modersmålslärarna översätta texterna 

till deras modersmål. Alla elever har även tillgång till modersmålsundervisning. Eija läser 

även ett stycke i en barnbok varje dag. Hon läser högt och låter eleverna titta på bilderna i 

boken. Eija väljer sådana böcker där kroppsspråket och rösten kan användas på ett naturligt 

sätt för att förstärka förståelsen av texten. Hon framhåller att användandet av olika rörelser 

gör texten extra tydlig för eleverna. De större eleverna kan läsa även om de inte har 

läsförståelsen, men Eija tycker sig se en förbättring på detta område. Dock går ordavkodning 

bra.  

Intervju med Annelie 

Annelie undervisar sällan i grupp, utan arbetar mest med en elev åt gången. Hon brukar dock 

ta emot ett syskonpar som har undervisning tillsammans några timmar i veckan. Enligt 

Annelie är det stor spridning på elevgruppen vad gäller ålder och språklig nivå. En del elever 

har nyligen anlänt till Sverige, medan andra elever har bott i landet i flera år. Annelie brukar 

träffa de nyligen anlända eleverna varje dag, medan andra elever endast kommer någon timme 

i veckan. Ibland går Annelie till elevernas ordinarie klasser och sitter med i undervisningen, 

men för det mesta kommer eleverna till hennes klassrum. Hon anser att det är betydelsefullt 

att hon får vara med i klassen och förtydliga undervisningen på plats. På så sätt kan hon 

förklara ord och hjälpa eleverna med sådant de upplever vara besvärligt på en gång. Enligt 

Skolverket ska inte elever både ha svenska och svenska som andraspråksundervisning, men 

det anser Annelie vara fel. Hon menar att eleverna behöver vara med i den övriga 

undervisningen i svenska eftersom eleverna går miste om mycket bra kunskap då de inte är 

närvarande där.  

 

Då Annelie undervisar de elever som är nybörjare i svenska, brukar hon introducera enkla 

substantiv först då hon är noga med att betona om det ska vara en/ett. Sedan bygger de på med 

svårare ord och presenterar andra ordklasser. Enligt Annelie tycker eleverna att just en/ett är 

svårt, därför är hon mån om att arbeta med bestämd artikel från första början. Ofta brukar hon 

säga orden som eleverna sedan skriver av i sin skrivbok. Eleverna har för vana att både skriva 
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hur ordet låter fonetiskt samt vad ordet betyder. Annelie framhåller även att upprepning är ett 

bra tillvägagångssätt att lära sig ny kunskap, därför brukar de prata om samma saker varje 

gång de träffas. De diskuterar väderleken, vilken dag samt vilket datum det är. På så sätt lär 

sig eleverna månader, dagar, siffror, årtal samt olika väderlekar. Allt eftersom eleverna lär sig 

bättre svenska, blir andraspråksundervisningen mer och mer knutet till den övriga 

undervisningen.  

 

Vidare menar Annelie att eleverna arbetar mycket med bilder av olika slag samt att de ofta 

spelar Memory. I klassrummet finns olika slags Memory. Ett Memory berör verb, ett annat tar 

upp enkla meningar så som ”Flickan springer”, ”Pojken hoppar”. Eleverna får sedan leta reda 

på de bilder som hör ihop med meningarna. Enligt Annelie är det av stor vikt att 

undervisningen känns rolig och avspänd så att eleverna vågar anförtro sina tankar och slappna 

av. En annan viktig del i undervisningen är sången. Då eleverna sjunger olika sånger, kommer 

de ihåg hur bokstäverna låter. Om de exempelvis sjunger ”I ett hus…”, då minns de hur 

bokstaven ”u” låter. De har ett tonminne av u:et. Ibland sjunger de även om olika kroppsdelar, 

vilket hjälper dem att lära sig namn på kroppsdelar. Andra material som används mycket är 

datorspel. I ett spel blir eleverna uppmanade att måla olika klädesplagg, vilket leder till att de 

lär sig både färger och klädesplagg. Till datorerna finns även talsyntes, vilket innebär en röst 

som läser upp det som skrivs på datorn. Ofta tar Annelie plats vid eleverna då de sitter vid 

datorn eftersom hon vill att de ska ha någon att diskutera med. Enligt Annelie är det väsentligt 

att eleverna får utrymme att prata mycket i undervisningen. Hon framhåller att:  

 

Men just när man sitter och träffas och pratar, som jag ju tycker är det de behöver, att 

göra sin röst hörd, höra sig själv säga. Det tror jag de vinner mer på än att komma till mig 

och sitta med ett material. 

 

Annelie blandar olika läromedel och kopierar sådana uppgifter som hon anser att eleverna bör 

träna mer på. Nackdelen med ett fast material är att det kan upplevas inaktuellt och att det 

plötsligt kan kännas som att eleverna inte längre är kvar på det område materialet berör. 

Annelie menar dock att material kan ge idéer om hur undervisningen kan läggas upp.  

 

Eleverna ser även på filmer för att förstärka något område de arbetar med. Om eleverna 

arbetar med olika årstider, kan de se på sådana filmer som berör årstider. Annelie använder 

ofta barnböcker i undervisningen då hon anser att det är betydelsefullt för eleverna att läsa och 

diskutera sådana barnböcker som svenska barn är uppväxta med. På så sätt vet eleverna vad 

andra barn refererar till. De mest kända svenska barnböckerna så som Pippi Långstrump och 

Emil i Lönneberga finns i allmänhet även översatta till elevernas modersmål. Annelie råder 

eleverna att också läsa böcker på deras hemspråk så att de kan få en stunds avkoppling och 

känna att hon uppmuntrar dem till att använda och fördjupa sig även i deras hemspråk.  

 

Då skönlitteratur väljs, är det oftast Annelie som väljer vilka böcker som ska läsas. Annars är 

det lätt att eleverna väljer för svåra böcker som de inte klarar av att läsa. Hon försöker även 

tänka på att ge sådana böcker som intresserar eleverna samt ge böcker som är illustrerade. 

Bilderna blir som ett extra stöd och hjälper eleverna att förstå texten bättre. Ofta läser Annelie 
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ett stycke högt ur en bok, sedan får eleverna själva läsa samma stycke. På så sätt har de hört 

henne läsa meningarna först, vilket blir till en hjälp för dem då de själva ska ta sig an texten.  

Sammanfattning av pedagogernas svar 

Eijas undervisning skiljer sig från Anna och Annelies undervisning då hon undervisar 9 elever 

heltid. Anna och Annelies elever har andraspråksundervisning från en timme i veckan till 

flera timmar i veckan beroende på hur stor behovet är, men ingen elev är hos dem hela tiden. 

Ibland har Anna och Annelie endast en elev åt gången, men vissa lektioner har de fler elever 

samtidigt. Oftast undervisar dock Annelie en elev i taget.   

 

Det som kännetecknar undervisningens upplägg för alla pedagoger är att eleverna, i de flesta 

fall, har separat andraspråksundervisning. Eleverna är alltså inte med i de ”vanliga” klasserna 

då undervisningen i svenska som andraspråk sker. Dock befinner sig både Annelie och Anna i 

de ordinära klasserna ibland eftersom båda anser att eleverna går miste om viktig kunskap om 

de inte är närvarande vid den ordinarie undervisningen. Även en del av Eijas elever har 

undervisning tillsammans med andra elever, då främst i de praktiska ämnena. Både Anna och 

Annelie framhåller att andraspråksundervisningen är förknippad med den övriga 

undervisningen. Enligt Annelie blir undervisningen mer och mer knuten till den övriga 

undervisningen när eleverna behärskar språket lite bättre. Anna vill också att eleverna ska 

göra liknande uppgifter i hennes undervisning som eleverna i den övriga klassen gör. Därför 

är hon mån om att hålla en nära kontakt med klassläraren. Anna försöker ge eleverna en 

förförståelse för de uppgifter som de ska arbeta med i den ordinarie klassen.   

 

Alla pedagoger använder sig även utav skönlitteratur då de undervisar. Både Eija och Annelie 

påpekar att de läser högt för eleverna. Vid valet av böcker, menar Anna och Annelie att de 

tänker på att välja sådana böcker som passar i svårighetsgrad samt att böckerna ska intressera 

eleverna. Det Eija tänker på då hon väljer böcker till högläsning är att kroppsspråket och 

rösten ska kunna användas på ett bra sätt för att förstärka textförståelsen för eleverna. Anna 

och Annelie följer ingen lärobok, utan plockar olika material som de anser passar eleverna. 

Även Eija blandar olika material, men i ämnet svenska håller hon sig till en bokserie, 

nämligen Svenskbiten. Enligt Eija är det viktigt att använda sig av ett material eftersom det är 

betydelsefullt att använda sig av ett återkommande material som eleverna känner igen.  

 

Gemensamt för Anna och Eija är att de tar hjälp av modersmålslärarna på skolan för 

översättning av texter till elevernas förstaspråk. Anna menar att det kan upplevas enklare för 

eleverna att förstå en svensk text om de också får ta del av samma text skriven på deras 

modersmål. Anna och Annelie har även böcker skrivna på elevernas modersmål i 

klassrummet. Annelie påpekar att det är betydelsefullt att eleverna känner stöd ifrån läraren 

att fördjupa sig även i sitt hemspråk, därför uppmuntrar hon dem till att läsa böcker på deras 

modersmål. Då de läser dessa böcker får de även en stunds avkoppling.  

 

Anna och Annelie framhåller även hur viktigt samtal och diskussioner är i undervisningen. 

Enligt Anna kan uppgifter som i sig inte är språkutvecklande, bli språkutvecklande om 

eleverna får föra samtal kring uppgifterna tillsammans med andra. Anna försöker få eleverna 
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att själva berätta om vardagshändelser och även om de inte behärskar så många ord än, kan 

Anna hjälpa dem att hitta orden de söker. Även Annelie berör ämnet då hon menar att samtal 

är viktigare än att eleverna arbetar med ett material. En annan aspekt av undervisningen som 

endast Annelie nämner är att undervisningen ska kännas rolig och avspänd så att eleverna 

vågar öppna sig själva.  

 

Annelie och Eija betonar vikten av upprepning. Ett återkommande samtalsämne då Annelie 

träffar sina elever är väderleken, datum och veckodagar. Eija brukar ha samma genomgång 

flera gånger då hon undervisar i matematik eftersom hon anser att eleverna lär sig genom 

upprepning. Gemensamt i alla pedagogers undervisning är att de använder sig av Memory- 

spel. Spelen berör olika kategorier, vilket gör att eleverna lär sig olika ord och områden. Eijas 

elever lägger även pussel i undervisningen.  

 

Alla pedagoger använder sig utav multimedia av olika slag. Datorer är ett väl använt redskap i 

Annelie och Annas undervisning. Eijas elever brukar inte datorer i nuläget, men Eija menar 

att de snart ska introduceras för eleverna. Dock använder sig alla pedagoger utav filmer i 

undervisningen. Annas elever tittar även på Lilla löpsedeln. Musik används också som ett 

regelbundet inslag i främst Annelies undervisning. Enligt henne lär sig eleverna hur 

bokstäverna låter då de sjunger olika sånger. Även om Eija själv inte använder sig utav musik, 

får hennes elever ta del av musik och rytmikövningar på annat håll. Inte heller i Annas 

undervisning används musik. 

 

Sammanfattningsvis, verkar alla pedagoger blanda olika material och inte endast hålla sig till 

ett material i undervisningen. Dock råder det olika uppfattningar kring för- och nackdelarna 

med användandet av ett material. En pedagog menar att det är fördelaktigt att återkomma till 

ett material eftersom eleverna då känner igen materialet. En annan pedagog anser att ett 

material plötsligt kan kännas inaktuellt och inte alls är på samma ställe eleverna är på, därför 

är det bättre att blanda olika material. Alla pedagoger använder sig av liknande material i 

undervisningen då alla menar att de använder spel, bilder, böcker, filmer och texter som är 

anknutna till elevernas modersmål. En olikhet i pedagogernas undervisning är att den kan te 

sig på olika sätt då en pedagog har hand om alla elever heltid, medan de andra pedagogerna 

har hand om andraspråkseleverna från en timme upp till flera timmar i veckan.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Under arbetets gång har jag stött på både med- och motgångar. Då jag vid ett tidigt skede 

började samla litteratur till undersökningen, upplevde jag att jag hade god tid på mig att läsa 

igenom litteraturen. Detta bidrog till att jag fick en god överblick över tidigare forskning inom 

ämnet. Dock finns det alltid böcker som glöms och som säkert hade varit relevanta för arbetet, 

men med tanke på den korta tid vi har haft till förfogande, är jag nöjd över det jag 

åstadkommit.  

 

Jag är medveten om att valet jag gjort i och med att intervjua tre pedagoger inte kan betraktas 

som generella slutsatser. Däremot tror jag att de svar jag har fått fram i resultatdelen kan vara 

åsikter som fler än just dessa tre pedagoger står för. Jag väljer att se på det resultat jag fått 

fram som exempel på hur just dessa tre pedagoger beskriver sina verksamheter, men som jag 

skrev innan, tror jag att verksamheten kan se ut på liknande sätt på flera skolor. Så här i 

efterhand upplever jag att jag hade kunnat intervjua fler pedagoger eftersom jag säkerligen då 

skulle ha fått större överblick kring hur fler pedagoger upplever andraspråksundervisningen 

och därmed kunnat utvidga mitt resultat. Dock anser jag att jag fick många bra och 

uttömmande svar från de pedagoger som jag valde att intervjua, vilket jag är mycket tacksam 

för. 

 

Då jag genomförde intervjuerna upplevde jag att några pedagoger var mer sakliga än andra. 

Jag har funderat en del kring varför det var på det sättet och kommit fram till att det kan ha att 

göra med huruvida pedagogerna är som personer och om de kände sig stressade vid 

intervjutillfället. En del informanter kan ha varit mer pratglada till sättet och att jag därför fick 

ut mer information av dem. I efterhand kan jag tycka att jag borde ha ställt fler följdfrågor till 

de pedagoger vars svar inte var lika utförliga som de andras svar. På så sätt hade jag troligen 

fått mer utvecklade svar på vissa frågor, vilket förmodligen hade lett till en resultatdel med 

mer substans. Samtidigt ville jag inte påverka pedagogerna genom att ställa ledande frågor, 

men jag hade kunnat be dem att utveckla svaren de gav på ett neutralt sätt. Dock kan mina 

egna uppfattningar ha påverkat tolkningen av pedagogernas svar. Jag har försökt att vara 

objektiv, men tyvärr är det svårt att vara helt neutral då jag tror att vi alla omedvetet tolkar det 

vi ser och hör. Jag hoppas inte att mina uppfattningar har missvisat pedagogernas egentliga 

mening.   

Resultatdiskussion 

Det finns många likheter mellan intervjusvaren och litteraturgenomgången. I 

litteraturgenomgången står det att syftet med andraspråksutbildning är att eleverna ska 

behärska det svenska språket i samma grad som de elever som har svenska som modersmål 

(Skolverket, 2000). Sjöqvist & Lindberg (1996), Wikström (1996) och Axelsson (2004) 

menar även att andraspråkseleverna har en svår utmaning framför sig då de, förutom att 

försöka komma ikapp de inhemska elevernas förkunskaper, även ska följa med i den fortsatta 

språkutvecklingen i samma utsträckning som eleverna med svenska som modersmål. Enligt 

min uppfattning verkar det vara en ren omöjlighet eftersom många av de elever som 
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pedagogerna som jag har intervjuat undervisar, går ifrån den ordinarie undervisningen för att 

ha andraspråksundervisning. Då eleverna i den övriga undervisningen ständigt tar till sig ny 

kunskap, är inte ens andraspråkseleverna på plats för att ta del av undervisningen. Dock 

förstår jag att andraspråkseleverna måste få samma förkunskaper som de inhemska eleverna 

för att kunna ta till sig ny kunskap, men enligt min åsikt verkar syftet med 

andraspråksutbildningen vara en orimlighet att uppnå. Anna och Annelie vill befinna sig mer i 

den övriga undervisningen och hjälpa eleverna på plats. De har förstått att 

andraspråkseleverna går miste om betydelsefull kunskap då de måste lämna undervisningen 

för att få andraspråksundervisning. Jag är övertygad om att mer integration mellan 

andraspråkseleverna och eleverna med svenska som modersmål är ett mer givande koncept än 

att andraspråkseleverna får lämna den övriga undervisningen. Dock anser jag att de 

fortfarande behöver ha tillgång till en andraspråkspedagog som kan hjälpa dem på plats i den 

övriga undervisningen.  

 

Anna och Annelie betonar vikten av diskussioner i undervisningen. Anna anser att material 

kan bli mer språkutvecklande då eleverna får samtala kring underlaget. Hatch (Lindberg, 

2004) framhåller att andraspråkselevens språk utvecklas då pedagogen kompletterar och fyller 

i de ord som eleven inte behärskar än. Detta är något som Anna har för vana att göra då hon 

vid samtal, fyller i de ord som eleverna inte hittar. På så sätt menar Anna att de lär sig nya 

ord. Även Annelie framhåller att samtal är mer givande än att eleverna ska sitta och arbeta 

med ett material. Diskussion och samtal i undervisningen är något som fler författare än Hatch 

tar upp. Så menar även Ladberg (2000) då hon uttrycker att eleverna själva måste använda sig 

av språk på olika sätt för att undervisningen ska vara språkutvecklande. Även Benckert 

(2000b) anser att det viktiga då spel väljs, är att eleverna ska behöva ställa och besvara frågor 

samt samtala med varandra under spelets gång. Enligt Vygotskij (Gibbons, 2010) är 

undervisningens kärna ett samarbete mellan barn och vuxna eftersom han anser att människor 

lär sig då de samspelar med mer kompetenta. Detta anammar Annelie i sin undervisning då 

hon brukar sätta sig vid eleverna när de arbetar med uppgifter eftersom hon anser att de 

behöver ha någon att samtala med. Således är det endast för eleverna att diskutera sådant de 

anser är svårt med en mer kunnig person, som i detta fall är deras lärare.  

 

Alla pedagoger har språkutvecklande material tillgängliga i klassrummet. Benckert (2000a) 

menar att böcker, bilder, musik, lexikon och pussel är förslag på språkutvecklande material 

som bör finnas lättillgängliga i klassrummet. Bilder, spel och böcker är något som 

kännetecknar alla pedagogers undervisning. Dock är musik inte lika vanligt förekommande i 

pedagogernas undervisning. I princip är det endast Annelie som använder sig av musik. Jag 

håller med Benckert (2000b) då hon skriver att rytm och rim gör det enklare att minnas 

texterna. Enligt min erfarenhet är det enklare att komma ihåg något om texten görs till en 

ramsa eller en sång. Även Annelie har bevittnat detta då hon framhåller att eleverna kommer 

ihåg hur bokstäverna låter genom sången. Dock har jag förståelse för om alla pedagoger inte 

har intresse för musik och därmed inte använder sig utav musik i undervisningen, men 

Annelie och Benckert verkar ha insett fördelarna med användandet av musik. Kanske är det 

okunskap eller brist på intresse som gör att Eija och Anna väljer bort sång- och musikdelen i 

sin undervisning? Eller tänker Eija att det räcker med att eleverna får ta del av musik- och 
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rytmikövningar på annat håll? Enligt min mening är det möjligt att pedagoger inte använder 

sig av olika redskap i undervisningen för att de inte känner att de behärskar redskapen även 

om dessa redskap skulle vara språkutvecklande för eleverna. Förhoppningsvis kan jag som 

blivande pedagog, bortse från mina egna tyckanden och tänka på vad som gynnar mina 

elevers språkutveckling bäst.  

 

Något som alla pedagoger påpekade, var att de på ett eller annat sätt knyter an till elevernas 

modersmål. Enligt Parszyk (2006), Ladberg (2000) och Benckert (2000b) är det betydelsefullt 

att undervisningen utgår från elevers erfarenheter, modersmål och kunskaper. Benckert 

framhåller också att eleven påverkas positivt om denne märker att läraren sätter sig in i 

elevens modersmål. Annelie brukar uppmuntra eleverna till att läsa böcker på sitt modersmål. 

Vidare tar Eija och Anna hjälp av modersmålslärarna på skolan för textöversättning till 

elevernas modersmål. Jag tror att det Anna poängterar då hon säger att eleverna får det lättare 

att förstå en text då de kan jämföra texten på modersmålet samt texten på andraspråket, är 

viktigt att ta fasta på. Enligt Thomas & Colliers studie (Axelsson, 2004) kring ämnet, har det 

visat det sig att tanke- och lärandeutvecklingen tar längre tid om undervisningen endast sker 

på elevens andraspråk. Jag som är flerspråkig kan hålla med dessa författare och Anna 

eftersom jag vet att utvecklandet av mitt förstaspråk har hjälpt mig att lära fler språk. Således 

har jag kunnat jämföra grammatik, ord och meningsbyggnader mellan språken och på så sätt 

kunnat upptäcka likheter och olikheter. Dock anser jag att det kan bli fel om för stor del av 

undervisningen är på modersmålet eftersom elever kan se en trygghet i att hålla sig till sitt 

modersmål. Enligt min mening måste elever utmanas och lämna sin trygghetszon för att 

kunna utvecklas språkligt. Detta är även något som Vygotskij (Gibbons, 2010) nämner då han 

talar om zonen för närmaste utveckling. 

 

Kursplanen (Skolverket, 2000) tar upp arbetet med skönlitteratur som en central roll i ämnet 

svenska som andraspråk. Vid intervjuerna framhöll alla pedagoger att de arbetar med 

skönlitteratur på ett eller annat sätt. Eija brukar exempelvis ha en stunds högläsning ur en 

barnbok varje dag. Även Anna och Annelies elever brukar läsa skönlitteratur. Annelie menar 

att hon har för vana att först läsa ett stycke ur en bok som eleverna sedan får läsa. Enligt 

Vygotskij (Gibbons, 2010), kan elever som får hjälp av en vuxen att klara av olika uppgifter 

idag, göra dessa uppgifter på egen hand imorgon. Jag anser att Annelies sätt att agera då hon 

först läser ett stycke som eleverna sedan får läsa, liknar Vygotskijs tankar. Genom att eleverna 

först får höra hur orden låter, kan de sedan själva ljuda ut ordet på egen hand. Dock anser jag 

att det är lika viktigt att samtala kring böckerna som det är att läsa böcker. När elever 

bearbetar texter, blir kunskapen och förståelsen mer levande för dem. Samma sak gäller för 

filmer och TV-program. Detta understryker även Anna då hon menar att filmer och Lilla 

löpsedeln fungerar som ett diskussionsunderlag. Jag tror så som även Annelie har framhållit, 

att det viktiga i undervisningen med andraspråkselever är att få igång ett samtal, att få dem att 

sätta ord på sina tankar. Det här är något jag kommer att ta med mig i mitt yrkesliv som lärare. 

 

Bergman & Sjöqvist (2000) menar att läraren, då böcker väljs, bör ta hänsyn till den språkliga 

nivå eleverna befinner sig på samt vilka omvärldsramar eleverna har. Liberg (2001) anser att 

det framförallt finns fyra huvuddrag som läraren bör följa då texter väljs. Det första 
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huvuddraget är vilken svårighetsgrad texten har samt hur sats- och meningsbyggnaderna ser 

ut. Det andra berör textens uppbyggnad så att eleven på ett enkelt sätt kan få en förståelse av 

texten. Det tredje huvuddraget gäller läsarens engagemang av texten. Det sista och fjärde 

huvuddraget berör innehållet i texten. Både Anna och Annelie följer det första huvuddraget då 

de menar att de båda tänker på den svårighetsnivå böcker ligger på då böcker ska väljas. 

Pedagogerna framhåller även att de ger sådana böcker som intresserar eleverna. Därför anser 

jag att de även följer det tredje och fjärde huvuddraget. Jag tror att det viktigaste då böcker 

väljs, är att de intresserar eleverna. Om inte intresset finns, känns alla böcker oattraktiva.  

 

Wedin (2010) framhåller att möjligheterna till utveckling i såväl skolarbete som i språk, 

minskar då elever inte utmanas i sitt skolarbete. Enligt Vygotskij (Gibbons, 2010) bör lärandet 

ligga ett snäpp högre än där eleven befinner i nuläget. Anna, såväl som Annelie, informerade 

om att de brukar hjälpa eleverna att välja böcker, då eleverna annars har för vana att välja för 

svåra böcker. Jag kan ha missuppfattat pedagogerna, men enligt min tolkning känns det inte 

som att de, i första hand vill utmana eleverna då texter väljs. Det är dock viktigt att böckerna 

inte upplevs vara för svåra att läsa för eleverna, men jag är ense med författarna då de menar 

att eleverna bör utmanas lagom mycket i sitt skolarbete. En annan tanke som väcktes var 

varför eleverna inte själva får vara med och välja böcker. Som redan sagt, är Anna och 

Annelie rädda att de väljer för svåra böcker, men i sådana fall kan de väl hjälpas åt att välja 

böcker. Det kan trots allt vara svårt att verkligen veta vad eleverna har för intressen, speciellt 

om de inte har hunnit lära sig så mycket svenska än. Men om eleverna är med vid valet av 

böcker, blir chansen större att rätt böcker väljs.  

 

Både Eija och Anna nämner att de arbetar med andra ämnen än svenska i undervisningen. Eija 

diskuterar kring matematikundervisningen och Anna berör ämnet historia då hon talar om 

vikingatiden. I Kursplanen (Skolverket, 2000) som gäller i svenska som andraspråk står det att 

det svenska språket även har en betydande roll i andra ämnen eftersom eleverna måste 

behärska språket för att tillgodogöra sig kunskapen i övriga ämnen. Vidare står det att 

inlärningen av svenska hos elever med annat modersmål sker såväl i skolan som i elevernas 

övriga omgivning. Enligt min uppfattning har andraspråkselever undervisning i svenska 

dygnet runt. Var de än befinner sig, blir de påminda om det svenska språket genom 

exempelvis tidningar, TV och andra människor. Även då Eija har genomgång i matematik är 

det samtidigt en undervisning i det svenska språket.  

 

Anna menar att hon arbetar med en individuell utvecklingsplan då hon, tillsammans med 

eleven, samtalar om de områden eleven klarar av samt de områden eleven behöver utveckla. 

Enligt Cummins (Holmegaard & Wikström, 2004) är utvärderingar och utvecklingssamtal en 

viktig del av lärarens arbete eftersom eleverna tillsammans med läraren då får tid att samtala 

om betydelsefulla arbetsområden för att utvecklingen av språk- och tankeförmågan ska kunna 

ske. Cummins framhåller även att pedagogen och eleven kan, genom samtal om 

arbetsuppgifter, också fastställa det eleven redan behärskar samt de områden eleven behöver 

arbeta mer med. Enligt Anna, har eleven efter att ha tagit del av den individuella 

utvecklingsplanen, en större förståelse för varför undervisningen är upplagd på ett visst sätt. 

Enligt min mening kan även elevens motivation öka då eleven förstår varför olika 
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arbetsuppgifter är viktiga. Jag tror att många elever kan få större skolglädje om lärarna väljer 

att diskutera igenom skoluppgifterna med dem och frågar dem om vilka områden de vill 

utveckla. På så sätt skulle eleverna känna sig mer delaktiga i undervisningen.   

 

Anna och Annelies elever använder sig ofta av datorer. Forskarna Hyson & Morris (Svensson, 

1998) menar att användandet av datorer kan leda till att eleverna ställer nya och annorlunda 

frågor. Datorer kan även visa vägen för att kommunicera och samspela på olika sätt. Även 

Svensson framhåller att elevernas intellekt utmanas då flera elever sitter vid samma dator och 

för en diskussion kring innehållet. Annelie brukar även sitta bredvid eleverna då de brukar 

datorn. På så sätt har de någon att diskutera innehållet med. Detta är i enlighet med vad Hyson 

& Morris samt Svensson har kommit fram till. Eija menar att hon inte har introducerat 

datorerna för eleverna eftersom hon har själv hand om eleverna och om jag har uppfattat det 

rätt, anser att det blir för mycket arbete då alla elever ska lära sig att använda datorer. En 

tanke som jag får är om hennes anledning är tillräckligt stor för att inte låta eleverna använda 

datorerna. Dessutom tror jag att många elever redan är bekanta med datorer sedan innan, 

vilket måste underlätta då datorerna väl introduceras. För övrigt vet inte Eija när eller om hon 

kommer att få mer resurser, vilket kan resultera i att datoranvändningen kan skjutas upp långt 

in i framtiden. Dock hoppas jag för elevernas skull att Eija finner en lösning till problemet 

eftersom jag anser att användandet av datorer verkligen kan vara en hjälp i elevernas språkliga 

utveckling.  

Didaktiska slutsatser 

Jag anser att jag har uppnått arbetets syfte genom att besvara de frågeställningar som ligger 

till grund för den kvalitativa undersökningen. Jag har fått ta del av hur tre pedagoger beskriver 

sin undervisning samt vilka material de anser att de använder sig utav i undervisningen. Jag 

vill presentera fyra slutsatser som jag har dragit under arbetets gång:  

 

* Enligt min mening kan skolor som har färre elever i behov av andraspråksundervisning ha 

minst lika bra undervisning som skolor där många andraspråkselever går. Vid intervjuerna 

upplevde jag att den pedagog som arbetar på skolan med minst antal elever i behov av 

svenska som andraspråk, var mycket genomtänkt då hon beskrev sin undervisning. Hennes 

intervjusvar var uttömmande och gav mig många konkreta förslag på hur material och 

aktiviteter kan vara språkfrämjande för eleverna. Den pedagog som arbetade med 

andraspråksundervisning på den skolan där flest andraspråkselever gick, kändes enligt min 

mening inte lika genomtänkt i sina intervjusvar då hon inte lika tydligt förklarade varför de 

material och aktiviteter hon valde att använda sig utav var språkutvecklande. Dock kan detta 

ha att göra med att denna pedagog inte verkade vara lika pratsam till sättet som de andra. Jag 

tror att det var därför jag upplevde att hennes beskrivning av sin undervisning inte kändes lika 

planerad. Även om jag fick denna uppfattning, behöver inte fallet vara så i verkligheten. Då 

jag formulerade mina frågeställningar hade jag en fördom om att de skolor som har flest 

andraspråkselever, skulle ha den mest genomtänkta andraspråksundervisningen. Så här i 

efterhand har jag förstått att undervisningens kvalitet till största del handlar om hur lyhörda 

pedagogerna är inför elevernas behov samt hur medvetna pedagogerna är om elevernas sätt att 

ta till sig kunskap. 
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* Under arbetets gång har jag även märkt att samtal är en viktig del av undervisningen. Jag 

tror, så som Annelie, att samtal och diskussioner är mer betydelsefullt än att eleverna får sitta 

med ett material. Dock kan material, som exempelvis Memory- spel där eleverna behöver 

samtala med varandra, vara språkutvecklande. Men som sagt är det väsentligt att vilken 

uppgift eller vilket material eleverna än arbetar med, främjar samtal och diskussioner. Enligt 

min mening bör eleverna både tala och lyssna. Att sätta ord på sina tankar även om vissa ord 

fortfarande saknas, hjälper eleverna i språkutvecklingen. Jag tror att bara andraspråkselever 

vågar samtala med andra oavsett vilket ämne det gäller, främjar deras språkutveckling. Vikten 

av samtal är även något som många författare (Lindberg, Bak & Gunnarsson, Gibbons, 

Håkansson) har poängterat.  

 

* Arbetet med skönlitteratur är språkutvecklande. Dock är bearbetning av skönlitteratur 

språkutvecklande då lärarna anpassar litteraturen till eleverna så att litteraturen känns 

intressant, lagom utmanande och att språket i texten är av god kvalitet. I mitt kommande yrke 

som lärare ska jag därför tänka på att undervisningen ska intressera eleverna samt knyta an till 

deras erfarenheter. Enligt min mening blir undervisningen enklare att ta till sig då eleverna 

kan relatera till undervisningsinnehållet. Jag håller med Anna och Annelie då de menar att 

elever inte ska få för svåra böcker att läsa eftersom jag tror att de inte finner läsningen 

lustfylld då. Men enligt min mening bör böckerna ändå vara lagom utmanande, så att eleverna 

får lagom utmaning och på så sätt går vidare i sin språkutveckling. Denna slutsats har jag 

dragit därför att alla pedagoger är överens om att skönlitteratur är en väsentlig del i 

undervisningen samt att många författare även har tagit upp vikten av skönlitteratur i 

undervisningen. Även jag har sedan länge haft den åsikten att bearbetning av skönlitteratur är 

språkutvecklande. Denna åsikt har förstärkts ytterligare under arbetets gång.   

 

* Det är även viktigt att hjälpa eleverna att utveckla sitt modersmål eftersom modersmålet 

även hjälper eleverna att ta till sig nya språk. Därför tror jag att det är betydelsefullt att alla 

andraspråkselever får tillgång till modersmålsundervisning. Jag vill få bort den uppfattningen 

som tycks råda hos en del människor om att modersmålet eller andra språk skulle hindra 

eleverna från att lära sig ett nytt språk. Eftersom jag vet hur mycket det har hjälpt mig att vara 

flerspråkig vid lärandet av nya språk, tror jag att denna slutsats är viktig att poängtera. Jag 

upplever dock inte att denna slutsats endast kommer från mig då alla pedagoger jag intervjuat 

har berört området i intervjusvaren. Pedagogerna arbetar på ett eller annat sätt med material 

som berör elevernas modersmål, vilket de ser som en betydelsefull del i undervisningen. 

Enligt Liberg (2001) är det viktigt att både ha kompetens i förstaspråket såväl som i 

andraspråket, för att kunna läsa på andraspråket.  
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Förslag till vidare forskning 

Då jag har arbetat med min undersökning har flera idéer fötts gällande förslag till vidare 

forskning:  

 

* Då jag genomförde min undersökning tyckte jag mig se det oftast är lärare som väljer 

material åt eleverna. Därför skulle det vara intressant att undersöka varför elever, i många fall 

inte får välja det material de själva upplever fångar deras intresse? 

 

*I undersökningen kom det fram att undervisningen mestadels hölls segregerad från den 

övriga undervisningen. Enligt min mening skulle det därför vara intressant att undersöka hur 

eleverna upplever upplägget i andraspråksundervisningen. Skulle de hellre vilja ha vara 

integrerade i den övriga klassen då de har andraspråksundervisning?  

 

* Vid intervjutillfällena upplevde en pedagog att hon saknar resurser i 

andraspråksundervisningen. Detta fick mig att vilja undersöka hur många andraspråkslärare 

som faktiskt känner att de inte har tillräckligt med resurser för att bedriva en kvalitativ 

undervisning. Vilka resurser saknar de och hur skulle undervisningen påverkas om de fick fler 

resurser?   
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

 

Berätta om din bakgrund som lärare. 

Hur ser din elevgrupp ut?  

Hur ser svenska som andraspråksundervisningen ut? 

Vilket material använder du dig av i undervisningen? (böcker, filmer, musik, spel, stenciler, 

datorer…)  

På vilket sätt anser du att det material du använder dig utav är språkutvecklande? 

Används skönlitteratur som ett läromedel i undervisningen? 

Om ja, hur går du tillväga då du väljer skönlitteratur?  

 

 
 

 


