
 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 

Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 

 

 

 
 

Estetisk-filosofiska fakulteten 

 
 
 
 

Annika Larsson 
 

 
När språket inte räcker till 

   

Fem klasslärares uppfattningar om stöd till språkutveckling 
  
  

When language skills are insufficient 
 

Five teachers' views on support for language development 
 

 
 

Examensarbete 15 högskolepoäng 
Speciallärarprogrammet 

 
 
 
 
 

Nivå: Avancerad 

Datum: 2012-05-29 

Handledare: K Franzén & M Hjalmarsson 

Examinator: Héctor Pérez Prieto 

 



 

Abstract 
The aim of this study is to describe some teachers' views on support for language development 
for those students who risked not achieve the objectives of Swedish as a second language in 
grade three because of lack of language skills. To investigate this, the following questions are 
addressed: What support do the teachers feel that they can give these students in the class? What 
support do the teachers experience that these students receive from special education teachers 
and teachers of Swedish as a second language? What kind of collaboration with other teachers at 
the school do the teachers describe? And what support do the teachers describe that they can 
formulate in these students' individual development plans? 
 
The study is based on interviews with five teachers who work at three different schools. The 
majority of students at these schools have a mother tongue other than Swedish. The interviews 
were analyzed from a socio cultural approach. 
 
The results show that: The support for these students was different on the three different schools 
where the teachers worked. It was different both in degree of awareness of the socio cultural 
perspective on teaching and in the organization around these students. The organization of the 
various categories of teachers around the students who needed language support differed 
depending on whether teachers and schools practiced a socio culturally supportive teaching. 
There was also a correlation between a socio cultural approach to language teaching and a 
relational approach to special education. The lack of socio cultural practices led to more 
compensatory measures. The assessment of which students would be taught by the curriculum of 
Swedish as a second language and the selection of students who would be working in small 
groups looked different between teachers and between schools. It was common for teachers to 
speak of Swedish as a second language as support programs. Individual development plans were 
not used as a tool for planning a more socio cultural supportive education. One conclusion I 
make is that if teachers practice more socio cultural based teaching in class it may mean that 
fewer students need to get remedial education outside the class. This is because the socio cultural 
perspective on the teaching of second language leads to a more relational perspective on special 
education. 
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Sammanfattning 
Studiens syfte är att beskriva några klasslärares uppfattningar om hur stödet kan se ut till de 
elever som befaras inte nå målen i svenska som andraspråk i skolår tre på grund av bristande 
språkkunskaper. För att undersöka detta har jag utgått från frågeställningarna:  
Vilket stöd upplever lärarna att de kan ge dessa elever i klassen? Vilket stöd upplever lärarna att 
dessa elever får av speciallärare och lärare i svenska som andraspråk? Hur beskriver klasslärarna 
att deras samarbete med andra lärare på skolan ser ut kring dessa elever? Samt vilka stödåtgärder 
beskriver lärarna att de kan formulera i dessa elevers åtgärdsprogram? 
 
Studien bygger på intervjuer med fem klasslärare som arbetar på tre olika skolor. Majoriteten av 
eleverna på dessa skolor har ett annat modersmål än svenska. Intervjuerna har analyserats utifrån 
en sociokulturell ansats. 
 
Resultatet visar att: Stödet till dessa elever såg olika ut på de tre olika skolorna där lärarna 
arbetade. Det skilde sig både i grad av medvetenhet om sociokulturellt stödjande 
språkundervisning hos klasslärarna och i organisationen kring de elever som behövde mest 
språkligt stöd. Organisationen av olika lärarkategorier kring de elever som fick språkligt stöd 
skilde sig beroende på om lärarna och skolorna praktiserade ett sociokulturellt stödjande 
arbetssätt i klasserna. Det fanns också ett samband mellan ett sociokulturellt sätt att se på 
språkundervisning och ett relationellt sätt att se på specialundervisning. Avsaknaden av 
sociokulturellt arbetssätt ledde till mer kompensatoriska stödåtgärder. Bedömningen av vilka 
elever som skulle läsa mot kursplanen i svenska som andraspråk och urvalet av vilka elever som 
skulle få arbeta i liten grupp hos en lärare utbildad i svenska som andraspråk såg olika ut både 
mellan lärarna och mellan skolorna. Det var vanligt att lärarna talade om svenska som andraspråk 
som stödundervisning. Åtgärdsprogram användes inte som ett arbetsverktyg för att planera en 
mer sociokulturellt stödjande undervisning för de elever som behövde språkligt stöd. En slutsats 
som jag drar är att om lärare på ett medvetet sätt använder sociokulturellt grundade arbetssätt i 
sin undervisning i klassen skulle det kunna leda till att färre elever behöver få stödundervisning 
utanför klassens ram. Detta för att sociokulturellt perspektiv på undervisning i andraspråk leder 
till ett mer relationellt perspektiv på specialundervisning. 
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Inledning 
Hur skriver man bra åtgärdsprogram till språksvaga barn? Den frågan ställdes av en 
specialpedagog som nyligen börjat arbeta på en skola där de flesta eleverna inte hade svenska som 
modersmål. Frågan är problematisk på flera sätt. Fridlund (2011) skriver om studier som tyder på 
att lärare och skolledare talar om elever ur ett bristperspektiv, där bristen finns hos eleven och att 
svenska som andraspråk är ett ämne förbehållet elever med dåliga skolresultat. Av 
styrdokumenten framgår det tydligt att ämnet svenska som andraspråk inte ska ses som ett 
stödämne. Ändå är det just så det uppfattas av många lärare enligt Skolverkets (2008b) egna 
rapporter. De nationella proven i år tre är identiska för elever som läser svenska och elever som 
läser svenska som andraspråk men bedöms inte på samma sätt. I kursplanen står att svenska som 
andraspråk inte är en lättare kurs än svenska, samtidigt är kraven på korrekthet lägre. Vilket stöd 
kan lärare sätta in när elever som redan bedöms enligt lägre krav ändå inte når målen? 
 
Skolverkets (2008b) rapport beskriver skolor med skiftande andel elever med annat modersmål. 
Min studie riktar in sig på skolor där en majoritet av eleverna har annat modersmål. Enligt 
Statistiska centralbyrån (2007) blir koncentrationen av invånare med utländsk bakgrund till vissa 
stadsdelar allt vanligare i Sverige. Förutsättningarna för hur man som lärare kan arbeta med 
språkutveckling i klassen blir annorlunda när det inte längre finns några klasskamrater som har 
svenska som sitt modersmål och sin kulturella referensram. Samtidigt kan språkstörning och läs- 
och skrivsvårigheter förekomma även bland elever som inte har svenska som sitt modersmål. 
Dessa svårigheter försvinner inte i takt med att eleven lär sig mer svenska – vilket kan bli den 
enda stödåtgärden om dessa svårigheter inte uppmärksammas. Enligt högskoleförordningen ska 
speciallärare ha förmåga att medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja 
hinder och svårigheter i olika lärmiljöer (SFS: 1993:100). Genom att ta reda på hur man på dessa 
skolor tillgodoser elevernas behov av språkträning hoppas jag kunna få fram kunskaper av 
relevans för speciallärare som arbetar på skolor med stor andel elever med utländsk bakgrund. 

Syfte 
Studiens syfte är att beskriva några klasslärares uppfattningar om hur stödet kan se ut till de 
elever som befaras inte nå målen i svenska som andraspråk i skolår tre på grund av bristande 
språkkunskaper.   

Frågeställningar 

 Vilket stöd upplever lärarna att de kan ge dessa elever i klassen? 

 Vilket stöd upplever lärarna att dessa elever får av speciallärare och lärare i svenska som 
andraspråk? 

 Hur beskriver klasslärarna att deras samarbete med andra lärare på skolan ser ut kring 
dessa elever? 

 Vilka stödåtgärder beskriver lärarna att de kan formulera i dessa elevers åtgärdsprogram? 
 
Den sista frågeställningen om åtgärdsprogram kopplar till syftets beskrivning av stöd på så sätt att 
den ger mig möjlighet att jämföra om det stöd som lärarna beskriver i de två första 
frågeställningarna också är det stöd som formuleras i elevernas åtgärdsprogram. Mina frågor rör 
de elever som befaras inte nå målen i svenska som andraspråk i skolår tre på grund av bristande 
språkkunskaper. För att definiera vilka elever det handlar om krävs att lärarna gör en bedömning. 
Den bedömningen kan skilja sig åt. För att ge en bakgrund till vilka elever lärarnas tänker på när 
de beskriver olika former av språkligt stöd ställer jag också frågor om hur de bedömer vilka elever 
som ska läsa mot kursplanen i svenska som andraspråk och hur de gör urvalet av de elever som 
får stöd genom att arbeta i liten grupp hos en lärare utbildad i svenska som andraspråk.  
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Bakgrund 
Här presenterar jag beskrivande statistik över andelen elever med utländsk bakgrund och 
boendesegregation. Jag beskriver sedan ämnet svenska som andraspråks syfte och utveckling 
samt något om ämnets relation till stödundervisning.   

Elever med utländsk bakgrund i svenska skolor 
Var femte elev i grundskolan har utländsk bakgrund. Med utländsk bakgrund avser Skolverket 
(2011c) elever som är födda i Sverige med två utlandsfödda föräldrar samt elever som är födda 
utomlands. Gruppen utlandsfödda elever kan delas upp i två kategorier - om de invandrat före 
eller efter skolstart. Det finns stora skillnader mellan dessa två kategorier när det gäller elevernas 
skolresultat. Enligt Skolverkets statistik följer gruppen utlandsfödda elever som kom till Sverige 
före skolstart ofta samma mönster som svenskfödda elever. Skolresultaten för gruppen som har 
invandrat till Sverige efter skolstart ligger däremot på en betydligt lägre nivå.  
 
I de flesta av Sveriges grundskolor har 0–20 procent av eleverna utländsk bakgrund. Samtidigt 
finns det enligt Skolverket (2011c) skolor som nästan bara har elever med utländsk bakgrund. 
Ungefär 90 grundskolor har mer än 80 procent elever med utländsk bakgrund och 315 
grundskolor har mer än 50 procent. Hälften av alla elever med utländsk bakgrund går i knappt 
760 skolor, vilket utgör knappt 20 procent av alla skolor. Andelen elever som är födda utomlands 
har ökat under de senaste två åren (2009-2010). Vi har alltså fått fler skolor där nästan alla elever 
har utländsk bakgrund och fler elever som har kommit till Sverige efter skolstart men som ändå 
ska klara samma kunskapskrav som alla andra elever i svensk grundskola. Enligt statistiska 
centralbyrån (2007) har den etniska boendesegregationen i Sverige ökat under 1990-talet. 
Segregationen som präglas av ursprung och socioekonomisk segregation uppträder ofta samtidigt. 
Skolverket (2011c)menar att socioekonomiska faktorer förklarar mer än utländsk bakgrund när 
det gäller elevers skolresultat.  
 
Statistiska centralbyråns (2007) sammanställning visar att många svenska städer, såväl större som 
mindre, präglas av boendesegregation. Segregationen är också stor inom många kommuner. Barn 
med utländsk bakgrund är koncentrerade till vissa bostadsområden. Elever som både bor i ett 
invandrartätt område och går i en invandrartät skola har ungefär dubbelt så stor risk att inte få 
betyg som gör dem behöriga till gymnasiet jämfört med barn som både bor i ett område och går i 
en skola där nästan samtliga har svensk bakgrund. SCB:s studie beskriver teorin om 
grannskapseffekter som innebär att individer påverkas av området de bor i. Bostadsområdet (eller 
skolan) har inverkan på barns socialiseringsprocess. Beteenden formas i ett samspel mellan 
individen och dennes sociala omgivning. Författarna till SCB:s studie menar att det är troligt att 
effekterna förklaras av områdenas sociala och ekonomiska struktur, och inte av 
sammansättningen av barn i sig. Detta gäller oavsett föräldrarnas utbildning, separation mellan 
föräldrar, antal syskon, bakgrund, tid i Sverige, typ av bostad och inkomst. SCB anger också 
sämre kunskaper i det svenska språket som en sannolik förklaring till sämre skolresultat i 
invandrartäta områden samt att resursstarka familjer väljer att flytta från dessa områden.  

Ämnet svenska som andraspråk 
För att stödja den speciella lärandeprocess som det innebär att lära sig ett andraspråk finns ämnet 
svenska som andraspråk. Tingbjörn (2004) beskriver att beteckningen svenska som andraspråk 
började användas i Sverige 1982 i enlighet med den internationella terminologin Second Language 
Learning/Teaching. Man skiljer mellan andraspråk och främmande språk. Andraspråkslärande sker i 
det land där språket talas och innebär en socialisation in i det nya språket medan 
främmandespråkslärande sker utanför språkmiljön. Ett andraspråk är ett språk som en person lärt 
sig efter sitt modersmål i den miljö där språket talas. 
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Enligt Grundskoleförordningen 2 kap. § 15, skall undervisning i svenska som andraspråk om det 
behövs anordnas för; elever som har ett annat modersmål, elever som har svenska som modersmål 
och som har tagits in från skolor i utlandet samt för invandrarelever som har svenska som 
huvudsakligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna. Det är rektorn som beslutar om 
undervisning i svenska som andraspråk skall anordnas för en elev (SFS 1997: 599). 
 
Den som är behörig att undervisa i svenska i årskurserna 1–3 kommer även att vara behörig att 
undervisa i svenska som andraspråk i dessa årskurser enligt den nya förordningen om behörighet 
och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor (SFS 2011:326). Som svar 
på frågan om hur det kan komma sig när svenska som andraspråk är ett eget ämne svarar Ulrika 
Lundqvist, departementssekreterare på Utbildningsdepartementet, att kursplanerna i svenska 
respektive svenska som andraspråk skiljer sig marginellt åt. För grundlärarexamen med inriktning 
mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 krävs att studenten för undervisning i 
ämnet svenska visar fördjupad kunskap om barns kommunikation och språkutveckling. Detta 
krav finns inte för grundkollärare i år 4-6 vilket gör att dessa lärare inte kommer att vara behöriga 
att undervisa i ämnet svenska som andraspråk (Bilaga 2).  
 
Ämnet svenska som andraspråk är ett eget ämne som ska ersätta ämnet svenska för de elever 
med utländsk bakgrund som behöver det. Svenska som andraspråk är inte en lättare kurs än 
svenska. I Skolverkets kommentarmaterial till kursplanen i svenska som andraspråk (Skolverket, 
2011b) står tydligt att man som elev följer antingen kursplanen för ämnet svenska eller 
kursplanen för svenska som andraspråk, man kan inte läsa en blandning av de båda kursplanerna. 
Kursplanen i svenska som andraspråk är formulerad och organiserad på samma sätt som andra 
ämnen med kunskapskrav som eleverna ska ha uppnått i slutet av årskurs tre, sex och nio. 
Tanken är att en elev som börjat läsa svenska som andraspråk i grundskolans årskurs ett och 
sedan läst det under hela sin grundskoletid, ska ha sådana kunskaper i svenska att hon eller han 
kan läsa svenska i gymnasieskolan.  
 
Införandet av svenska som andraspråk i grundskolan föregicks av en riksdagsdebatt med starka 
motsättningar. Tingbjörn (2004) beskriver 1990-talets första hälft som en svår period för alla som 
hade tagit det politiska målet aktiv tvåspråkighet på allvar. 1993 hade kursplaner utarbetats i alla 
ämnen av olika kursplansgrupper. Den borgerliga regeringen följde läroplanskommitténs förslag 
med ett undantag. Den förkastade kursplaneförslaget i svenska som andraspråk med 
motivationen att det inte följde den nya kursplanestrukturen med mål att uppnå i åk 5 och åk 9. 
Tingbjörn anser detta argument ”föga övertygande” (s. 755) då frånvaron av gemensam 
studiestart och elevernas ytterst växlande språkliga och kulturella bakgrund är just de 
grundorsaker som gör att ämnet svenska som andraspråk behövs. Ett annat argument är att 
”syftet med denna undervisning är att eleverna så snart som möjligt kan övergå till den reguljära 
undervisningen i svenska” (Prop. 1992/93:220, s. 55-56). Tingbjörn (2004)ser detta uttalande som 
en plädering för ämnet som stödundervisning. Att svenska som andraspråk ges som 
stödundervisning är mycket olyckligt för elevernas svenskinlärning och har enligt Tingbjörn lett 
till att ämnet misslyckats och fått dålig status. Efter regeringsskiftet 1994 lade den nya 
socialdemokratiska skolministern fram en proposition som ledde till att svenska som andraspråk 
blev ett eget ämne i grundskolan från och med 1 juli 1995.  
 
Den nya kursplanen i svenska som andraspråk (Skolverket, 2011a) inriktar sig i högre grad än den 
tidigare på skönlitteratur och andra typer av texter, liksom på språkets kommunikativa aspekter 
och elevernas identitetsutveckling. I den tidigare kursplanen fanns en skrivning om att eleverna 
ska uppnå funktionell språkförmåga motsvarande förstaspråksnivå. Den finns inte kvar eftersom 
den anses begränsa elevernas utvecklingsmöjligheter, många elever kan nå längre än till en 
funktionell språknivå. Förväntningarna har höjts och kunskapskraven som eleverna ska uppnå 
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har blivit tydligare. Ett av kraven i ämnet svenska som andraspråk i år tre är t.ex. att ”Eleven har 
ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.” 
(Skolverket, 2011a. s 245). 
 
På sin hemsida skriver Nationellt centrum för svenska som andraspråk (2012) att alla elever som 
har rätt att läsa svenska som andraspråk inte får det. Man skriver att det har många orsaker och 
ger exemplet att i skolor med få andraspråkselever är det ett organisatoriskt och ekonomiskt 
problem att skapa grupper som är väl sammansatta både med hänsyn till elevernas ålder och till 
deras språknivå. Istället måste lärarna då arbeta utifrån två kursplaner samtidigt i klassrummet, 
vilket ställer mycket höga krav på lärarens kompetens.  
 
Skolinspektionen (2010) beskriver att ämnet svenska som andraspråk ofta uppfattas som ett 
stödämne. En granskning som Skolinspektionen gjorde 2010 visar att ofta har varken 
skolledningar eller lärare en tydlig uppfattning om hur de ska identifiera vilka elever som behöver 
undervisning i svenska som andraspråk. Eftersom kunskaperna om ämnet svenska som 
andraspråk och andraspråksinlärning ofta är svaga är ibland både ledning och lärare osäkra på 
vilka elever som skulle ha en fördel av att undervisas i svenska som andraspråk. Vanliga 
uppfattningar är att det är de flerspråkiga elever som mera allmänt behöver stöd i svenska eller de 
elever som behöver ett förenklat undervisningsspråk som bör komma i fråga. I en rapport från 
2008 ifrågasätter Skolverket till och med ämnets berättigande som ämne sett till hur 
undervisningen bedrivs idag. Ämnet svenska som andraspråk ska ha likvärdig status som ämnet 
svenska. Det är inte ett tillägg till annan undervisning i skolan som ämnet modersmål och ska inte 
definieras som en särskild stödinsats vilket är fallet med studiehandledning. I Skolverkets studie 
framträder dock ämnet i stor utsträckning som en stödundervisning i svenska, eleverna deltar i 
undervisningen i svenska men får extra stödtimmar som rubriceras som svenska som andraspråk. 
Elever med annat modersmål ingår på så sätt ofta i både undervisningen i svenska och svenska 
som andraspråk. Skolverket (2008b) konstaterar när det gäller de lägre årskurserna att gränserna 
ibland är flytande mellan ämnena svenska och svenska som andraspråk. Skolverket påtalar också 
att ”förordningens något otydliga skrivning, bl.a. i uttrycket gällande anordnande av undervisning 
i svenska som andraspråk om det behövs ” (Skolverket, 2008b s. 14) lämnar relativt stort utrymme 
för tolkning vilket kan bidra till en oklarhet i verksamheten. Man är därför inte förvånad över att 
studien visar att tillämpningen varierar. 
 
Både Skolverket (2008b) och Skolinspektionen (2010)förespråkar undervisning som innehåller 
språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Språkutvecklingen ska inte ske isolerat utan ske i ett 
sammanhang där den kopplas till meningsfullt och förståeligt innehåll i ämnesundervisningen. 
 
Det pågår en debatt om att alla elever som har behov av särskilt stöd inte får det. Exempelvis 
skriver Björklund (2012) på Folkpartiets hemsida att partiet arbetar för bättre stöd till eleverna 
och att rättigheterna för den elev som behöver stöd och hjälp ska stärkas. Regeringspartierna har 
nyligen infört tydligare krav på att utreda en elevs behov av särskilt stöd och tagit beslut om att 
åtgärdsprogram ska kunna överklagas. I Skolverkets styrdokument, skrifter som rör ämnet 
svenska som andraspråk och Allmänna råd för undervisning av nyanlända nämns dock inget om 
särskilt stöd eller åtgärdsprogram (Skolverket, 1998, 2008a, 2008b, 2011a, 2011b samt 2011c). Jag 
har sökt igenom dessa skrifter utan att finna ord som åtgärdsprogram och särskilt stöd.  
Skolverkets publikationer finns tillgängliga att läsa och ladda ned från Skolverkets hemsida som 
Pdf-filer, vilket har gjort det möjligt för mig att söka igenom dokumenten med hjälp av 
sökfunktionen i programmet Adobe Reader. I Lgr11 (Skolverket, 2011a) nämns inte ordet 
åtgärdsprogram alls, däremot förekommer orden särskilt stöd och stöd men de nämns inte i 
samband med svenska som andraspråk. I kommentarmaterialet till kursplanen i svenska som 
andraspråk (Skolverket, 2011b) nämns inte heller ordet åtgärdsprogram men ordet stöd nämns i 
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sammanhang som stöttning, stöd i kontexten och språkligt stöd, dock aldrig i form av särskilt 
stöd eller stödundervisning. I referensmaterialet Att undervisa elever med svenska som 
andraspråk (Skolverket, 1998) nämns ordet stöd i samband med stöd till språkutveckling. Även 
stödundervisning nämns men då som en beskrivning av hur ämnet svenska som andraspråk inte 
ska bedrivas. I Skolverkets lägesbedömning om barn och elever med utländsk bakgrund 
(Skolverket, 2011c) nämns varken åtgärdsprogram eller ordet stöd i något sammanhang. Den 
enda av ovan nämnda publikationer där ordet åtgärdsprogram nämns är Allmänna råd för 
utbildning av nyanlända elever (Skolverket, 2008a). Där nämns ordet en gång i sammanhanget: 
”Ganska snart under kartläggningsarbetet brukar det visa sig om ett åtgärdsprogram behöver 
upprättas för eleven. För en del elever med speciella behov är elevhälsoteamet en betydelsefull 
resurs i den fortsatta planeringen av insatser (Skolverket, 2008a, s.13).  
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Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenterar jag tidigare forskning om ämnet svenska som andraspråk som ett 
pedagogiskt dilemma. Vidare skriver jag om språkutvecklande samtalsformer och interaktion i 
undervisningen samt forskning om hur andraspråksundervisning bör utformas för att ge goda 
resultat. Det handlar om kopplingen till modersmålet och en sociokulturellt stödjade miljö. Det 
handlar också om komma bort från formen av stödundervisning.  

Svenska som andraspråk som ett pedagogiskt dilemma 
Lena Fridlund (2011) har undersökt hur lärare talar om en åtskild undervisning i svenska som 
andraspråk för vissa elever formuleras och motiveras. Fridlund ifrågasätter uppdelningen i 
svenska och svenska som andraspråk och tar ställning för ett sammanslaget ämne motiverat av 
den segregering av elever med utländsk bakgrund som ämnet svenska som andraspråk innebär. 
Hon menar att den inkluderingsdiskurs som är tillgänglig för specialpedagogerna är svår att 
förena med svenska som andraspråkslärarnas åsikt att dessa elever behöver undervisas avskilt från 
klassen. En av specialpedagogerna som Fridlund intervjuat i sin studie menar att det är riktigt 
problematiskt i arbetet som specialpedagog när elever skolats ut från förberedelseklassen och 
läraren i den ordinarie klassen inte anser att eleven är färdigförberedd utan är i alltför stort behov 
av stöd. Fridlund saknar också en ömsesidighet i integrationsprocessen. I studien har hon även 
läst handlingsplaner och kvalitetsredovisningar och fått intrycket att integrationsprocessen är ett 
enkelriktat projekt där både elever och föräldrar verkar vara i behov att åtgärdas och informeras 
mot bakgrund av de problem och svårigheter de antas eller anses ha. Fridlund pekar på ett 
bristperspektiv där skolorna ägnar kraft och energi åt att ge ”invandrarna det de antas sakna och 
stödja dem i deras problematiska situation”(Fridlund, 2011, s. 43). Med Lpo94 infördes mål att 
uppnå. Skolan blev skyldig att se till att alla elever uppfyller kraven för mål att uppnå. Om skolan 
inte lyckas med detta skall stödinsatser sättas in. Svenska som andraspråk infördes som eget ämne 
i grundskolan 1995. Fridlund ser etablerandet av ämnet svenska som andraspråk med ett 
nedtonat korrekthetskrav som en möjlighet att lindra kunskapskravens konsekvenser, ett sätt att 
undvika stödstämpeln. Hon formulerar det som att vissa elever på så sätt kan föras genom den 
obligatoriska skolan med hjälp av ett slags ”handicap-system” (Fridlund, 2011 s.238). 
 

Skolverket (2008b) konstaterar i en studie att ämnet svenska som andraspråk i stor utsträckning 
framträder som en stödundervisning i svenska riktat till svagpresterande elever snarare än som ett 
självständigt ämne. När det gäller elever i de lägre årskurserna är gränserna ibland flytande mellan 
ämnena och det varierar både vilken kursplan man undervisas utifrån och efter vilken kursplan 
man bedöms. Dock visar Skolverkets studie att skolor med en högre andel elever med annat 
modersmål har ett tydligare förhållningssätt till dessa elever, bl.a. är det vanligare med en generell 
policy att alla elever med annat modersmål ska delta i undervisningen i svenska som andraspråk. 
Skolverket ser i sin studie att de skolor som har en mer utvecklad verksamhet i högre grad än de 
andra tar sin utgångspunkt i att elevgruppen är flerspråkig snarare än att de uppfattar 
flerspråkigheten som något avvikande. Man såg att på dessa skolor fanns en större mångfald av 
lösningar riktade till eleverna med annat modersmål. Gemensamt för dessa skolor var att de alla 
är skolor med förhållandevis stor andel elever med annat modersmål. Men typiskt var också att 
de inte fullt ut hade utvecklat sin verksamhet med de flerspråkiga eleverna i fokus utan de hade 
utvecklat delar av verksamheten utifrån de förutsättningar som funnits. 
 
I doktorsavhandlingen Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? gör Lahdenperä (1997) en 
textanalytisk studie av åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund. Åtgärdsprogrammen är 
skrivna i samband med lärarfortbildningar. Lahdenperä analyserar relationen mellan lärares 
uppfattningar om svårigheter i skolan och lärares förhållningssätt till elever med 
invandrarbakgrund. Författaren använder begreppet interkulturellt förhållningssätt och ger det 
innebörden av ett fokusskifte från elevers invandrarbakgrund och etnicitet till lärarens 
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medvetenhet om den egna kulturbakgrunden. Läraren blir medveten om att beskrivningar eller 
relationer rör en person med en annan etnisk bakgrund. Enligt Lahdenperä bygger ett 
interkulturellt förhållningssätt på ett mer jämlikt förhållande mellan aktörer där ingen av 
aktörerna har makten att definiera den andres kultur och etnicitet. 

Interaktionen i klassrummet 
I en jämförande studie av samtal i språkundervisning kommer Lindberg (2005) fram till att det är 
stora skillnader mellan olika klassrumsaktiviteter när det gäller möjligheter att använda språket. 
Det är också skillnad på den språkanvändning som förekommer. En viktig skiljelinje går mellan 
lärarledda och icke lärarledda aktiviteter men skillnaderna i språkanvändning är också stora inom 
dessa två kategorier. Lindberg menar att skillnaderna kan ha en avgörande roll i lärandeprocessen. 
Om läraren har ett alltför ensidigt val av aktiviteter i undervisningen kan det leda till en begränsad 
språkträning där viktiga aspekter inte tillgodoses. Lindberg påpekar att det är viktigt att fokusera 
på aktiviteternas potential som ram för egen språkutvecklande produktion och interaktion. Hon 
har i sin studie sett att möjligheterna till sådan språkanvändning är betydligt större i olika typer av 
smågruppsaktiviteter. Samtal i smågrupper har mycket gemensamt med språkanvändningen i 
vardagssamtal utanför undervisningen. De kräver aktiva initiativ av alla deltagare och ger eleverna 
mer utrymme för en varierad språkanvändning än mer formaliserade klassrumssamtal under 
lärarens ledning. Det framgår av Lindbergs studie att eleverna tar ett större ansvar för sin egen 
språkanvändning när de arbetar självständigt. Lindberg (2005) menar dock inte att 
smågruppsarbeten skulle vara något slags universallösning. Elevcentrerade arbetsformer kräver 
noggranna förberedelser och efterarbete. Läraren får en ny roll som organisatör, samordnare, 
vägledare, diagnosställare och språkexpert. Lärarens måste använda sin speciella kompetens till att 
stödja och underlätta elevernas språklärande snarare än att styra den. För förberedande och 
uppföljande moment är den lärarledda undervisningen mest effektiv men den ska successivt 
lämna över alltmer ansvar på eleverna genom arbete i mindre grupper och individuellt. Lindberg 
menar att analysen av hennes studie ger ett gott underlag för att göra ett initierat och teoretiskt 
förankrat val av arbetssätt i olika typer av språkundervisning. Den visar vad olika aktiviteter och 
organisationsformer bäst kan användas till. Smågruppsaktiviteter kan t ex. ge mycket gynnsamma 
förutsättningar för språkutveckling även när det gäller form och korrekthet. Det är viktigt att 
läraren väljer aktivitet utifrån ett klart definierat syfte och vilka aspekter av den kommunikativa 
förmågan som man vill fokusera på. 
 
I en studie från 2003 undersöker Gröning (2006) tre flerspråkigt sammansatta, åldersintegrerade 
klasser i skolår 4–5. Hon ville beskriva de tvåspråkiga elevernas språk- och lärandevillkor i ett 
konkret klassrumssammanhang. Det visade sig att elevernas språkbehärskning i svenska hade ett 
svagt samband med den tid de tillbringat i Sverige. Det förklaras med att flerspråkiga barn som är 
födda i Sverige kan ha haft liten kontakt med det svenska språket under sin förskoletid och därför 
inte utvecklat åldersadekvata kunskaper i svenska när de börjar skolan. Däremot visade sig 
elevernas kunskaper i svenska ha tydliga samband med deras ämneskunskaper. De presterade 
sämre än sina enspråkiga kamrater. Gröning såg att eleverna i de tre klasserna hade en 
modersmålsundervisning som bedrevs med låg prioritet. Den omfattade ca 30 minuter per elev 
och vecka och var förlagd till tider utanför schemat. 
 
Däremot hade eleverna undervisning i svenska som andraspråk som var välplanerad, samordnad 
med klassernas övriga verksamheter och ledd av lärare som var utbildade i ämnet. När eleverna 
fick välja samarbetskamrater vid smågruppsarbete valde flickor flickor och pojkar pojkar men 
Gröning (2006) såg också att elevernas val kunde relateras till etnicitet och språkbakgrund. De 
valde företrädesvis samarbetspartner inom den egna gruppen, andraspråkselever valde varandra 
och elever med svenska som modersmål valde varandra. För att gynna språklig och social 
interaktion mellan första- och andraspråkstalare ordnade lärarna i de tre klasserna regelbundet 
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undervisningen i form av smågruppsaktiviteter som var organiserade så att eleverna arbetade med 
kamrater som de vanligtvis inte samarbetade eller umgicks med. Gröning spelade in och 
analyserade interaktionen i dessa smågruppsaktiviteter. Observationerna visade att elever kan vara 
resurser för varandra när de arbetar i smågrupper utan lärarens ledning. Under arbetets gång 
konstruerade eleverna språkliga kunskaper tillsammans och gav varandra det stöd som 
efterfrågades. Det var gruppernas andraspråkstalare som tog initiativ till språkligt inriktad 
problemlösning i fråga–svars- och ordsökningssekvenser och de påverkade därmed själva 
omständigheterna för sitt språkliga lärande. Mindre kunniga elever stöttades i sitt språkliga 
lärande av mer kunniga kamrater i gruppen. 

Tillämpad forskning om andraspråksinlärning 
När Skolinspektionen (2010) granskade språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med 
annat modersmål utgick man från att modersmålet har stor betydelse för andraspråksinlärningen. 
Skolinspektionen är tydlig med att det råder enighet om denna fråga i forskarvärlden. ”I grunden 
handlar det självklart om att vi lär bäst på ett språk som vi förstår” (Skolinspektionen, 2010 s. 11). 
Skolinspektionen stödjer sig främst på en omfattande, långsiktig och väl genomförd studie av 
Thomas och Collier (2002). Studien jämför olika undervisningsprogram och visar på att 
satsningar på modersmålet har en positiv och avgörande betydelse för tvåspråkiga elevers 
andraspråksutveckling och allmänna skolframgång. Skolinspektionen (2010) påpekar att 
resultaten visserligen gäller USA där utbildningssystemet skiljer sig från det svenska, men tillägger 
att forskarna i vår del av världen är eniga om dessa resultats allmänna giltighet eftersom de i hög 
grad bekräftar det man kommit fram till i många tidigare mindre undersökningar i skilda 
sammanhang. 
 
Thomas och Colliers (1997) forskning är tänkt att ge en bas till förändring av undervisningen för 
tvåspråkiga elever i USA. Studien är longitudinell och undersöker tvåspråkiga elevers 
skolframgång. Man har följt över 42 000 tvåspråkiga elever från förskolan till skolår 12. Den 
första delstudien pågick från 1982 till 1996 och den andra från 1999 till 2001. Studien betonar 
skolframgång i alla ämnen och inte bara språkbehärskningen av engelska. Ett av studiens resultat 
är att det är en tidskrävande och svår process att få hela sin skolgång på ett andraspråk. När 
studien genomfördes var det vanligt att all tid i början satsades på inlärning av engelska och de 
andra skolämnena fick vänta. När andraspråkselevernas engelska så småningom räckte till 
kunskapsinhämtning måste eleverna dels komma ifatt och samtidigt hålla takten med sina 
enspråkiga kamraters kunskapsinhämtning. 
 
Av studien framgår att två typer av undervisning kan urskiljas: berikande program och 
stödprogram. Thomas och Collier (1997) menar att det endast är de berikande programmen som 
kan göra den nödvändiga kunskapsupphämtningen möjlig. Stödprogrammen beskrivs som att 
ordna det som ses som ett problem medan de berikande programmen adderar något till det 
eleverna redan vet. Skillnaderna mellan undervisningstyperna blir tydlig först efter några år när 
stoffet blir mer kognitivt krävande. I de berikande programmen som gav bäst resultat fick den 
tvåspråkige eleven under merparten av sina skolår möjlighet att utveckla sin kognitiva förmåga 
och inhämta kunskap på båda sina språk. Undervisningen bedrivs på åldersadekvat nivå och 
innehåller bland annat problemlösande uppgifter, reflekterande och kritiskt tänkande och 
gemensamt beslutsfattande. Lärarna använder sig av samarbetsinriktade, ämnesövergripande 
arbetsformer, laborativt material och datorer. Enligt studien kommer elever som får denna 
berikande undervisning ikapp sina enspråkiga kamrater på fyra till sju år och förmår upprätthålla 
det de lärt sig av andraspråket. Elever som är födda i USA och får all sin skolgång bara på 
engelska kom i bästa fall ikapp sina kamrater efter sju till tio år. De gjorde ofta stora framsteg i de 
lägre årskurserna och fick sina lärare att tro att de inte längre behövde någon 
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andraspråksundervisning. Men vid högre krav och mer komplexa uppgifter räckte deras 
kunskapsspråk inte till och deras utveckling avstannade. 
 
Med stöd av studien hävdar Thomas och Collier (2002) att ett barns lärande och kognitiva 
utveckling går långsammare om barnet endast får undervisning på andraspråket. Det är de elever 
som under sina fem till sex första skolår haft en stark kognitiv utveckling på sitt förstaspråk som 
kommer i nivå, både språkligt och ämnesmässigt, med enspråkiga elever när de når gymnasiet. 
Thomas och Collier ser möjligheten till ett starkt utvecklat förstaspråk genom formell 
undervisning som den absolut viktigaste bakgrundsfaktorn för skolframgång. Ju solidare en elevs 
utveckling är på förstaspråket desto snabbare gör hon framsteg på andraspråket. Andra viktiga 
faktorer för skolframgång är familjens ambitioner, socioekonomisk status i ursprungslandet och 
föräldrarnas utbildningsnivå. Den allra viktigaste förklaringsfaktorn är dock det 
undervisningsprogram som eleven sätts i.  
 
Med utgångspunkt från den långsiktiga studien lägger Thomas och Collier (1997) fram en modell 
för andraspråksundervisning. Den viktigaste utmaningen är att förändra undervisningen från att 
vara stödåtgärder till att bli berikande program. Andraspråksinlärningen måste också ske i en 
sociokulturellt stödjade miljö som bekräftar och respekterar alla som likvärdiga parter. Detta kan 
mildra negativa och diskriminerande signaler från samhället utanför skolan och kan också 
förändra föräldrarnas attityd till användning av förstaspråket. Skolor som vill lyckas med 
andraspråksundervisningen behöver lära sig att inte fokusera på de tvåspråkiga elevernas brister 
utan se att de har en särskild resurs i sitt modersmål som skolan bättre skulle kunna ta vara på. 
Andra exempel på förslag är att inte förenkla och vattna ur instruktionerna till 
andraspråkseleverna och att använda deras modersmål för instruktioner som en del av varje 
skoldag. Läraren bör använda moderna undervisningsformer och undvika ”drill to kill” (Thomas 
& Collier, 1997 s. 77). Den sociokulturella miljön bör förbättras för alla elever. Läraren bör också 
erbjuda möjligheter för föräldrar att hjälpa sina barn på sitt modersmål. Även föräldrar med låg 
utbildning kan hjälpa skolan med barnens kognitiva utveckling hemma. 
 
Axelsson, Gröning och Hagberg-Persson (2001) har med utgångspunkt från Thomas och Colliers 
(1997) modell funderat över vilka organisationsformer som är möjliga i Sverige. Tvåspråkiga 
skolor som gav bra resultat i USA är svåra att realisera i Sverige eftersom eleverna med utländsk 
bakgrund har så många olika språk. Men om skolan har en sociokulturellt stödjande miljö där alla 
språk och kulturer värderas högt och där modersmålet är tillåtet att användas överallt så kan 
skolan göra andra organisatoriska val. För större språkgrupper skulle skolan t ex kunna ge 
undervisning i något ämne på modersmålet eller inom något temaområde varje termin. Axelsson 
m.fl. (2001) betonar att skolan åtminstone måste stödja ett nära samarbete mellan klass- och 
ämneslärare, modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk. Om det finns få svenska 
barn i klassen föreslår Axelsson m.fl. ett samarbete med en vänklass i någon annan del av 
kommunen. Axelsson m.fl. pekar på förutsättningar som att modersmålslärarna måste 
lokalanställas, modersmålsundervisningen tas in i det ordinarie schemat på gynnsamma tider och 
olika lärarkategorier måste beredas möjlighet till samplanering. Dessutom bör det finnas böcker 
och material på många språk både i skolans klassrum och bibliotek. Axelsson m.fl. efterlyser ett 
förändringsarbete på alla nivåer i samhället med politisk vilja till jämlik utbildning och på 
skolledningsnivå måste skolledarna tillhöra den progressiva förtruppen och ge personalen adekvat 
fortbildning. Hos lärarna krävs engagemang, kunskap om andraspråksinlärning och förståelse för 
att de tvåspråkiga eleverna är socialiserade i sina olika kulturer. Denna kunskap ska finnas hos alla 
lärare och inte enbart hos svenska som andraspråkslärarna – de ska dessutom ha ett djupt 
teoretiskt och didaktiskt kunnande i ämnet. 



s 10 

Språkutvecklande samtalsformer 
Gibbons (2010) redogör för några faktorer som förenklar lärandet av andraspråk enligt de senaste 
20 årens forskning om andraspråksinlärning. Begripligt inflöde är viktigt, eleven måste förstå det 
som sägs. För att underlätta detta kan man använda elevens modersmål, bilder, demonstrationer, 
experiment, gester, mimik, uttrycka sig på flera sätt och bygga vidare på elevens erfarenheter med 
mera. Språklig förståelse föregår språklig produktion så inflödet ska ligga steget före det eleven 
kan producera. Begripligt utflöde handlar om elevens egen språkanvändning. Swain (2000) har 
visat att även begripligt utflöde är väsentligt för språkinlärning. När eleverna får tala själva måste 
de vara uppmärksamma på hur de talar för lyssnarnas skull. Det kräver att de kan bearbeta 
språket på en djupare nivå än vad som krävs när de lyssnar eller läser. Enligt Swain är den mest 
användbara interaktionen ofta den som innefattar problemlösande dialog där eleverna löser problem i 
grupp eller par och att man arbetar tillsammans för att ta sig vidare. Eleverna måste få möjlighet 
att delta i omfattande interaktion, inte bara besvara frågor med några enstaka ord. Enligt Swain 
kan begripligt utflöde leda till så kallat pushed language där eleverna tvingas tänja på 
trygghetszonens gränser. Att få formulera sig själv tvingar inläraren att processa språket på en 
djupare nivå, med större mental ansträngning än vad som krävs när man bara hör eller läser 
språket. Swain jämför med en studie hon gjort på studenter som läst franska i många år med 
grammatiskt avancerad övningar och mycket inflöde men där lärarna inte drivit eleverna bortom 
den språknivå som de för tillfället befann sig på när de interagerade med dem. Trots sex till sju 
års undervisning med begripligt inflöde gjorde studenterna många språkliga fel jämfört med 
infödda språkanvändare. 
 
I sägandet är talaren kognitivt engagerad i att skapa mening. Sägandet skapar också en objektiv 
produkt, det sagda – som talaren eller andra talare kan undersöka vidare. Kunskapsbyggandet blir 
medierat av språket. Genom dialogen görs talarna uppmärksamma på språkliga problem och 
verbaliserar alternativa lösningar. Inom andra ämnesområden som t ex matematik och vetenskap 
och historia har man uppmärksammat språket som medierande verktyg mer, och 
undervisningsformen är allmänt accepterad i dessa ämnen menar Swain (2000). Men det tycks 
vara svårare att förstå att man kan använda språket som ett medierande verktyg för att lära sig 
språket och kanske också svårare att observera empiriskt. Ur ett forskarperspektiv behöver vi 
hitta metoder för att avslöja komplexiteten i hur språket internaliseras skriver Swain, men ur ett 
pedagogiskt perspektiv finns redan många skäl att använda samarbetsdialogen som ett verktyg i 
språklärandet. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Här förklarar jag mitt val av ansats och presenterar grundtankarna i sociokulturell teori. Jag 
presenterar också de teoretiska begrepp som är centrala för studiens analys. 

Ett sociokulturellt perspektiv 
Min studie handlar om hur stöd till språklig utveckling kan se ut. Jag var redan innan arbetet med 
denna uppsats intresserad av det sociokulturella sättet att se på språkligt stöd. Jag inspireras av 
tanken att språket utvecklas i socialt samspel. Hur vi lär oss beror på vilka vi umgås med. Med ett 
sociokulturellt perspektiv förutsätter jag att lärarnas didaktik och val av samtals- och arbetsformer 
har stor betydelse för sina elevers möjligheter att lära sig svenska i klassen. Hur lärarna ser på sina 
möjligheter att stödja elevernas språkutveckling i klassen blir därför särskilt intressanta. Från 
1990-talet har det vuxit fram en sociokulturellt grundad andraspråksforskning och det är i den 
som jag tar min utgångspunkt. I denna forskning diskuteras det sociokulturella synsättets 
tillämpning på andraspråkslärande (Hammarberg, 2004). Ytterligare ett skäl till att jag väljer en 
sociokulturell ansats är att Skolverket och Skolinspektionen rekommenderar denna 
sociokulturella tillämpning i ämnet svenska som andraspråk (till exempel Skolverket, 1998, 2008b, 
2011d & Skolinspektionen, 2010). 
 
Utan social kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande. ”Tanken 
uttrycks inte i ordet utan fullbordas i ordet /…/ Förhållandet mellan tanke och ord representeras 
inte av ett ting utan av en process” (Vygotskij, 1934/2001 s. 13). Människan kommunicerar även 
när hon är ensam eftersom medvetandet är dialogiskt. I dialogen skapas betydelser. Ordets 
betydelse genomgår en utveckling genom den dialektik som skapas mellan tanke och tal. 
Människans process för att tillägna sig kunskap sker genom mediering. Människan skapar redskap 
för att tolka och konstruera sin föreställningsvärld. Orden i språket kan vara sådana redskap som 
vi kan använda för att forma och bygga upp vårt medvetande. Vygotskij (1934/2001)menade att 
dessa redskap inte står i relation till den biologiska anpassningen utan till den kulturella.  
Kunskapsprocessen är en kulturell angelägenhet som äger rum i dialog med andra människor . 
 
En utgångspunkt i en sociokulturell ansats är att vårt sätt att uppfatta omvärlden är en produkt av 
mänsklig interaktion förklarar Säljö (2011).  Det finns ingen objektiv och entydig verklighet. Vårt 
tänkande och lärande kan inte bara förstås som att något yttre flyttas in i vårt inre eller att en 
färdighet förvärvas. Kunskap är något som inte bara finns inom individer utan tvärtom – mellan 
människor. Den traditionella synen på lärande bygger på skillnader mellan den yttre och den inre 
verkligheten. Empiristiska uttolkningar beskriver människan som en mindless body (behaviorismen) 
och rationalistiska uttolkningar beskriver henne som en bodiless mind (kognitivismen). Men båda 
dessa sätt att se på inlärning och kunskap är otillräckliga eftersom det inte går att dra någon skarp 
gräns mellan det mentala och det praktiska. Enligt det sociokulturella sättet att se på lärande så 
består det av att vi tillgodogör oss sätt att förhålla oss till och bearbeta omvärlden som är 
funktionella i olika sociala miljöer. Det vi lär oss blir till mentala redskap för att manipulera 
verkligheten. Kunskap utvecklas och bemästras framför allt genom samspel mellan människor 
som gemensamt försöker hantera situationer. Med ett sociokulturellt perspektiv ser man 
kunskapens ursprung i interaktionen. Med detta perspektiv får didaktiken (att kunna föra samtal 
med pedagogiska syften) en avgörande roll medan de traditionella perspektiven på kunskap 
snarare har hindrat vår förmåga att föra didaktiska samtal . 
 
Det sociokulturella perspektivet har vuxit sig allt starkare från 1990-talet och framåt men andra 
modeller finns också kvar i skolan, ibland sida vid sida i samma klassrum. Säljö (2011) beskriver 
att en bild av hur lärande går till som är mycket stark i västvärlden är att kunskaper är något 
objektliknande som kommer utifrån och in i människor. Undervisningens uppgift blir att skapa 
pedagogiska metoder som undanröjer svårigheterna med att få in kunskapen i huvudet hos den 
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mer eller mindre motsträvige mottagaren. Denna föreställning om lärandets natur är helt 
avgörande för hur vi ser på undervisning och lärande. Den avspeglas i vårt sätt att organisera 
undervisning och möblera klassrum – en lärare överför information till en grupp elever som 
mottar den. Gibbons (2006) beskriver hur forskning som bygger på det sociokulturella 
perspektivet istället betonar det samarbete som sker mellan individer. Vid språk- och 
kunskapsutveckling blir samspelet mellan lärare och elev viktigt då båda har en aktiv roll i 
inlärningsprocessen. Både Säljö (2011) och Gibbons (2006) påpekar också brister i tidigare 
undervisningsmodeller avseende elever i svårigheter. Gibbons menar att sändare-mottagare-
modellen varit allenarådande vid undervisningen av så kallade elever med svårigheter. De 
stödåtgärder som satts in har bestått i att drilla eleverna i de mest elementära färdigheterna och 
därmed har deras underläge befästs.  
 
En grundtanke i den sociokulturella tankeskolan är att lärandet är situerat -språket utvecklas i en 
social kontext, i social kontakt på grund av sociala och kommunikativa behov (Hammarberg, 
2004). Språklärandet är en del av elevens socialisation och uppstår i ett samspel mellan individer 
som behärskar språket. Avståndet mellan det som individen kan utföra på egen hand och det han 
eller hon lyckas utföra i samarbete med andra betecknas som den närmaste utvecklingszonen, eller 
som Vygotskij (1934/2001)uttrycker det: Det ett barn idag kan göra med stöd, kan hon eller han 
göra på egen hand imorgon. Hammarberg (2004) förklarar att ett viktigt inslag inom andraspråks-
undervisning som bygger på detta är så kallad scaffolding – stöttning eller språkligt stöd. Det kan 
vara tolkningar, rättelser, omformuleringar och utvecklingar av det sagda som eleven kan dra 
nytta av om det ligger inom den närmaste utvecklingszonen. Stöttning sker i dialoger mellan 
språkliga experter och noviser men kan också uppstå i samtal mellan elever. Hammarberg (2004) 
beskriver att tillämpningen av dessa tankar på andraspråksundervisning är relativt nytt och 
utmanar föreställningen om elevernas mottaglighet – läraren blir ansvarig för att elevens 
kunskaper byggs på. Det ställer krav på lärarna att ha lika höga förväntningar på alla elever och 
att ge adekvat stöttning för att de ska lyckas med uppgifterna. Hellre än att förenkla uppgifter 
(vilket ger en urvattnad kursplan) bör läraren reflektera över vilken sorts stöttning som eleverna 
behöver för att kunna fullfölja autentiska och kognitivt utmanande uppgifter.  
 
Ett annat begrepp som enligt Axelsson m.fl. (2001) är centralt i Vygotskijs teoribildning är 
självreglering. Barn blir självständiga problemläsare först genom att de observerar vuxna och mer 
avancerade kamrater och därefter genom att de medverkar i att lösa allt mer komplexa uppgifter. 
Det innebär en övergång från att regleras av andra till att reglera sig själv, en process som 
understöds av interaktionen mellan vuxna och barn och där språket är det viktigaste verktyget. 
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Metod  
Här presenterar jag mina val och motiveringar av metod och urval. Jag beskriver också studiens 
utbildningssociologiska sammanhang. Jag beskriver hur jag har genomfört studien, hur jag har 
behandlat och analyserat insamlade data samt hur jag gjort för att säkerställa tillförlitlighet och 
etiska krav. Jag presenterar också min egen förförståelse . 

Kvalitativa intervjuer 
Min studies forskningsobjekt är lärarnas uppfattningar. Jag tror att intervjuer som inte är hårt 
strukturerade är den metod som bäst kan fånga detta eftersom jag kan ställa frågorna i den 
ordning som faller sig lämpligast efter den intervjuade och dennes associationsbanor. Därför har 
jag valt att använda semistrukturerade intervjuer med frågeguide. Cohen, Manion och Morrison 
(2011) beskriver olika former av intervjuer från helt öppna till hårt strukturerade. Intervjuer med 
frågeguide är en förhållandevis öppen form av intervju. I intervjuer med frågeguide är de ämnen 
och frågor som ska täckas i intervjun specificerade i förväg, åtminstone konturerna av dem. 
Intervjuaren bestämmer ordningen och hur man ska arbeta med frågorna under intervjuns gång. 
Trost (2010) uttrycker det som att intervjuaren bestämmer frågorna men det är den intervjuade 
bestämmer ordningen. Fördelarna med frågeguide är att de i förväg skisserade konturerna ökar 
förståelsen för det datamaterial som samlas in. Insamlingen av data blir till viss del systematiserad 
för varje respondent. Logiska luckor i materialet kan förutses och undvikas. Intervjuer med 
frågeguide behåller en förhållandevis normal form av konversation. Svagheter med sådan 
intervjuform är att framträdande ämnen oavsiktligt kan utelämnas. Intervjuarens flexibilitet i hur 
frågorna formuleras och i vilken ordning de ställs kan resultera i väsentligt olika svar vilket kan 
försämra svarens jämförbarhet (Cohen m. fl. 2011). För att kunna jämföra lärarnas svar om olika 
sorters stöd till språkutveckling har jag mitt sociokulturella perspektiv som riktmärke. Det är mot 
förekomsten av sociokulturellt innehåll som jag jämför lärarnas svar. Inte mot varandra. Jag 
sorterar lärarnas utsagor om språkligt stöd och letar efter stödformer som jag kan koppla till de 
sociokulturella begreppen: mediering, situerat lärande, scaffolding, närmaste utvecklingszonen, 
självreglering samt olika former av språkligt samspel. 
 
Intervjuguiden vid en semistrukturerad intervju ska hjälpa intervjuaren att koncentrera intervjun 
till ett visst ämne och frågorna ska mera ses som stöd. När intervjuaren ställt sin första fråga och 
informanten lämnat sitt svar kommer detta svar att inverka på vilka frågor som därefter kommer 
att ställas (Kvale och Brinkmann, 2009). Vid en intervju har jag möjlighet att ställa följdfrågor tills 
jag är säker på att läraren har förstått vad det är jag är ute efter och jag har också möjligheten att 
be om förtydliganden tills jag förstår vad läraren menar. Min frågeguide (se bilaga 1) ser inte ut 
som en lista av frågeområden vilket Trost (2010) rekommenderar utan som en lista av frågor. Jag 
har haft frågeområdena i huvudet och utgått från dem. Listan med färdigformulerade frågor har 
jag haft som en trygghet om jag skulle tappa tråden under intervjun. 
 
Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon som är mindre än en mobiltelefon och helt tyst. 
Att spela in intervjuerna gav mig möjlighet att fokusera på själva samtalet då jag inte behövde 
föra några anteckningar. Jag anser att jag riskerar att sortera bort mycket information om jag 
samtidigt ska anteckna och ha uppmärksamheten riktad mot att leda intervjun framåt. 
Ljudupptagningen får med mycket mer än vad jag skulle hinna anteckna och fångar också pauser 
och tonfall som jag annars inte hade kunnat uppmärksamma. Trost (2010) påminner om att också 
minnet är en viktig ingrediens vid tolkning och analys. Aldrig så noggranna utskrifter av 
inspelningar kan helt ersätta de intryck man får vid själva intervjun och det man så att säga läser 
mellan raderna. Ljudupptagningen tar också med mina egna misstag så att jag kan lära av dem till 
nästa intervju. 
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Urval 

Områdets etniska, sociala och ekonomiska struktur 

Jag har genomfört min studie i en medelstor svensk kommun med drygt 50 000 invånare där en 
stor majoritet av de invånare som har utländsk bakgrund bor i ett fåtal bostadsoråden, enligt 
kommunens egen statistik (E-post, 2 april 2012).  Intervjuerna har gjorts med lärare som arbetar 
på tre olika skolor i dessa områden. Andelen elever med utländsk bakgrund varierar på dessa 
skolor från ca 60 % till nästan 100 % enligt de lärare jag intervjuat. Skolverkets (2011e) statistik 
som ligger till grund för deras beräkningar av SALSA-värde anger 8-10 % lägre procentsatser för 
samma skolor. Kommunens statistik över andelen invånare med utländsk bakgrund i respektive 
bostadsområde visar på 48 % till 71 %. I hela kommunen ligger andelen invånare med utländsk 
bakgrund på 23 %. Kommunens statistik från 2010 visar att andelen familjer som får ekonomiskt 
bistånd i de stadsdelar som är aktuella i min studie varierar från 16 % till 29 %. För hela 
kommunen var den siffran 7,5 %. Medelinkomsten i bostadsområdena ligger på 55-70% av 
medelinkomsten i kommunen. Andelen bostäder i flerbostadshus varierar i dessa områden från 
87 % till 95 %. Andelen öppet arbetslösa i åldern 18-64 år var mer än dubbelt så stor i de aktuella 
bostadsområdena än i hela kommunen. Kommunen har en högre arbetslöshet än rikssnittet. 
 
Skolverkets analysverktyg SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser) är 
en statistisk modell som jämför skolors och kommuners betygsresultat efter att viss hänsyn tagits 
till elevsammansättningen. De bakgrundsfaktorer som Skolverket räknar med ska påverka 
resultatet är; andelen elever med utländsk bakgrund, fördelningen pojkar/flickor samt 
föräldrarnas utbildningsnivå. Störst betydelse för resultaten har föräldrars utbildningsnivå. Jonas 
Bjermo, som arbetar som undervisningsråd på Skolverkets avdelning för utbildningsstatistik 
uttrycker det som att ”föräldrarnas utbildningsnivå förklarar nästan all variation i SALSA-
modellen” (E-post, 9 februari 2012). Kommunens statistik visar att andelen invånare med högst 
grundskoleutbildning i de aktuella bostadsområdena varierade mellan 28 % och 33 %. I hela 
kommunen hade 15 % av invånarna den utbildningsnivån 2010. Andelen med eftergymnasial 
utbildning låg på mellan 17 % och 20 % medan den i kommunen var 33 %. I hela Sverige ligger 
den siffran på 38 %. Utbildningsvärdet i SALSA-modellen ger värdet 1 för högst grundskola, 2 
för gymnasium och 3 för eftergymnasiala studier. Den ena högstadieskolan i området hade 
2011ett värde på endast 1,77 medan rikssnittet låg på 2,23 samma år. SALSA tar endast hänsyn 
till de elever som går på respektive skola medan kommunens statistik gäller alla invånare i 
stadsdelen. Det finns till exempel många små studentlägenheter i en av de invandrartäta 
stadsdelarna, med svenska högskolestudenter, men dessa invånare har inte barn som går på 
områdets grundskolor. 

Urval av skolor och lärare 

Jag har valt att intervjua lärare som arbetar på skolor med en stor andel elever med annat 
modersmål än svenska. Andraspråkselever är ingen homogen grupp, som Gibbons påpekar. Hon 
tilläger: ”I dagens mångkulturella och flerspråkiga klassrum är det de som är klassen.” (Gibbons, 
2006 s. 33). Jag har valt att intervjua klasslärare som arbetar i klasser där eleverna är på olika 
nivåer när det gäller kunskaper i svenska språket för att jag vill veta hur lärarna hanterar dessa 
skillnader och på vilket sätt de kan stötta de elever som behöver det mest. Jag har också valt 
skolor med en stor andel elever med utländsk bakgrund för att man på dessa skolor har andra 
förutsättningar att organisera undervisningen i svenska som andraspråk. Genom att ta reda på hur 
man på dessa skolor tillgodoser elevernas behov av språkträning hoppas jag kunna få fram 
kunskaper av relevans för speciallärare som arbetar på skolor med stor andel elever med utländsk 
bakgrund. 
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Jag har intervjuat fem klasslärare som arbetar på tre olika skolor. Från början hade jag tänkt 
intervjua lärare i år tre men då det visade sig att en av dem var sjukskriven och en hade bytt tjänst 
valde jag att intervjua klasslärare i år ett som var utbildade och arbetade som ordinarie lärare på 
skolan. Jag ville inte intervjua vikarier eftersom de inte med säkerhet har samma inblick i hur 
samarbetet och arbetet med svenska som andraspråk är organiserat på skolan. Om de bara arbetat 
på skolan en kort tid har de heller inte samma ansvar för åtgärdsprogram som de ordinarie 
lärarna har. Lärarna i år ett visade sig dock vara relativt nyutbildade och nyanställda. Eftersom jag 
inte hade någon kontaktperson på skolorna valde jag att åka dit i stället för att ringa. Jag 
föreställde mig att chansen att lärarna skulle ställa upp på intervjuer var större vid ett personligt 
möte. När det visade sig att de ordinarie lärarna i år tre inte var tillgängliga ställde lärarna i år ett 
gärna upp. Jag tog tacksamt emot erbjudandet eftersom jag befann mig i tidspress. Detta är dock 
ett tillgänglighetsurval som jag diskuterar vidare i metoddiskussionen. 
 

Fingerat namn Klass Lärare sedan Arbetat på skolan  Utb. i sva Skola 

Therese (T) 1 2009 Ett år Nej B 

Camilla (C) 1 2006 Ett år Nej B 

Kristina (K) 2 1985 23 år 10 hp A 

Janet (J) 2 2003 
Ett år. Har arbetat på 
andra skolor med likn. 
förutsättn. 

Nej B 

Margareta (M) 3 1970 39 år Nej C 

Genomförande 
Jag kände inte någon av lärarna och de ställde upp på ganska kort varsel i tider av nationella prov 
och utvecklingssamtal. Eftersom jag kom till deras arbetsplats utan att först ha avtalat tid kände 
jag att jag inte ville störa dem i deras arbete. Jag gav endast en kort information om studiens syfte, 
att jag studerade till speciallärare och ville göra intervjuer på skolor med liknande elevunderlag 
som den skola jag själv arbetar på (stor andel elever med utländsk bakgrund). Jag avtalade tid med 
de lärare som vill ställa upp på att vara med i studien. Deras informerade samtycke fick jag 
således först vid intervjutillfället då jag informerade dem om studiens syfte, deras rätt att avbryta 
sin medverkan, att studien är en del av min speciallärarutbildning samt att jag kan komma att 
publicera den färdiga rapporten på DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet är universitetens 
databas för elektronisk publicering av publikationer som producerats av forskare, lärare och 
studenter). Jag erbjöd dem att skicka en länk dit så att de kan få läsa rapporten när den är färdig.  
 
Det hörs på ljudupptagningarna att starten av samtalen är lite trevande eftersom vi inte vet något 
om varandra. Efter att jag presenterat bakgrunden till mitt arbete och visat att jag kan relatera till 
deras svar genom att jag arbetar under liknande omständigheter har alla lärare öppnat sig och 
frikostigt delat med sig av sina tankar kring sitt arbete med elever som håller på att lära sig 
svenska. Intervjuerna genomfördes i respektive lärares klassrum efter att deras elever slutat för 
dagen. Tiderna för intervjuerna hade lärarna själva valt. Det hände att kollegor som inte kände till 
intervjuerna råkade titta in så att vi fick avbryta men det störde inte mycket. Jag började 
intervjuerna med att ge lärarna minipåskliljor som tack för att de ställde upp. Alla bedyrade att det 
inte hade behövts men det gav ändå intervjun en positiv start. Ingen av lärarna hade något emot 
att jag spelade in och ingen tycktes lägga märke till diktafonen. Dock hände det vid flera tillfällen 
när intervjuerna var slut att lärarna fortsatte att berätta om olika saker som var intressanta för 
mina frågeställningar. Då fick jag slå på diktafonen igen och repetera det läraren sagt. 

Datahantering 
Jag har transkriberat intervjuerna i sin helhet. Det blev 50 A4 sidor. Pauser i samtalet har jag 
markerat med tre punkter efter varandra (…) och ord som lärarna betonade extra starkt har jag 
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markerat med fetstil. Den längsta intervjun blev 13 sidor och den kortaste 8 sidor. Jag markerade 
lärarnas svar med rött för att det skulle vara lättare att läsa. Jag pratar ungefär hälften så mycket 
som lärarna och ibland när läraren kommit igång pratar hon tre gånger så mycket som jag. För att 
få en överblick över vad alla lärare sa om respektive frågeställning klippte jag in deras utsagor om 
olika frågor i en tabell i programmet Word. Man ska inte ha för stor tilltro till dataprogram i 
analysarbetet skriver Cohen m.fl. (2011). Dataprogrammet är inte bättre än kategoriseringen som 
forskaren själv åstadkommer. Med dåliga eller överlappande kategorier blir resultatet dåligt 
oavsett hur bra dataprogrammet är (Cohen m. fl. 2011). Mina första kategorier innebar inte 
mycket till analys men de hjälpte mig att sortera i materialet. Till att börja med använde jag mina 
frågeställningar som kategorier men de föll snart isär i fler. Kategorierna fick heta: arbetssätt i 
klassen, organisation i klassen, bedömning, åtgärdsprogram, samarbete, sva-spec-modersmål-
studiehandledning, och styrkor. Kategorierna utvecklingsområden och önskemål slog jag ihop. 
Den sistnämnda delen av materialet har jag inte använt i den slutliga resultatredovisningen 
eftersom lärarnas svar i denna kategori inte tillförde så mycket till mina frågeställningar utöver det 
jag redan fått fram i de andra kategorierna. Tabellverktyget i Word hjälpte mig sedan att sortera 
kategorierna och det gav mig en bättre överblick att se alla lärares utsagor om samma frågor 
samtidigt. Den stora vinsten med att klippa in alla utsagorna i tabellen var att jag blev tvungen att 
läsa alla intervjuer flera gånger och jag påbörjade analysarbetet medan jag klippte och klistrade. 
Tabellen blev 34 sidor. Eftersom jag inte ställt frågorna i samma ordning vid de olika intervjuerna 
blev denna första sortering en stor hjälp för mig att hitta i materialet. 

Analys 
Enligt Cohen, m.fl. (2011) är det oundvikligt att tolkning är en integrerad del av arbetet med att 
analysera kvalitativa data. Kvale och Brinkmann(2009) skriver att tolkningsarbetet pendlar mellan 
helheten och delarna. Tolkningsarbetet är en process som egentligen aldrig tar slut utan går i en 
cirkel. Om man inte förstår helheten kan inte heller delarna förstås, samtidigt som man måste 
förstå delarna för att förstå helheten. Ny förståelse för delarna påverkar förståelsen av helheten 
och så vidare. Processen i tolkningsarbetet avslutas när en rimlig mening nåtts och det inte längre 
finns några inre motsättningar. Första varvet letade jag efter olika former av språkligt stöd som 
lärarna nämnde, nästa varv letade jag efter sociokulturellt innehåll i dessa stödformer och nästa 
varv letade jag efter vad lärarnas val av stödformer kunde ha för konsekvenser kopplat till min 
teoretiska ansats och litteraturgenomgång. 
 
Cohen m.fl.(2011) beskriver att det finns en spänning i analysarbetet mellan att behålla helheten i 
det som sägs i intervjun och analysens tendens att plocka isär datamaterialet i små beståndsdelar. 
Risken är att man förlorar helhetens samverkan. I intervjun är ofta helheten större än summan av 
delarna. Det finns flera steg i analysarbetet; att samla ihop delar som på ett naturligt sätt skapar 
mening, att kategorisera dessa delar, att strukturera berättelser för att beskriva intervjuinnehållet 
och att tolka det insamlade materialet. Det finns många sätt att skapa mening ur transkriberat 
intervjumaterial. Ett sätt som Cohen m fl. beskriver och som jag har använt är att försöka se 
rimligheten. Genom att använda informerad intuition kan man nå slutsatser. Min informerade intuition 
bygger på det jag har läst om sociokulturell teori och om arbetssätt i andraspråksundervisning 
som bygger på ett sociokulturellt synsätt. Jag har försökt att koppla lärarnas beskrivning av 
språkligt stöd till centrala begrepp från den sociokulturella teorin och dra slutsatser utifrån det jag 
ser. När jag hade sorterat vad lärarna sade om olika frågeområden i Word-tabellen började jag leta 
efter en medvetenhet alternativt avsaknad av medvetenhet om sociokulturellt synsätt på 
andraspråksundervisning i lärarnas utsagor. Det blev en första text med lärarnas svar utan 
närmare analys. Därefter gick jag igenom materialet från början igen. Vid den andra 
genomgången hade jag en större insikt och kunde dra nya slutsatser och försöka koppla dem till 
studiens syfte. En viktig del i analysprocessen formuleras av Cohen m.fl. (2011, s. 428): ”Rethink 
and rewrite: have the research objectives been met?”.  
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Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
I kvalitativ forskning är det forskaren själv snarare än ett undersökningsverktyg som är 
undersökningens viktigaste instrument. Cohen m. fl. (2011) menar att som forskare är vi del av 
den värld vi undersöker och kan därför inte vara helt objektiva. Tillförlitligheten handlar om 
vilken betydelse forskaren ger insamlade data och hur tolkningar dras utifrån dem. I en kvalitativ 
studie är tillförlitligheten och trovärdigheten kopplad till hela forskningsprocessen. Valideringen 
måste ske i alla steg från studiens teoretiska grund via utformningen av relevanta intervjufrågor, 
ett noggrant genomförande, en transkribering som är trogen ljudupptagningen, en analys som är 
trogen de data som samlats in och rapporteringen måste vara rättvis och uppfattas som rättvis av 
läsaren.  
 
Ett område som har varit svårt för mig är att hålla tillbaka min egen förförståelse under 
intervjuerna. Jag är genuint intresserad av hur man kan arbeta på ett sociokulturellt stödjade sätt 
och ge eleverna möjlighet till egen muntlig produktion. Det sägs att som man frågar får man svar 
och jag är rädd att mitt intresse lyser igenom. Lärarna på de två skolor som hade ett 
utvecklingsarbete inom ämnet svenska som andraspråk var (i olika grad) medvetna det 
sociokulturella sättet att se på undervisning. De kan ha uppfattat att det var arbetsformer som 
bygger på samspel och språkligt utflöde som jag var ute efter och i så fall framhållit dessa 
arbetsformer mer. Lärarna gav mig många exempel på språkligt stödjande arbetssätt men om jag 
ska kunna uttala mig om hur mycket de verkligen använder dessa arbetsformer i sin undervisning 
hade jag behövt göra observationer. Jag väljer ändå att lita på lärarnas utsagor och gör uttalanden 
om deras undervisning baserade på dessa eftersom jag också hittar många arbetsformer som inte 
är sociokulturellt stödjande i deras beskrivningar. 
 
Som forskare måste jag vara öppen och ärlig om hela forskningsprocessen och min del i den. Jag 
har försökt redogöra för hur jag har samlat in mitt material så att det blir seriöst och relevant för 
studiens syfte. Jag redovisar nedan min förförståelse. Jag har försökt redovisa analys- och 
tolkningsprocessen så tydligt att läsaren ska kunna bedöma tolkningens rimlighet. För att göra det 
möjligt redovisar jag en stor mängd direkta citat ur intervjuerna. Under intervjuerna ställde jag 
följdfrågor för att förvissa mig om att jag uppfattat läraren rätt. Jag har försökt redovisa resultatet 
så att läsaren ska kunna följa att det svarar mot syfte och frågeställningar. Studien gör inte 
anspråk på att vara kvantitativt generaliserbar men läsaren får själv avgöra om de slutsatser jag 
drar i min studie kan vara användbara i liknande sammanhang. 

Min egen förförståelse 
Jag arbetar med specialläraruppgifter på en skola där gruppen av elever med annat modersmål än 
svenska har ökat från 50 % till 90 % under den period som jag varit anställd på skolan (10 år). 
Gruppen nyanlända elever har ökat kraftigt under de senaste fem åren. De flesta åtgärdsprogram 
som skrivs är kopplade till ämnet svenska som andraspråk. För ett år sedan gick jag och mina 
kollegor en högskolekurs i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i flerspråkig pedagogisk 
verksamhet. Dessa arbetssätt bygger på ett sociokulturellt perspektiv. Kursen fick inte det 
genomslag på skolan där jag arbetar som jag hade hoppats på. I min studie vill jag undersöka vilka 
olika sorters språkligt stöd som lärarna kan ge sina elever men vid sidan av studien undrar jag hur 
de har erövrat ett sociokulturellt perspektiv bland personalen. Denna genuina nyfikenhet kan lysa 
igenom i studien och i framtiden skulle jag vilja återkomma till de skolor som hade kommit längst 
på detta område och ta reda på mer om framgångsfaktorer i detta utvecklingsarbete för att ta med 
mig till den verksamhet jag själv arbetar i. 
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Etiska överväganden 
Studien är gjord i enlighet med de forskningsetiska principer för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning som vetenskapsrådet har fastlagt (Vetenskapsrådet, 2002). Jag har 
beaktat deras fyra huvudkrav på följande sätt: 
 
Informationskravet 
I samband med intervjuerna informerade jag lärarna muntligt om mitt syfte med studien samt att 
deras deltagande var frivilligt och att de har möjlighet att avbryta sin medverkan när de vill och 
utan att ange skäl. Som tack för att lärarna ställde upp gav jag dem minipåskliljor. I efterhand 
inser jag att det inte är lämpligt att ge något till dem man ska intervjua även om gåvan är 
obetydlig. Det skulle kunna påverka lärarnas inställning så att de blir mindre benägna att avbryta 
sin medverkan. Jag hade med mig minipåskliljorna för att visa min tacksamhet för att de ställde 
upp på kort varsel under en pressad arbetsperiod och jag har svårt att tro att detta handlande, 
även om det var olämpligt, skulle ha påverkat min studie. 
 
Samtyckeskravet 
I samband med intervjuerna fick jag lärarnas muntliga samtycke till att medverka i studien. För att 
få ett informerat samtycke måste jag tala om vad intervjun ska handla om. Jag har berättat om 
studiens syfte och min utbildning, men jag har inte berättat om alla frågor jag ska ställa. Trost 
(2010) menar att detta inte låter sig göras eftersom man inte vill styra intervjupersonens 
föreställningsvärld i någon riktning. 
 
Konfidentialitetskravet 
Alla uppgifter om identifierbara personer har antecknats, lagrats och avrapporterats på ett sådant 
sätt att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående. Jag kunde inte lova de 
deltagande lärarna att ingen annan än jag kommer att se det insamlade materialet men de fick veta 
att det i så fall bara handlade om personer som ska bedöma min uppsats. Lärarna har fått löfte 
om att jag ska radera ljudupptagningar och utskrifter efter att rapporten är godkänd. De har också 
blivit erbjudna en länk till DiVA där jag avser att publicera den färdiga rapporten. Jag redovisar 
statistik från kommunen där jag gjort studien. Dessa statistikuppgifter har jag fått från den 
tjänsteman på kommunen som är ansvarig för statistik och hållbar utveckling. Kommunen har i 
sin tur hämtat uppgifter från Statistiska centralbyrån från 2010 och 2011. För att uppfylla 
konfidentialitetskravet kan jag inte uppge namn på denne tjänsteman i mina källor. 
 
Nyttjandekravet 
Allt insamlat material om enskilda personer kommer endast att användas för forskningsändamål 
och endast i denna studie. Jag har inte intervjuat personer som jag känner eller arbetar med. 
 
När jag belyser resultat med citat från intervjuerna väljer jag att följa rekommendationerna i Kvale 
och Brinkmann (2009) och ge citaten en mer korrekt skriftlig form än den direkta utskriften av 
talspråket. Dels för att inte intervjupersonerna ska framstå som osammanhängande och 
förvirrade men också för att göra citaten mer läsbara. 
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Resultat 
Studiens syfte är att beskriva några klasslärares uppfattningar om hur stödet kan se ut till de 
elever som befaras inte nå målen i svenska som andraspråk i skolår tre på grund av bristande 
språkkunskaper. Jag presenterar dessa uppfattningar utifrån följande resultatområden: 
 

 Lärarnas beskrivningar av stöd i klassrumsundervisningen  

 Hur organisationen av olika lärarkategorier såg ut kring de elever som fick språkligt stöd 

 Lärarnas bedömningar av vilka elever som skulle läsa mot kursplanen i svenska som andraspråk 

och hur man valde ut vilka elever som skulle få arbeta i liten grupp hos lärare i svenska som 

andraspråk 

 Lärarnas beskrivningar av hur åtgärdsprogram för dessa elever utformades och användes 

I resultatredovisningen presenterar jag intervjucitat som blockcitat med indrag i vänster-
marginalen. Lärarnas namn förkortas till första bokstaven och I står för Intervjuare. I den 
löpande texten är vissa ord kursiverade. Dessa är inte direkta citat utan markerar olika kategorier 
av stöd som lärarna nämner samt olika begrepp som kan kopplas till den sociokulturella teorin. I 
de fall lärare namnger kollegor så har jag fingerat även dessa namn. 
 

Olika typer av stöd i klassundervisningen. 
Språkligt stöd som jag kan koppla till medvetenhet om sociokulturellt synsätt 
Flera av lärarna tar sin utgångspunkt i ett situerat och kontextualiserat lärande. Det är viktigt för dem 
att eleverna förstår undervisningen i ett konkret sammanhang. Man samtalar utifrån bilder, filmer 
och ljud. Språkundervisningen sker när man går igenom nya begrepp i olika ämnen som NO, SO 
och matematik och är alltså inte begränsad till lektionerna i svenska som andraspråk. 

  

K: Vi kan ju t ex ta i NO då, så handlar det ju jättemycket om först att man får ett sammanhang, en 
upplevelse… där man kan se det och ta på det, om du förstår, när man är så liten. Och sen jobbar 
vi ganska mycket sen med orden och begreppen som hör till det. Om och om igen så att man har 
dem. 
  

En annan form av språkligt stöd som lärarna beskriver är stöttning. Lärarna talar mycket om att de 
anpassar undervisningen till elevernas förmåga, så att varje elev blir ”lagom utmanad”. Detta 
synsätt stämmer väl överens med idén om den närmaste utvecklingszonen. De beskriver dock 
inte sitt eget sätt att rätta och omformulera det eleven säger men talar om en modellerande 
undervisning där eleverna får tydliga förebilder innan de förväntas utföra uppgifter på egen hand. 
Flera lärare uttrycker det ”jag släpper dem inte själva”. Uppgifterna görs gemensamt åtminstone 
inledningsvis. En av lärarna berättar att hon gör om och förenklar lärobokstexterna för att 
eleverna ska förstå.  

 
J: Nu håller vi på och läser forntiden i SO:n och då kan ju inte jag slänga fram en SO-bok och så 
ska barnen läsa för de förstår ju inte hälften av orden, utan då har jag fått skriva om texten till 
lättare. Det är ju helt klart merarbete det är det ju. För jag får ju skriva om texten till en lättare text 
och sen läser vi den tillsammans, och sen går vi igenom vad orden betyder och sen därefter kan 
man börja jobba då, vad det nu är man vill att de ska göra. 
 

En annan typ av stöttning är den som eleverna ger varandra. Detta blir möjligt genom att elever 
med samma modersmål får sitta bredvid varandra i klassrummet och att det finns en positiv 
inställning till att eleverna får använda sitt modersmål när de behöver det. Att få koppla till sitt 
modersmål är en form av språkligt stöd i sig och det är också därför man sätter in studiehandledning 
på modersmålet som en stödåtgärd. Språket beskrivs som ett verktyg (mediering) för att kunna tänka 
och det blir lättare om eleven också förstår de nya begreppen på sitt modersmål.  
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K: Och vi är inte rädda för det att man får använda sitt eget modersmål för språkväxling. Det har vi 
pratat ganska mycket om då. Tror jag det heter som begrepp när man går bort och fram ifrån sitt, 
ja, använder lite olika ord som, det bryr vi oss inte om. Vi förstår att det är en väg att utvecklas. 
(…) 
Ja, och så tror jag att de får allting ändå förklarat på sitt eget språk, så tror jag att det är lättare att 
lära sig nya ord och begrepp. Lite är det så att har du inte ordet på ditt eget språk, vi har ju många 
halvspråkiga barn ju. Och då är det ju jättesvårt att utvecklas vidare. Har du det inte på ditt eget och 
och ska du lära dig ett nytt ord som du inte vet vad det heter då blir det svårt när du ska tänka. 
 

Flera av lärarna beskriver språkligt utflöde som en väg att tillägna sig språket. Det är viktigt att 
eleverna får prata själva. De lärare som talar om detta har också börjat använda arbetssätt där 
man på ett medvetet sätt låter eleverna diskutera i par eller grupper. Eleverna får dagligen tillfälle 
att prata i grupp. När läraren har introducerat ämnet och ”vi har kommit ett steg på väg”, som 
Kristina uttrycker det, är det barnen som ska prata. De får t ex stå framme vid Smartboarden och 
förklara hur de har tänkt i matematiken. Läraren tar stöd i den nya läroplanen för detta 
kommunikativa arbetssätt. 

 
K: Fast om du tittar på nya läroplanen så handlar det ju om att utveckla förmågorna. Och då 

handlar det ju väldigt mycket om kommunikation om du tittar i förmågorna, nästan enbart 
I: Ja men det beror ju liksom på vad man betonar 
K: Oavsett om du ska reflektera eller om du ska analysera, om du ska återberätta eller, det är ju hela 

tiden eleven som är aktiv, som ska använda ett språk. Och då måste du få träna på o göra det. 

 
Arbetssätten som understödjer elevernas egna muntliga språkproduktion fungerar också väl 
tillsammans med det sociokulturella sättet att se på samspel och även självreglering. Lärarna på 
skola B arbetar med Tragetons läsinlärningsmetod Att skriva sig till läsning (med hjälp av datorn). 
De har utvidgat detta arbetssätt till en arbetsmetod som Janet formulerar: ”att prata sig till 
förståelse” och använder diskussioner mellan elever på ett medvetet sätt. I 
smågruppsdiskussionerna får eleverna tillfälle att observera hur kamraterna formulerar sig och 
därefter själva medverka i att lösa allt mer komplexa uppgifter. Läraren behöver inte tala om hur 
allt ska sägas utan eleverna kan härma och lära av andra elever som kommit längre. Två av lärarna 
ser även fördelar med detta arbetssätt när man låter elever med samma modersmål samarbeta. 

 
J: Och då sitter de och pratar två och två. Sen ska de skriva ner utifrån det de kommer ihåg 
och diskuterat sig fram till. 
I: Är det ett vanligt arbetssätt att de får prata två och två? 
J: Vi har börjat med det mycket den här terminen. Dels för att vi upptäckte att… framför allt en del 
utav barna går över till sitt eget språk och förklarar för den andra eleven som inte förstår. Och då 

plötsligt förstår eleven och då får de ett sammanhang mellan svenskan och t ex somaliskan. 

 
Självreglering förutsätter dock språkliga förebilder som man kan observera. Therese önskar att 
det hade funnits fler kamrater som kunde tala svenska. ”Då hade de blivit tvingade att prata 
svenska”. Som situationen är nu får de inte mycket träning då de talar sitt modersmål även på 
rasterna.  
 
Former av språkligt stöd som jag kan inte kan koppla till ett sociokulturellt synsätt 
Lärarna beskriver också andra former av stöd till språkutveckling som inte är lika lätta att koppla 
till det sociokulturella perspektivet. Det handlar t ex om att eleverna får stöd av bra teknik. Flera 
lärare är mycket positiva till att elever som håller på att lära sig svenska får använda Smartboard 
och ”bra program” på dator och I-pad. En av lärarna beskrev ett samspel mellan elever som 
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arbetade två och två vid datorn men det vanliga var annars att man med teknikens hjälp kunde 
anpassa svårighetsgraden till elevens förmåga.  

 

T: Ja, vi har ju mycket program på datorn som de kan sitta med. Vi har väldigt mycket olika 
program alla dess… ja, det finns ju både i matte och svenska och vi har det så bra så vi har 
ett program som passar precis till våra matteböcker. Så känner man att de behöver träna 
ytterligare på ett område så kan man sätta dem lite extra där istället för o stenciler o så utan då 
är det bättre. Och sen just det här att de orkar, lite omväxling. Och sen har vi smartboarden 
den är väldigt bra. Så den använder vi mycket. Och mycket blir ju individanpassad 
undervisning också att man anpassar efter varje individ. 

 
Anpassade uppgifter sågs i sig som en stödåtgärd som man kunde ge dessa elever. Men om 
undervisningen i klassen innebar mycket eget arbete syftade dessa anpassade uppgifter i första 
hand till att få eleven att kunna arbeta självständigt medan läraren försökte tillgodose alla elevers 
behov av hjälp medan de arbetade på olika nivåer.  

 
M: Dels försöker jag ju då o ha grejer som passar och som de klarar av o göra. Speciellt när det är 

hela klassen, då vill jag att de ska kunna göra något självständigt eftersom jag inte kan sitta med 
dem. Och så försöker jag då när jag har lite färre barn inne att då ger jag en punkt, sätter in en stöt 
då. För då kan jag sitta hos dem en stund. Och då kanske jag går runt litegrann till dem så här och 
en stund där och en stund där och så är de, de är ju också på lite olika nivåer. 

 
Ytterligare en stödåtgärd som sattes in för elever som höll på att lära sig svenska var lästräning. 
Det var den åtgärd som sattes in i klassen och den lärare som beskrev detta hade också en 
förväntan att svenska som andraspråksläraren skulle stötta eleverna med mer lästräning. 

   
M: Hon tar ut. Hon gör både och faktiskt, men eftersom hon är i den andra trean där också så 
kommer hon hit in ibland och så tar hon ut dem och så har hon lästräning helt enkelt. För det är 
det de behöver.  

  
Små klasser och tid är andra former av resurser som lärarna beskrev att de elever som kunde 
minst svenska behövde. Dessa har jag dock inte kategoriserat som språkligt stöd. Ytterligare en 
organisatorisk åtgärd tillämpades på de nyanlända eleverna från Somalia som inte har gått i skolan 
innan de kom till Sverige. De placerades på skola C i årskurser som var lägre än vad som 
motsvaras av elevernas ålder. 
 

Organisation och samarbete kring de elever som får språkligt stöd 
På skola A fanns lärare som var utbildade i svenska som andraspråk men man hade inte 
organiserat undervisningen så att de arbetade med vissa elever utanför klassen. Alla elever i 
klassen läste efter kursplanen i svenska som andraspråk och eftersom de fick sitt behov av 
språkträning i klassen fanns inget behov av att undervisas i andra grupper. De elever som hade 
störst behov av språkligt stöd fick studiehandledning på modersmålet en timme i veckan och det 
skedde i klassen. Alla de andra fyra lärarna beskriver en organisation där lärare i svenska som 
andraspråk ger vissa elever extra hjälp, främst lästräning, genom att arbeta i liten grupp utanför 
klassens ram. Detta sker två till tre lektioner i veckan och är inte organiserat så att det ska täcka 
alla lektioner i svenska som andraspråk. Eleverna har svenska som andraspråk även när de arbetar 
i klassen. Lärarna beskriver svenska som andraspråkslärarens arbete som stödundervisning för 
elever som riskerar att inte nå målen.  
 
Lärarna som arbetade på skola B hade förhållandevis små klasser (12-13 elever) och halvklass tre 
lektioner i veckan i år ett. De beskrev alla en sociokulturellt stödjande språkundervisning i klassen 
i alla ämnen men man hade ändå en organisation där läraren i svenska som andraspråk hämtade 
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ut vissa elever ur klassen för att ”läsa extra” som Camilla uttrycker det. En av lärarna ifrågasatte 
denna organisation medan hon reflekterade över svaret i intervjun. 

 
C: Vi har pratat mycket om det men som det ser ut nu så är det nästan bara att man går iväg med 
läraren dem som har svenska som, eller Svenska A då. (…) Jag tror att det är en tradition litegrann 
som har blivit… för jag var uppe på Flerspråkigt fokus i Stockholm nu… Och då var det just det 
här att man, varför man bara av gammal vana plockar ut eleverna. Och jag hade nog inte reflekterat 
så mycket över det innan eftersom att den läraren som har, är utbildad svenska A liksom. 

 
Kommentar: Flerspråkighet i fokus är en årligt återkommande konferens för lärare kring 
flerspråkighet. Där presenteras den senaste forskningen på området och den bygger på ett 
sociokulturellt perspektiv. 
 
På alla tre skolor finns tillgång till studiehandledning i vissa språk. Det handlar om en lektion per 
vecka utom för de somaliska barnen som har mer. De har kommit senast och lärarna har 
uppfattat att kommunen har avsatt extra pengar just för dessa elever. Det händer att 
studiehandledaren gör samma uppgift som klassen med en liten grupp elever i ett grupprum men 
oftast är studiehandledaren med inne i klassen. För Kristina på skola A är det ett medvetet valt 
arbetssätt på skolan men av Camillas svar utläser jag att det beror på att studiehandledaren inte är 
utbildad lärare. Alla lärare beskriver att studiehandledaren endast används som tolk. 
 
Något samarbete med modersmålslärarna finns inte. Alla lärare påpekar att modersmålet är ett 
eget ämne med egna mål. Modersmålslärarna har bara en timme i veckan med eleverna och har 
inte tid att samarbeta. Det samarbetet får man ha med studiehandledarna och då är det ofta 
tolkhjälp lärarna behöver, både i kontakten med eleverna och med deras föräldrar. Lärarna är 
noga med att skilja på studiehandledning och modersmålsundervisning. Therese som nyligen har 
varit på konferens om flerspråkighet har dock fått med sig en tanke om att modersmålet är viktigt 
för utvecklingen av andraspråket.   

 
T: Modersmålslärarna är bara inne en dag i veckan och de tar ut dem... Fast det är ju idealet. Vi var 
ju på kurs nu i Stockholm, att modersmålslärarna ska in i klassen mer. 

  
Alla lärare beskriver ett samarbete med specialpedagogen kring de elever som läraren misstänker 
har andra svårigheter utöver att han eller hon inte kan svenska. Det finns rutiner för detta. 
Speciallärare finns bara på en av skolorna och klassläraren beskriver att specialläraren arbetar med 
de elever som har särskilda behov men där det inte handlar om språket. Lärarna kan också få 
hjälp av specialpedagogen med att skriva åtgärdsprogram . Det finns dock inget samarbete med 
svenska som andraspråksläraren i arbetet med att ta fram åtgärder för de elever som kan minst 
svenska. När läraren i svenska som andraspråk är med inne i klassen finns ett samarbete men när 
hon tar ut grupper av elever vet inte klasslärarna vad de gör. Flera av lärarna på skola B uttrycker 
en önskan om ett utökat samarbete med läraren i svenska som andraspråk. Margareta på skola C 
har också förväntningar på att svenska som andraspråkslärarna ska fungera som handledare och 
initiera samarbetet och hjälpa till att ta fram passande material. Margareta saknar det samarbete 
hon haft tidigare med speciallärare som tagit ut barn och arbetat med lästräning. Hon uttrycker 
en önskan att samarbetet med specialpedagogen skulle fungera på samma sätt. Och hon tycks 
också få specialpedagogen att anpassa sig efter hennes förväntningar. 
 

M: Och vi har ju ingen speciallärare heller nu då de gick i pension. Vi har ju haft flera stycken 
speciallärare. Men när de gick i pension så blev det ingen tillsättning utav nya speciallärare. Och det 
saknar vi.  
I: Specialpedagoger finns ju. Har du någon hjälp av..? 
M: Vi har ju Stefan då som är vår specialpedagog. Och innan det så hade vi ju Monica Nilsson och 
hon var ju speciallärare i grunden och så blev hon specialpedagog. Men hon hade ju det att hon ville 
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jobba med barnen, så hon hade ju väldigt mycket lästräning varje dag med barnen som behövde 
det. Så hon ställde ju upp. Sen jobbar Stefan på lite annorlunda sätt. Han kommer och plockar de 
här som jag har sagt att du måste ta dem. Du måste ta dem och träna med jag hinner inte! Så det 
gör han litegrann med lite lästräning. Och då tar han ju både SVA-barn och svenska barn då. Alla 
som behöver det helt enkelt. Så man behöver den hjälpen, det, man kan inte splittra sig så. Det går 
liksom inte. Man blir lite frustrerad för man känner ju att man kan inte ge alla barn det man vill ge 
dem. 
 

En slutsats som jag drar av lärarnas beskrivning av organisationen och samarbete kring de elever 
som fick språkligt stöd är att den skiljer sig beroende på om lärarna och skolorna praktiserade ett 
sociokulturellt stödjande arbetssätt i klasserna. Det fanns också ett samband mellan ett 
sociokulturellt sätt att se på språkundervisning och ett relationellt sätt att se på 
specialundervisning. Avsaknaden av sociokulturellt arbetssätt ledde till mer kompensatoriska 
stödåtgärder.  
 

Bedömningar av vilka elever som ska läsa svenska som andraspråk 
På frågan om hur man bedömer vilka av eleverna som ska läsa mot kursplanen i svenska som 
andraspråk har lärarna mycket olika uppfattningar. Uppfattningarna kan delas in i tre grupper:  
 
1. Ämnet svenska är till för de elever som har svenska föräldrar, är födda i Sverige och har 
svenska som modersmål. Alla andra elever får läsa svenska som andraspråk. 
2. De elever som inte når den språknivån att de kan läsa mot kurplanen i svenska ska läsa svenska 
som andraspråk. Språknivån får man bedöma med hjälp av tester redan från förskoleklass. 
3. De elever som man ser att man måste bedöma mot kursplanen i svenska som andraspråk när 
de gör nationella proven i år tre är de som ska läsa mot den kursplanen. Det handlar i första hand 
om elever som är nyanlända. 
 
Eftersom undervisningen av svenska som andraspråk sker i helklass är det inte tydligt uttalat vilka 
elever som läser mot respektive kursplan. Det är först när det är dags att fylla i omdömen som 
läraren måste välja vilken ämnesruta som ska fyllas i. Urvalet av vilka elever som ska få undervisas 
i liten grupp av läraren i svenska som andraspråk såg också olika ut men där handlade det om de 
elever som hade störst behov av stöd. Lärarna beskrev inga svårigheter i uppgiften att identifiera 
dessa elever. 

  
M: Ja, men man vet ju vilka som behöver stöttning i språket helt enkelt. 
 

Två av lärarna på skola B anger att de elever som har åtgärdsprogram kan komma ifråga för den 
extra stödundervisning som läraren i svenska som andraspråk ger i liten grupp. Att ha 
åtgärdsprogram är på den skolan liktydigt med en dokumentation av att eleven får 
studiehandledning på modersmålet. Men det kan även handla om andra elever. Detta urval görs i 
samarbete med läraren i svenska som andraspråk. Stödåtgärden kan ges flexibelt. 

 
T: Ja, det är ju lite, vad man själv känner i klassen man känner av att den här eleven behöver nog ha 
lite extra hjälp. Och sen kan man byta. Så har vi pratat lite kring. För när jag ser att oj, nu har den 
utvecklats så bra då kanske vi kan ta den här istället. 

 
Therese på skola B ger en oklar bild av vilket uppdrag läraren i svenska som andraspråk har. 
Uppdraget tycks vara att ge specialundervisning men det kan också vara så att idéerna bakom 
skolans organisation inte har kommunicerats tydligt till Therese som är ny på skolan och ny som 
lärare. Hon uttrycker också att den troligaste orsaken till att elevers kunskapsutveckling går 
långsamt är att brister i språket - eleverna har för litet ordförråd. 
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T: Hon har tagit ut två av mina elever som har väldigt som inte kommer nå målen i något ämne. 

Som har det jättesvårt då. Som de har sett tidigt då. Så då har vi fått extra stöd till dem lite också nu 
då. 
I: Är det någon slags specialundervisning då eller vad ska man kalla det? 
T: Mycket läsinlärning och... 
I: Är det svenska som andraspråk eller är det specialundervisning i största allmänhet? 
T: Jag tycker nästan det känns lite som specialundervisning blir det nästan för dem. Just när hon tar 
ut dem nu. Att det blir lite som efter deras behov då. För det går så otroligt sakta dom behöver ha 
så mycket tid. Och sen blir det ju rörigt särskilt för killen när han är här inne alla intryck, han fixar 
inte det. Får han sitta i en mindre grupp då är det lättare för han. För han blir så lätt påverkad utav 

de andra.  
I: Ja hur är det (…) vem uppmärksammar vad det är som är problemet när det går långsamt om det 
bara är att de inte kan svenska eller om det är några andra problem? 
T: Jaa... det var svårt... fast mycket handlar ju om just det här språket för dem. Att många har så 
dåligt ordförråd är det ju mycket. 

 
Jag har inte pratat med någon av lärarna i svenska som andraspråk på skolorna men om jag bara 
ska gå på klasslärarnas utsagor kan jag dra slutsatsen att de lärare i svenska som andraspråk som 
tar ut elever ur klasserna har samma arbetsuppgifter som speciallärarna med den äldre 
utbildningen hade. Detta gäller dock inte när lärarna i svenska som andraspråk kommer in i 
klassen och samarbetar med klassläraren. Det fanns en önskan hos de yngre klasslärarna att 
utveckla samarbetet med svenska som andraspråkslärarna i klassen mer. Efter konferensen de 
nyligen varit på har de börjat reflektera över varför man av ”tradition och gammal vana” alltid 
arbetar enskilt eller i liten grupp med eleverna. 
 

Hur åtgärdsprogram utformas och används 
Alla lärare uppger att alla elever som riskerar att inte nå målen i år tre på grund av bristande 
språkkunskaper har åtgärdsprogram. Lärarna beskriver två typer av åtgärdsprogram för dessa 
elever. Det ena är en slags förklaring till varför eleven inte hunnit nå målen i år tre och att man 
har uppmärksammat detta. Dessa åtgärdsprogram upprättas i samband med att man ser att eleven 
inte klarar de nationella proven i år tre. Förhoppningen med denna typ av åtgärdsprogram är att 
det ska generera mer resurser till eleven i år fyra. Det andra är en dokumentation av att eleven har 
fått studiehandledning. På skola A och B som i stort sett bara har elever med utländsk bakgrund 
har man en rutin att skriva åtgärdsprogram för alla elever som får studiehandledning eftersom det 
räknas som en stödåtgärd. Detta görs redan från förskoleklass. Studiehandledning tycks också 
vara den enda åtgärd som skrivs in i åtgärdsprogrammet för dessa elever. 
   

C: Eh, ja, vi har så att den här moders… eller studiehandledningen räknas som en åtgärd. Dom 
som har behov av studiehandledning har automatiskt åtgärdsprogram, och då är de är de också…då 
bedömer man att de riskerar att ej nå målen då. 
I: Vad kan man sätta in för åtgärder då? När de går i ettan? 
T: Åtgärder då har vi studiehandledning. Har vi. 
I: Det är det som är? 
T: Ja är det ju. Det finns ju inga pengar till nåt annat. Det är studiehandledning de får. 
 

Åtgärdsprogrammet kan dock få en urvalsfunktion när man ska välja vilka elever som ska få 
stödundervisning med svenska som andraspråkslärare. Kristina som arbetar på skola A tycker att 
det räcker att man skriver i åtgärdsprogrammet att eleven behöver stöttas i sin språkutveckling. 
Detta sker genom studiehandledning på modersmålet. Hon menar att om det inte är några andra 
problem än språket och utvecklingen är normal så handlar det bara om att jobba på. Att hon ändå 
måste skriva åtgärdsprogram för dessa elever känns som en formalitet. Ingen av lärarna talar om 
åtgärder eller planering av undervisningen utifrån kortsiktiga mål formulerade i åtgärdsprogram.   



s 25 

Diskussion 
I detta avsnitt diskuterar jag mina metodval och konsekvenser av dessa. I resultatdiskussionen 
relaterar jag de resultat jag fick fram i studien till tidigare forskning på området samt till det 
sociokulturella perspektivet. Jag diskuterar också vilken nytta man kan ha av studiens resultat i 
arbetet med att utforma en så bra ett så bra stöd som möjligt för de elever som inte når målen i 
ämnet svenska som andraspråk. Till sist ger jag förslag till fortsatt forskning. 

Metoddiskussion  
Urvalsprocessen skedde under tidpress. När jag inte fick tag i de lärare jag hade tänkt intervjua 
(erfarna lärare i år tre) borde jag ha sett mig om efter skolor med liknande elevunderlag i en 
annan kommun. Men det fanns inte tid till detta. Om jag fått tag i mer erfarna lärare hade jag 
kanske fått mer tillrättalagda svar, i den meningen att lärarna hade varit mer medvetna om vad 
Skolverket förespråkar när det gäller språkutvecklande undervisning. När det gäller olika former 
av stöd kanske jag hade fått mer av samma sort. Då menar jag fler exempel på samma sorts stöd 
vilket inte skulle lett till fler kategorier i min analys. De nyutexaminerade lärarna gav en del osäkra 
svar kring ämnet svenska som andraspråk, organisation och bedömning. Deras osäkerhet 
stämmer väl överens med vad tidigare forskning visar om lärares kunskap om ämnet svenska som 
andraspråk. Om jag inte intervjuat dessa lärare hade jag inte fått med hela den bilden. Kanske gav 
det förändrade urvalet en ärligare bild av hur det språkliga stödet ser ut på den skola som lärarna 
representerar.  
 
Vid intervjuerna relaterade jag i vissa fall till att jag arbetade under liknande omständigheter och 
kände igen lärarnas problem. Detta stämmer dåligt ihop med min forskarroll. Trots det uppfattar 
jag inte att lärarna uppfattar mig som en kollega. Intervjusituationen är i sig asymmetrisk. Det är 
jag som ställer frågorna och det ger mig en annan roll än kollegans. Ibland upplevde jag att 
lärarna försökte ge en fördelaktig bild av sin egen undervisning men jag upplevde också att de var 
ärliga och berättade även om sådant som inte fungerade bra. Min intervjuteknik förfinades under 
arbetes gång men vid transkriberingen upptäckte jag ändå att jag ibland gjorde alternativfrågor av 
frågorna trots att de inte var formulerade så i intervjuguiden. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) 
bör alternativfrågor undvikas. Vid några tillfällen upptäckte jag också att jag släppt trådar där jag 
kunde fått ut mer om jag ställt fler följdfrågor. Undersökningen hade vunnit på om jag gjort en 
eller två pilotintervjuer. 
 
I resultatdiskussionen drar jag slutsatser om åtgärdsprogram som jag inte har sett. Detta kan 
ifrågasättas. Jag försöker dock vara tydlig med att det är lärarnas beskrivningar av 
åtgärdsprogrammen som ligger till grund för mina slutsatser. Hur stödåtgärderna i 
åtgärdsprogrammen ser ut i verkligheten kan jag inte uttala mig om.  
 
Dysthe, Hertzberg och Lökensgard Hoel (2002) skriver att ett vanligt problem för 
masterstudenter är att de inte får tillräckligt med tid för att skriva konklusionskapitlet, trots att 
alla inser hur viktigt just detta är. Min tidsplan sprack tidigt och analysarbetet fick göras under 
tidspress. Jag har svårt att uttala mig om på vilket sätt tidspressen kan ha påverkat mitt 
analysarbete mer än att det går att göra fler upptäckter ju fler varv man går i den hermeneutiska 
cirkeln. Analysarbetet har gjorts med ett sociokulturellt perspektiv vilket innebär att jag påverkar 
resultatet med mitt synsätt. Jag är själv i en lärandeprocess och fått en djupare förståelse för det 
sociokulturella perspektivet under arbetes gång. Jag upplever det som att detta perspektiv har 
fallit alltmer på plats under arbetet med studien och passar väl med dess syfte och ämnesval. Men 
jag har blivit medveten om att den modell för andraspråksundervisning som Thomas och Collier 
(2002) bygger från sitt sociokulturella perspektiv inte är identisk med Säljös (2010) tolkning av 
Vygotskijs teorier. Min egen tolkning av vad sociokulturellt stödjande språkmiljö innebär 
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påverkar naturligtvis mina slutsatser och om jag hade ägnat denna lärandeprocess längre tid hade 
jag förmodligen kunnat föra ett djupare resonemang om de resultat jag kan se i min studie. 
 
En viktig del i sociokulturellt grundad andraspråksundervisning är att undervisningen ska vara 
jämlik. Den ska utgå från alla elevers kulturella erfarenheter och inte bara majoritetssamhällets. 
Denna viktiga del har jag inte med i min studie. Synsättet kom fram lite i hur man på skolorna 
värderade elevernas modersmål men i övrigt var det bara en av lärarna som tog upp tankar i 
denna riktning. Det är i sig intressant att jag inte fick fler svar som berörde detta perspektiv. I min 
studie försöker jag bara beskriva lärarnas uppfattningar om hur stödet kan se ut. I en mer gedigen 
undersökning av om undervisningen grundar sig på ett sociokulturellt perspektiv borde frågor om 
denna centrala del i det sociokulturella perspektivet varit med. 
 
Den tredje punkten i resultatredovisningen handlar om lärarnas bedömningar av vilka elever som 
ska läsa mot kursplanen i svenska som andraspråk samt om deras bedömningar av vilka elever 
som ska få undervisning i liten grupp av lärare i svenska som andraspråk. Dessa två bedömningar 
är två helt skilda frågor men kopplas ihop av lärarna. En orsak till otydligheten när det gäller detta 
kan vara att svenska som andraspråksläraren har hand om stödundervisning samt att alla elever i 
klassen undervisas enligt kursplanen i svenska som andraspråk. Men jag ställde också frågor om 
dessa två områden i anslutning till varandra. Jag visste genom tidigare forskning att svenska som 
andraspråk ofta ses som ett stödämne (till exempel Skolverket, 2008b) och borde därför varit 
tydligare med att det är två olika bedömningar som lärarna måste göra. Ordningsföljden på mina 
frågor hjälpte inte lärarna att hålla isär stödundervisning och ämnet svenska som andraspråk. 

Resultatdiskussion 
Svårt att tala om stöd i samband med undervisning i svenska som andraspråk 
Alla lärare utom en beskriver en organisation där lärarna i svenska som andraspråk arbetar med 
stödundervisning. I Skolverkets skrifter är talet om stöd i samband med ämnet svenska som 
andraspråk inte passande. Ordet stöd kan nämnas i samband med hur undervisningen ska 
utformas (till exempel stöd i kontexten) det kan också nämnas i samband med elever (de kan 
behöva språkligt stöd) men jag hittar inga referenser till åtgärdsprogram eller särskilt stöd.  
Fridlund (2011) menar att ämnet svenska som andraspråk infördes för att undvika stödstämpeln 
för de elever som har svenska som sitt andraspråk. När Lpo94 infördes blev skolan skyldig att se 
till att alla elever uppfyller kraven för mål att uppnå. Om skolan inte lyckas med detta skall 
stödinsatser sättas in. Ämnets svenska som andraspråks nedtonade krav på korrekthet skulle 
lindra de nyligen införda kunskapskravens konsekvenser. För mig blir det tydligt att det inte har 
räckt. Kunskapskraven i svenska som andraspråk är fortfarande höga och ska vara uppnådda i år 
tre, sex och nio oavsett när eleven kom till Sverige. Utbildningsdepartementet motiverar att lärare 
som är utbildade i svenska också blir behöriga att undervisa i svenska som andraspråk i år 1-3 
med att ”kursplanerna i svenska respektive svenska som andraspråk skiljer sig marginellt åt” 
(bilaga 2). Som en konsekvens av detta system får lärarna i min studie skriva åtgärdsprogram för 
alla elever som inte når målen i år tre i ämnet svenska som andraspråk. Jag har bara hittat ordet 
åtgärdsprogram i Skolverkets (2008a) allmänna råd för utbildning av nyanlända. I det 
sammanhanget handlade det inte om elevens språkliga behov. I samband med den kartläggning 
som görs när eleverna är nyanlända kunde man hitta elever med ”speciella behov” (Skolverket, 
2008a s. 13) – endast då skulle åtgärdsprogram upprättas.  
 
Tingberg (2004) menar att formen av stödundervisning har gett ämnet svenska som andraspråk 
låg status. Detta är ett stort problem men det får inte hindra oss från att tala om att även elever 
med svenska som andraspråk kan behöva stöd. Den debatt som förs om att alla elever som har 
behov av särskilt stöd som exemplifieras av Björklunds (2012) inlägg måste även kunna föras om 
elever som behöver stödåtgärder för att nå målen i svenska som andraspråk. På skolor där i stort 
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sett alla elever läser mot kursplanen i svenska som andraspråk behöver man inte organisera 
undervisningen i olika grupper. Där har alla elever språkundervisning i alla ämnen i helklass. Men 
det finns fortfarande ett behov av att ge de elever som kan minst svenska en 
nybörjarundervisning som är svår att organisera i helkass. Jag anser inte att det är fel att detta stöd 
ges av lärare som är utbildade i svenska som andraspråk. Problemet uppstår om detta är den enda 
undervisning i svenska som andraspråk som eleven får. Denna form av stödundervisning är alltså 
mindre problematisk på skolor med få eller inga svenska elever. Den negativa klang som ordet 
stöd har fått i samband med ämnet svenska som andraspråk gör ämnet svårt att diskutera. Skolor 
som ligger i socialt utsatta bostadsområden ska ge mycket stöd till de elever som är i behov av det 
men det blir en begreppsmässig förvirring när vi kallar stödundervisning för svenska som 
andraspråk bara för att det är en utbildad svenska som andraspråkslärare som håller i 
undervisningen. 
 
Urvalet av elever som svenska som andraspråksläraren ska arbeta med 
Vissa av lärarna som jag har intervjuat beskriver inte bara att lärarna i svenska som andraspråk 
arbetar med stödundervisning för nybörjare. De arbetar som speciallärare åt elever i behov av 
särskilt stöd och som har ett annat modersmål än svenska. Här blir det intressant att jämföra och 
samordna kompetenser mellan speciallärare och lärare i svenska som andraspråk. Vem bedömer 
orsaker till att en elevs utveckling går långsamt? Läraren Camilla uttrycker att ”mycket handlar det 
ju om språket”. Om det saknas specialpedagogisk kompetens anser jag att det finns en risk att 
man missar andra orsaker om man inte aktivt söker efter dem. Har man dessutom bara fokus på 
lästräning så blir det den enda sorts stöd som eleven får. En av lärarna uttrycker att hon saknar de 
gamla speciallärarna. Behovet av att elever ska få lästräning i liten grupp är stort och i brist på 
speciallärare tycks många lärare i svenska som andraspråk ha fått ta över den rollen för elever 
som har annat modersmål. Exakt vad lärarna i svenska som andraspråk gör i den lilla gruppen har 
jag inte undersökt i denna studie. Klasslärarna uppfattar det som att de arbetar med lästräning, 
stödundervisning och att förklara ord. Enligt Thomas och Colliers (1997) forskning är den 
viktigaste utmaningen att förändra undervisningen från att vara stödåtgärder till att bli berikande 
program. Stödundervisning som innehåller ”drill to kill” (Thomas & Colliers, 1997, s. 77) ska 
undvikas till förmån för berikande program som står för ett sociokulturellt synsätt på 
språkundervisning i alla ämnen och sammanhang. Mot den bakgrunden är det ett slöseri med 
svenska som andraspråkslärarnas kompetens att de bara sysslar med lästräning. Även Gibbons 
(2006) menar att just elever i svårigheter oftare får undervisning enligt sändare-mottagare-
modellen och att det sociokulturella synsättet inte kommer dem till del. 
 
En granskning som Skolinspektionen gjorde 2010 visar att ofta har varken skolledningar eller 
lärare en tydlig uppfattning om hur de ska identifiera vilka elever som behöver undervisning i 
svenska som andraspråk. Detta är något som bekräftas i min studie. Skolverket påtalar att 
”förordningens något otydliga skrivning, bl.a. i uttrycket gällande anordnande av undervisning i 
svenska som andraspråk om det behövs ” (Skolverket, 2008b s. 14) lämnar relativt stort utrymme för 
tolkning vilket kan bidra till en oklarhet i verksamheten. Jag instämmer helt i detta. Lärarnas 
skiftande uppfattningar om vilka elever som ska läsa mot kursplanen i svenska som andraspråk 
tyder också på att man inte har varit tydlig från skolornas ledning om hur denna bedömning ska 
göras. Att ha utländsk bakgrund är inte ensamt ett kriterium för att man inte ska läsa svenska. 
Oklarheten när det gäller ämnets roll blev extra tydlig när två av de intervjuade lärarna 
missuppfattade min fråga om hur man bedömer vilka elever som ska läsa svenska som 
andraspråk. De trodde att den handlade om hur man bedömde vilka elever som skulle få ”läsa 
extra” i liten grupp med svenska som andraspråksläraren.   
 
Nationellt centrum för svenska som andraspråk (2012) anser att det är svårt för lärarna att arbeta 
utifrån två kursplaner samtidigt i klassrummet. Om det är svårt att organisera undervisning för 
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alla elever som har rätt till det på skolor med få elever med annat modersmål så bör det också 
uppmärksammas att svårigheten är den omvända på skolor där man har valt att organisera 
undervisningen av svenska som andraspråk i klassen. Här skulle både speciallärare och lärare i 
svenska som andraspråk kunna hjälpa till med att uppmärksamma att de elever som har en 
tillräckligt hög språknivå får läsa mot kursplanen i svenska. Med ett sociokulturellt sätt att se på 
undervisning är det också viktigt att ha lika höga förväntningar på andraspråkseleverna som på de 
enspråkiga. Språkundervisning ska ske i alla ämnen men kunskapsnivån på ämnesinnehållet ska 
inte sänkas för att eleven inte kan språket. Det viktiga är att eleven får adekvat stöttning för att 
kunna tillgodogöra sig undervisning på en mer avancerad nivå och att lärandet är situerat och 
begripligt i ett sammanhang. 
 
Sociokulturellt grundad undervisning motverkar bristperspektiv och segregerad 
stödundervisning 
Den lärare som arbetade på skola A hade ett mycket mer genomfört sociokulturellt arbetssätt när 
hon arbetade med sin klass än den lärare som arbetade på skola C. Det sociokulturella 
arbetssättet visade sig i att undervisningen var kontextualiserad, ord och begrepp förklarades 
noga, eleverna fick mycket stöttning av läraren men också av varandra genom att de fick 
samarbeta och uppmuntrades att använda sitt modersmål. Arbetssättet var medvetet utformat så 
att eleverna fick mycket eget språkligt utflöde och de utmanades att formulera sina tankar 
muntligt. Studiehandledare fanns med i klassen. Läraren på skola A (Kristina) beskriver en 
organisation utan särskild stödundervisning med hjälp av lärare i svenska som andraspråk. Skolan 
hon arbetar på har länge haft i stort sett 100 % elever med utländsk bakgrund och har ett mer 
utvecklat sociokulturellt arbetssätt i hela organisationen enligt min tolkning av lärarens 
beskrivning. Det finns många lärare på skolan som har utbildning i svenska som andraspråk men 
Kristina beskriver inte att de arbetar med stödundervisning. De elever som behöver mest 
språkligt stöd får detta av studiehandledare på modersmålet vilket ökar deras möjligheter att 
utveckla självreglering. Studiehandledarna arbetar tillsammans med klassläraren i klassrummet. 
Eleverna uppmuntras också att ge varandra språkligt stöd på modersmålet. Denna organisation 
av språkligt stöd ligger närmare Thomas och Colliers (2002) rekommendationer vilka också 
Skolinspektionen (2010) har anammat. Axelsson m.fl. (2001) menar att en sociokulturellt 
stödjande miljö där alla språk och kulturer värderas högt är en fördel för alla elever. Jag vill 
utifrån egna erfarenheter ändå hävda att det är lättare bedriva denna form av undervisning när 
man från början konstaterat att ”ingen av eleverna på skolan har en sådan språknivå att de kan 
läsa mot kursplanen i svenska”, som läraren Kristina uttrycker det. På en sådan skola kan ingen 
av lärarna hävda att språkutveckling inte är deras ansvar och det finns inga svenska föräldrar kvar 
som kan uppröras över att deras svenska barn får höra arabiska talas av lärare i klassrummet. 
Skolverket (2008b) såg att på skolor med förhållandevis stor andel elever med annat modersmål 
fanns en större mångfald av lösningar riktade till eleverna med annat modersmål och de 
uppfattade inte flerspråkigheten som något avvikande. Detta stämmer väl överens med 
förutsättningarna för den verksamhet som Kristina beskriver. En undervisning som bygger på 
samspel och elevernas egna språkliga utflöde är språkutvecklande men det går också mycket 
långsammare när man inte har några svenska kamrater att samspela med. Flera av lärarna 
uttrycker en oro för hur de ska hinna med alla mål när de måste bryta ner dem och ägna mycket 
tid åt varje delmoment. 
 
Alla tre lärare som jag intervjuade på skola B var nya på sin arbetsplats men de hade redan tagit 
till sig sociokulturella idéer om språkutveckling och andraspråksundervisning. De planerade sin 
undervisning så att eleverna skulle få ett språkligt utflöde och kunna få ett språkligt stöd av 
varandra på ett sådant sätt som beskrivs av Swain (2000) och Gröning (2006). De hade ingen 
egen utbildning i svenska som andraspråk men hakade på det arbete som redan bedrevs på skolan 
av mer erfarna kollegor. En rektor som medvetet anordnade föreläsningar om språkutvecklande 
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arbetssätt tycks också ha haft en stark påverkan. När det redan finns ett gemensamt fokus och 
goda exempel på skolan tycks det inte behövas så mycket utbildning för att ny lärare ska tillägna 
sig en medvetenhet om vad en sociokulturellt stödjande miljö kan innebära. Alla lärare har dock 
inte förmånen att få denna introduktion på den skola där de arbetar. Ska man arbeta på en skola 
där många elever har ett annat modersmål så är det en fördel med ett sociokulturellt perspektiv 
på språkutveckling oavsett vilket ämne man undervisar i. Därför tror jag att det är olyckligt att 
regeringen (Bilaga 2) låter alla lärare som är behöriga i svenska också bli behöriga att undervisa i 
svenska som andraspråk i år ett till tre. Motivet är att dessa lärare har en ”fördjupad kunskap om 
barns kommunikation och språkutveckling” (se bilaga 2). Men det säger inget om perspektiv. Det 
sänder en signal om att det sociokulturella perspektiv på språkinlärning som svenska som 
andraspråkslärarna har inte är nödvändigt. Jag tror att det kan motverka Skolverkets arbete att 
sprida detta perspektiv på undervisning. När Lahdenperä (1997) talar om interkulturellt 
förhållningssätt menar hon att det ska bygga på ett mer jämlikt förhållande mellan aktörer där 
ingen av aktörerna har makten att definiera den andres kultur och etnicitet. Jag ser likheter mellan 
Lahdenperäs definition av begreppet interkulturell och Thomas och Colliers (1997) definition av 
en sociokulturellt stödjande språkmiljö. 
 
Skolverket (2008b) skriver att gränserna ibland är flytande mellan ämnena svenska och svenska 
som andraspråk i de lägre årskurserna. Detta är något som bekräftas i min studie. Gränserna är 
flytande. Men sett i sammanhanget att andraspråket ska tillägnas i alla ämnen och att även SO- 
NO- och matematiklärare behöver se sig som språklärare med ett sociokulturellt perspektiv blir 
gränsen mellan svenska som andraspråk och alla andra ämnen flytande.  
 
Lindbergs (2005) forskning visade att skillnaderna mellan olika klassrumsaktiviteter var stora när 
det gäller möjligheter att använda språket. En viktig skiljelinje gick mellan lärarledda och icke 
lärarledda aktiviteter. Den lärare som arbetade på en skola där nästan hälften av eleverna hade 
svenska som modersmål beskrev en mer individuell anpassning av stödet till de elever som kunde 
minst svenska. Man skulle kunna tolka anpassning av uppgifter som en anpassning till elevens 
närmaste utvecklingszon men det handlade oftast om att material och böcker skulle vara enkla 
nog för att eleverna skulle klara av att arbeta självständigt i klassen. Detta ger inte en tillräcklig 
utmaning i det som Vygotkij kallar nästa ”utvecklingsfas”. Lärarna på de andra skolorna hade gått 
ifrån självständigt arbete och gjorde mer gemensamt eller gav eleverna ett grundligare språkligt 
stöd innan de släpptes att arbeta tillsammans med en kamrat. Det språkliga stödet handlade ofta 
om att gå igenom vad orden betyder. När lärarna på de andra skolorna talar om en sociokulturellt 
grundad undervisning handlar det om undervisning på gruppnivå. Med ett individuellt arbetssätt 
måste läraren hjälpa varje elev på sin nivå enskilt och det blir svårt att räcka till för alla. Då blir 
också önskan och förväntan starkare att andra lärare ska ge dessa elever vad de behöver utanför 
klassen. Om man kombinerar detta med en saknad av ”de gamla speciallärarna” blir risken stor 
att falla tillbaka i ett kompensatoriskt perspektiv på elever med behov av stöd. Detta ligger i linje 
med det bristperspektiv som Fridlund (2011) såg i sin forskning. Om man som Skolverket (2011 
d) vill arbeta för en mer sociokulturellt stödjade språkundervisning bör man vara tydlig med att 
mycket eget arbete för eleverna i klassen motverkar detta syfte. Läraren på skola C som arbetade 
mer individuellt beskrev också att stödet till de elever som inte kunde svenska var likadant som 
det stöd som gavs till svenska elever som hade långsam läsutveckling. Båda elevkategorierna 
skulle ju lära sig läsa på svenska, alltså var det lästräning de fick. Här fanns inget av den 
sociokulturella tanken om språklig utveckling genom samspel och språkligt utflöde genom ett 
medvetet val av arbetsformer där eleverna måste formulera sig muntligt. 
 
Åtgärdsprogram används mer som dokumentation än som verktyg 
I arbetet med åtgärdsprogram kunde lärarna vända sig till specialpedagogen för att få hjälp men 
ingen vände sig till svenska som andraspråksläraren för att få hjälp att formulera åtgärder för de 
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elever som inte når målen i svenska som andraspråk i år tre. Den ena typen av åtgärdsprogram 
som lärarna beskrev var bara en dokumentation av stödinsatsen studiehandledning, den andra 
handlade om en önskan om mer resurser när eleverna börjar i år fyra. Om detta är de enda 
åtgärder som behöver formuleras så är det inte förvånande att man inte söker svenska som 
andraspråkslärarens hjälp. Ur ett speciallärarperspektiv tycks det märkligt att man inte gör en mer 
grundläggande pedagogisk utredning och använder åtgärdsprogrammet som ett verktyg för att 
planera elevens undervisning utifrån kortsiktiga mål. Endast en av lärarna nämnde pedagogisk 
utredning och den gjorde hon själv. Men stödinsatsen blev ändå bara studiehandledning för de 
elever där ”det bara handlade om språket” som Kristina uttryckte det. Hon var den enda som 
arbetade på en skola där det fanns tillgång till speciallärare. På de skolor där svenska som 
andraspråkslärarna gav stödundervisning åt vissa elever var det ändå de elever som hade 
åtgärdsprogram som man valde ut. I dessa fall handlade det om elever i behov av särskilt stöd 
och utan ordentligt formulerade mål och åtgärder blir det svårt att veta om det är specialläraren 
eller svenska som andraspråksläraren som kan hjälpa dem bäst.  
 
En annan elevkategori – de nyanlända, får åtgärdsprogram för att de inte hinner nå målen i tid. 
Dessa elever behöver varken ha eller vara i några inlärningssvårigheter men lärarna känner att de 
är tvungna att skriva åtgärdsprogram för att vi har ett system med avstämningstillfällen i år tre, 
sex och nio. Lärarna som jag intervjuat beskriver dessa åtgärdsprogram som en formalitet, det 
handlar egentligen bara om att jobba på. Eleven behöver mer tid och den enda åtgärd som 
formuleras är studiehandledning. Flera av lärarna hade klasser där en majoritet av eleverna 
kommit till Sverige relativt nyligen. Följden blev att en majoritet av eleverna fick åtgärdsprogram 
även om de inte var i några inlärningssvårigheter. Att formulera åtgärdsprogram tar mycket tid 
som klasslärare inte har och därför är jag inte förvånad över att dessa dokument bara blir 
formulär.  Frågan är om det är ett effektivt utnyttjande av lärarnas tid. Studien visade många 
exempel på scaffolding på gruppnivå i klasserna. Denna typ av stöd talade lärarna inte om i 
samband med individuella åtgärdsprogram men det kom ändå eleverna till del. Jag kan dock inte 
utesluta att sådant stöd finns formulerat då jag inte har sett åtgärdsprogrammen. Lärarnas 
beskrivning av dem lutar dock mer åt ett juridiskt dokument än ett arbetsverktyg. I arbetet med 
att balansera åtgärdsprogrammens båda funktioner: planering och dokumentation, skulle 
speciallärarens kompetens vara till stor hjälp. 
 
Åtgärdsprogram skrivs ofta med fokus på individen medan en sociokulturellt stödjande 
språkundervisning handlar om åtgärder på gruppnivå. En speciallärare med kunskap om dessa 
arbetssätt har möjlighet att arbeta för att de elever som har störst behov av språkligt stöd kan få 
mer av det i klassen. Det är förståeligt att skolor som har många elever med annat modersmål 
och stort behov av språkligt stöd anställer svenska som andraspråkslärare som resurs, men dessa 
tycks inte ha samma fokus som speciallärare på att använda åtgärdsprogram som arbetsverktyg. 
Detta borde de två lärarkategorierna diskutera. Att svenska som andraspråkslärarna inte använder 
åtgärdsprogram som verktyg kan också ha att göra med att det inte anses politiskt korrekt att 
denna lärarkategori sysslar med stödundervisning. Det kan också ha betydelse att svenska som 
andraspråkslärarna inte arbetar som klasslärare med ansvar för åtgärdsprogram. Jag har inte fått 
se några åtgärdsprogram men av klasslärarnas beskrivning av dem drar jag slutsatsen att de inte 
används som ett arbetsverktyg för att planera en mer sociokulturellt stödjande undervisning för 
de elever som behöver språkligt stöd. Studiehandledning är en åtgärd som kan leda till det 
sociokulturella begreppet mediering – det kan hjälpa eleven att använda modersmålet som 
verktyg för kunskapsinhämtning. Om åtgärdsprogrammet leder till att eleven får arbeta i liten 
grupp med en lärare i svenska som andraspråk kan det också få en sociokulturell effekt i form av 
ökat språkligt samspel och lagom utmanande uppgifter i den närmaste utvecklingszonen, men 
detta formuleras inte i åtgärdsprogrammet. 
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Samarbete för ett mer relationellt perspektiv på undervisning 
Axelsson m.fl. (2001) menar att det är viktigt att det finns ett samarbete mellan olika 
lärarkategorier. Jag tror inte att det räcker. Speciallärare som arbetar på invandrartäta skolor 
behöver kompetens inom svenska som andraspråk och svenska som andraspråkslärare som 
arbetar med stödundervisning behöver specialpedagogisk kompetens. Speciallärare ska kunna 
arbeta förebyggande för att skapa bra lärmiljöer i klassundervisningen. Det relationella 
perspektivet på specialundervisning går hand i hand med det sociokulturella perspektiv som 
senare års svenska som andraspråkslärare är fostrade i. Speciallärare skulle alltså kunna ha god 
hjälp av dessa lärare för att skapa goda lärmiljöer. En av lärarna berättade att rektorn på hennes 
skola drev ett skolutvecklingsarbete i sociokulturell riktning. Det tycks också ha gett resultat. Den 
förväntan som finns hos vissa klasslärare om att både speciallärare och svenska som 
andraspråkslärare ska arbeta som ”de gamla speciallärarna” som läraren Margareta uttryckte det 
kan vara stark. Svenska som andraspråkslärares egna traditioner av hur man lägger upp arbetet 
kan möta den förväntan. I många fall kan undervisning i liten grupp vara mer effektiv om 
undervisningen i klassen inte inkluderar alla och inte möter alla elevers behov. Men i arbetet att 
utveckla en mer sociokulturellt stödjade språkundervisning i klassen kan de nya speciallärarna och 
de nya svenska som andraspråkslärarna stärka varandra. Fridlunds (2011) beskrivning av problem 
när klasslärare ber specialpedagogen om hjälp för att eleverna som kommer från 
förberedelseklassen inte är tillräckligt förberedda är säkert sanna i hennes studie men stämde inte 
med den bild som lärarna i min studie gav. De var beredda på att eleverna som kommer från 
förberedelseklassen är elever med språkliga behov. Det gäller bara att lärarna känner att de har 
resurser att ta emot dessa elever. Resurserna kan finnas i form av mindre grupper och svenska 
som andraspråkslärare men mest effektivt är klasslärarnas kunskap om en sociokulturellt 
stödjande undervisningsmiljö.  
 
Fridlund (2011) ifrågasatte svenska som andraspråkslärarnas önskan om en segregerad 
organisation av undervisningen i ämnet svenska som andraspråk. I min studie kan jag inte se 
någon sådan motsättning mellan klasslärare och lärare i svenska som andraspråk. Jag ser dock ett 
samband mellan en medvetenhet om sociokulturellt grundad språkundervisning och en 
organisation av ämnet inom klassens ram. Ju mer genomfört det sociokulturella arbetssättet var 
desto mer bestämda var lärarna om att de ville ha ett samarbete med svenska som 
andraspråkslärarna inom klassen och så skedde också i olika hög grad på alla tre skolorna. 
 
Axelsson m.fl. (2001) betonar att det behövs ett samarbete mellan klasslärare och 
modersmålslärare. Detta samarbete lyser med sin frånvaro i min studie och det har att göra med 
organisationen av modersmålsundervisningen. Lärarna är noga med att skilja på studiehandledare 
och modersmålslärare. Studiehandledarna beskrivs inte som riktiga lärare och de fungerar som 
tolkar. Här finns ett område att utveckla. Forskningen (bl. a. Thomas & Collier, 2002) är enig om 
att det bara är de elever som behåller och utvecklar sitt modersmål som kommer ikapp sina 
enspråkiga kamrater och att utvecklingen av modersmålet har stor betydelse för inlärningen av 
andraspråket. Om vi ska ta den forskningen på allvar måste det få kosta pengar. Jag håller med 
Axelsson m.fl. (2001) när hon efterlyser politisk vilja till en jämlik skola. Att utbilda och anställa 
många fler modersmålslärare innebär en stor kostnad. Axelssons m.fl. förslag om lokalanställda 
modersmålslärare är också bra men vi måste också fundera igenom om vi verkligen vill organisera 
undervisningen efter språkgrupper. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (2012) 
skriver att i skolor med få andraspråkselever är det ett organisatoriskt problem att skapa grupper 
som är väl sammansatta med hänsyn till elevernas språknivå. Jag hävdar att det är ett pedagogiskt 
problem att nivågruppera även på skolor med många andraspråkselever. Om elever ska bli 
självständiga problemlösare genom självreglering behöver de först observera mer avancerade 
kamrater och då bör de ingå i samma grupp. 
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Gröning (2006) visade i sin undersökning av smågruppsaktiviteter att andraspråkselever ofta 
valde varandra. För att gynna språklig utveckling organiserade lärarna i hennes studie grupperna 
så att eleverna fick arbeta med svenska kamrater vilka de vanligtvis inte umgicks med. Resultatet 
blev att mindre kunniga elever stöttades i sitt språkliga lärande av mer kunniga kamrater i 
gruppen. De lärare som i min studie beskriver smågruppsarbete som metod i sin undervisning lät 
ofta elever med samma modersmål samarbeta. Tanken är fortfarande att mer kunniga elever ska 
stötta kamrater men i detta fall handlar stöttningen om en tolkfunktion. Det sågs som en fördel 
att eleverna kunde koppla de nya orden till sitt modersmål.  Lindberg (2005) skriver att det är 
viktigt att läraren väljer aktivitet utifrån ett klart definierat syfte och vilka aspekter av den 
kommunikativa förmågan som man vill fokusera på. Detta tror jag är en oerhört viktig aspekt 
som lärarna behöver ha med i planeringen av sin undervisning.  
 
Det är lättare att organisera sammansättningen av elever i undervisningen än att påverka vilka 
elever som ska välja att umgås med varandra på rasterna. Det framkom i min studie att eleverna 
talade sitt modersmål på rasterna och fick mindre språkträning när de valde varandra. Ett ännu 
större problem i detta sammanhang som lärarna inte kan påverka är att skolorna i två av de 
stadsdelar som jag utfört studien i nästan helt saknar svenska elever att umgås med. Om det finns 
få svenska barn i klassen föreslår Axelsson m.fl. (2001) ett samarbete med en vänklass i någon 
annan del av kommunen. Detta är ingen omöjlighet eftersom det inte är långt mellan stadsdelarna 
och staden har ett mycket segregerat boende. Men samarbetet måste bygga på ömsesidighet och 
innebära mycket mer än brevväxling. Med ett sociokulturellt perspektiv är det inte bara de 
svenska eleverna som har något att lära eleverna som har två språk. Detta är något som kunde 
utvecklas och uppmuntras på kommunnivå för att också vara intressant för skolor i de stadsdelar 
som saknar invånare med utländsk bakgrund. 
 
Slutord och förslag till fortsatt forskning 
Min studie har visat att det förekom många arbetssätt som var förankrade i ett sociokulturellt 
perspektiv på språkutveckling. Mest på de skolor som hade högst andel elever med annat 
modersmål. Det förekom också mycket stödundervisning som gavs av lärare utbildade i svenska 
som andraspråk. Ett resultat som förvånade mig är att många lärare i svenska som andraspråk 
tycks arbeta med det som var de tidigare speciallärarnas arbetsuppgift – att undervisa i lästräning 
och läsförståelse enskilt eller med en liten grupp elever. I min studie har jag inte intervjuat 
svenska som andraspråkslärare, detta var klasslärarnas uppfattning om deras uppgift. Om 
klasslärarnas uppfattning stämmer undrar jag varför lärarna i svenska som andraspråk nöjer sig 
med att ha denna roll. Det skulle vara intressant att fråga svenska som andraspråkslärarna själva 
om hur de ser på sitt uppdrag samt hur de ser på åtgärdsprogram som ett arbetsverktyg. Deras 
uppfattningar skulle vara av relevans för hur man bäst kan utforma stödet till de elever som inte 
når målen i ämnet svenska som andraspråk. Jag hittade bara en avhandling som kopplade 
samman åtgärdsprogram med elever med invandrarbakgrund (Lahdenperä, 1997). Det har gått 
många år sedan 1997 och avhandlingen baserades på åtgärdsprogram som författaren hade 
”bevarat” (Lahdenperä, 1997, s. 12) vilket tyder på att de var äldre än så. Det behövs aktuell 
forskning på detta område. 
 
 Av studien ser jag att lärare har olika förväntningar på andra lärarkategoriers uppdrag, en 
specialpedagog som inte arbetar med lästräning ”ställer inte upp” som Margareta uttryckte det, 
och flera av lärarna kallade studiehandledare för tolkar. Om speciallärare ska arbeta förebyggande 
för att undanröja hinder i klassen handlar det om skolutveckling. Då måste dessa förväntningar 
upp till ytan och diskuteras för att vi ska få en acceptans för en förändrad rollfördelning och ett 
förändrat arbetssätt i klassen. Speciallärare som ska arbeta på skolor med stor andel elever med 
annat modersmål och lärare i svenska som andraspråk har mycket att vinna på att alliera sig med 
varandra eftersom ett relationellt perspektiv på specialpedagogik har mycket gemensamt med ett 
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sociokulturellt perspektiv på andraspråksinlärning. Särskilt på skolor där man inte identifierar sig 
som en invandrarskola behöver dessa två lärarkategorier samarbeta för att säkerställa att de elever 
som behöver stöd får rätt sorts stöd. På individnivå påverkar ett sådant samarbete inte 
klasslärarnas arbete men på grupp och organisationsnivå lägger man sig i andra lärares 
undervisning. Detta finns i de nya speciallärarnas uppdrag. Nu när lärare som inte har utbildning i 
svenska som andraspråk ändå blir behöriga att undervisa i ämnet i år 1-3 (se bilaga 2) tror jag att 
även svenska som andraspråkslärarna har allt att vinna på att fungera mer som handledare och 
visa vilken nytta alla lärare kan ha av deras kunskaper om sociokulturellt förankrade arbetsformer. 
I analogi med specialpedagogernas perspektivbakgrund kunde vissa av dem kalla sig 
andraspråkspedagoger för att göra sin roll och sitt perspektiv mer tydligt. Under arbetet med 
denna uppsats har jag blivit allt mer övertygad om att på skolor där många elever har ett annat 
modersmål än svenska är en sociokulturellt stödjande miljö i klassrummet ett av de mest effektiva 
verktyg som klasslärare, speciallärare och lärare i svenska som andraspråk tillsammans kan 
använda för att skapa inkluderande lärmiljöer där elever slipper hamna i svårigheter.  
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Bilaga 1  
 
Introduktion till mina frågeställningar 
Jag utbildar mig till speciallärare och samtidigt arbetar jag på en skola med många elever som har 
utländsk bakgrund. Jag är intresserad av hur vi kan hjälpa eleverna när vi befarar att de inte ska nå 
målen i Sva på grund av bristande språkkunskaper (att de kan för lite svenska ord.) 
 
Bakgrundsfrågor 

1 Ungefär hur stor andel av eleverna på den här skolan har utländsk bakgrund?  

2 Hur har ni organiserat undervisningen av Sv/Sva på lågstadiet?  

– Finns det förberedelseklass? 

– Hur bedömer ni vilka elever som ska läsa mot kursplanen i SVA? 

3 Hur länge har du arbetat som lärare och hur länge har du arbetat på den här skolan? 

4 Har du någon utbildning i Svenska som andraspråk? 

Intervjufrågor 

5 Har det hänt att du har haft elever som har haft så dåliga kunskaper i svenska att de inte når 
målen i Sva i år 3? 
 
6 Vilket stöd har du möjlighet att ge dessa elever i klassen? 
 
7 Brukar ni skriva åtgärdsprogram för de elever som kan ”för lite svenska”? 
– Vem skriver åtgärdsprogrammet? 
– När skriver ni åtgärdsprogram? Redan i år 1? 
 
8 Vilka åtgärder kan man sätta in när det är bristande språkkunskaper som är problemet? 
– Är det åtgärder som ska genomföras ”inom klassens ram” eller har ni andra resurser att sätta in 
för dessa elever? 
– Är det samma typ av stödåtgärder som ni ger till svenska elever med långsam läs- och 
skrivutveckling? 
– Får du som klasslärare någon hjälp av Sva-lärare och speciallärare kring dessa elever? 
– Vem uppmärksammar om elevens svårigheter beror på brister i svenska eller om det är andra 
svårigheter (läs- och skriv, språkstörning…) 
 
9 Pratar ni i arbetslaget om hur ni kan hjälpa de elever som kan minst svenska? 
 
10 Arbetar du på något särskilt sätt för att du har så pass många elever i klassen som har svenska 
som sitt andraspråk? 
– följdfrågor på arbetssätt. I vilka ämnen måste du anpassa undervisningen och hur? 
 
11 Hur gör du för att hjälpa eleverna att få ett större ordförråd? 
– Hur skulle du önska att du kunde göra för att hjälpa dem att lära sig fler ord? 
 
12 När får eleverna träna sig på att prata själva? 
– Vad tänker du om fördelningen av taltid i klassrummet? - Vem pratar mest? 
 
13 Behöver de elever som kan minst svenska undervisas i egna grupper eller är det bäst för dem 
att vara i vanliga klasser? 
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– Är de tillräckligt ”förberedda” när de kommer från förberedelseklassen? 
 
14 Vad tycker du att ni är bra på när det gäller hur ni undervisar på den här skolan? 
– Har du något sätt att arbeta som du tycker fungerar särskilt bra för elever som inte kan så 
mycket svenska? 
– Är det någon skillnad på hur ni arbetar med Sv/Sva nu jämfört med när du började arbeta på 
skolan? 
 
15 Är det något som ni skulle kunna utveckla för att hjälpa de elever som kan minst svenska ännu 
bättre? 
– något som du inte tycker fungerar bra? 
– Om du var rektor och hade mycket bra ekonomi hur skulle du satsa för att hjälpa de elever som 
kan minst svenska? 
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Bilaga 2 


