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Abstract 

The purpose of the survey was to identify which methods primary teachers are using and see 
as success factors in the language development. To study which factors came from a socio-
cultural approach to learning, in order to develop and create discussions and improvements so 
that second language learners reach their targets. The study is based on three teachers' 
teaching of second language students in the primary grades, using qualitative interviews and 
observations of their work.  
 
The results revealed that the organization and support resources are significant and can vary 
between schools in the same municipality. Furthermore it showed that two of the teachers 
interviewed, felt that it was difficult to teach second language students. They felt that they had 
insufficient knowledge, a heavy workload, a lack of time and they expressed both 
powerlessness and frustration. The conclusion of the study is that teachers, teaching second 
language students in the primary grades, did not believe in the use of just one method in their 
teaching, but used combined various methods. Several of these methods are based on a socio-
cultural approach, which reflected their vision and attitude to the learning process. 

Keywords 

Education, second language learners, language development methods, success factors, 
primary school. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Syftet med undersökningen var att kartlägga vilka metoder lågstadielärare använder och ser 
som framgångsfaktorer i andraspråkselevers språkutveckling, samt studera vilka av dessa som 
utgick från ett sociokulturellt synsätt på lärande för att utveckla och förhoppningsvis skapa 
diskussioner och förändringar så att andraspråkselever når större måluppfyllelse. 
Undersökning bygger på tre lärares undervisning av andraspråkselever på lågstadiet utifrån 
kvalitativa intervjuer och observationer av deras arbete med andraspråkselever. I resultat 
framkom att organisation och stödresurser har betydelse och kan skilja sig åt mellan skolor i 
en och samma kommun samt två av de intervjuade lärarna ansåg att det var svårt att undervisa 
andraspråkselever. De upplevde att de inte hade tillräckliga kunskaper, stor arbetsbörda och 
tidsbrist samt uttryckte en stor maktlöshet och frustration. Slutsatsen av undersökning är att 
lärare som undervisar andraspråkselever på lågstadiet, inte trodde på användandet av endast 
en metod i sin undervisning av dessa, utan nyttjade istället olika metoder som de 
kombinerade. Flera av dessa metoder utgår även från ett sociokulturellt synsätt på lärande, 
som speglade deras syn på och förhållningsätt till lärande.   

Nyckelord 

Undervisning, andraspråkselever, språkutvecklandemetoder, framgångsfaktorer, lågstadiet.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Stora internationella undersökningar som PISA (OECD, 2012) och PIRLS (Mullis, Ina V.S. 
2011), påvisar att svenska elevers kunskaper minskar i vissa ämnen, i förhållande till övriga 
länder i Europa och Världen. I ett av Skolverkets pressmeddelande (2013) och på deras 
hemsida kan man också läsa att, svenska elevers kunskaper minskat rejält under de sista 20 
åren och elever i åk 9 uppvisar sämre kunskaper än OECD-genomsnittet inom ämnen, som 
läsförståelse, matematik och naturvetenskap i den internationella kunskapsundersökningen 
PISA 2012. Det som kan ses som häpnadsväckande i sådana rapporter är, att man endast lyfter 
fram elevers resultat av tester. Vad det framkomna resultatet står för och de bakomliggande 
orsakerna till det utreds och studeras inte närmare. Jag anser dock att många bakomliggande 
faktorer kan påverka elevers resultat, som t.ex. deras erfarenheter och sociala bakgrund, brist 
på resurser, stora elevgrupper, obehöriga lärare eller metoder som inte anpassas till 
undervisningen.  

I Skolverkets rapport Vad påverkar resultaten i svenska grundskolan? (2009) menar man att 
denna typ av undersökningar, enbart ger information om utveckling inom speciella 
ämnesområden och talar inte om, varför det ser ut som det gör. Undersökningarna ger dock en 
enig bild av att kunskapsresultat i matematik, naturvetenskap och läsförståelse har försämrats 
i en betydande omfattning. Vidare anger de att en av orsakerna till denna försämring skulle 
kunna vara en ökad inflyttning av människor från andra länder som skett i Sverige, de senaste 
årtiondena. Rapporten ifrågasätter även hur den svenska skolan klarat av att möta och ta hand 
om det ökade antalet andraspråkselever. I Skolverkets stödmaterial Att främja nyanlända 
elevers kunskapsutveckling (2012) poängteras även att andraspråkselever, som är i skolåldern 
och invandrat till Sverige, oftare uppnår ett sämre genomsnittligt resultat, än elever som har 
svenska som första språk.  

Men vad det än beror på och oavsett vad som gått fel, står vi i Sverige inför faktum att det 
finns en stor grupp elever med ett andraspråk, som inte når kunskapsmålen, men de har rätt 
till en likvärdig kunskapsutveckling som förstaspråks elever. I en intervju från 
Utbildningsradion, Samtiden – Kunskapens dag, uttrycker den förre utbildningsministern 
Björklund (Utbildningsradion, 2012) att elever i den svenska skolan lär sig allt mindre. Men 
han understryker samtidigt att de pedagogiska metoderna som ska råda i skolan, måste 
överlämnas åt proffsen, d.v.s. lärarna. Det är de som ska ta ställning till vilka metoder som 
passar in i undervisningen. Enligt Skolverkets Allmänna råd (2011d, s.18) ”förutsätter man att 
lärare har en god överblick över de arbetsprocesser som sker i undervisningen och kan 
avgöra hur gemensamma genomgångar, enskilda bearbetningar av innehållet och samarbete 
mellan elever kan kombineras för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för elevernas 
kunskapsutveckling”. Jag vill påstå, att som lärare funderar jag över metoder jag använder i 
min egen undervisning och hur dessa fungerar, för de elever som finns i mitt klassrum. Jag 
upplever dock att det är svårt att använda en metod, som fungerar för alla elever oavsett deras 
språkkunskaper. Vidare är det svårt att få tiden att räcka till, för att reflektera över vad som 
egentligen fungerar och är bra metoder. Detta innebär att jag oftast håller fast i det som verkar 
fungera och inte ändrar det jag gör.   
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Lindö (2005) menar att PISA resultatet påvisar att svenska elever behöver öva sig i att 
utveckla sitt eget tänkande, kunna dra slutsatser och läsa både det som står i själva texten, 
mellan dess rader och bortom den. Vidare påtalar hon att många elever i den svenska skolan 
har bristande erfarenheter av att på egen hand formulera sig i skrift, eftersom läromedlen 
oftast bygger på fylleriövningar. Med tanke på att det i dag finns ett betydligt större antal 
andraspråkselever i klassrummen vill jag påstå ställs helt andra krav på undervisningen som 
bedrivs i skolan.  Alla elever ska ges möjlighet att uppfylla mål och kunskapskrav, oavsett 
deras kulturella- och språkliga bakgrund samt erfarenheter. Enligt Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011c) ska både förstaspråkselever och 
andraspråkselever uppnå exakt samma kunskapskrav och mål, vid slutet av årskurs tre. Läser 
man vidare i Skolverkets kommentarmaterial till kursplanerna i Svenska (2011a) och Svenska 
som andra språk (2011b) (som också förkortas SVA), jämför deras syfte och centrala innehåll, 
skiljer de sig inte speciellt mycket åt. Det man kan se är att SVA ska innehålla undervisning i 
språkets läsriktning, bokstävers utseende och ljud, uttal, betoning, satsmelodier och 
jämförelser mellan det egna modersmålet och andraspråket. Vidare ska elever i 
undervisningen arbeta med böjningsformer och meningsbyggnad samt olika strategier för att 
kunna lyssna, förstå och göra sig förstådd på ett andraspråk. I övrigt är 
undervisningsinnehållet i de båda ämnena överensstämmande för alla elever, oavsett språklig 
bakgrund.  

Detta gör att de metoder och den undervisning man egentligen använder inom svenskämnet i 
åk 1-3 inte behöver varieras mycket. Men ibland upplever jag precis som Gibbons (2010) att 
andraspråkselever verkar behärska språket men inte förstår undervisningens 
kunskapsrelaterade språk, innehåll och följande instruktioner, när de ska arbeta självständigt, 
vilket i sin tur gör att de inte tar till sig kunskaper och begrepp inom ämnet. Jag har också 
upptäckt, att det finns andraspråkselever som har faktiska kunskaper i ett ämne, men deras 
andraspråkskunskaper räcker inte till för att redogöra för vad de egentligen kan. I sådana 
situationer menar Ellneby (2000) att det finns en obalans mellan andraspråkselevers egentliga 
intellektuella mognande på sitt förstaspråk och deras oförmåga att förstå och formulera sig på 
ett andraspråk. Vidare säger hon att andraspråkselever ofta utvecklar ett ordförråd och ett 
språk, som de kan uttrycka sig på i vardagssituationer. De har dock svårt att bearbeta och 
konstruera om det nya språket, använda ord och uttryck i andra sammanhang och situationer 
så att de förstår. De kan med andra ord inte använda sitt nya språk som ett tankeredskap. Detta 
uttryck stämmer väl överens med mina egna erfarenheter men detta motsätter att alla elever 
kan och ska ha samma metoder i skolan, Det fungerar inte eftersom andraspråkseleverna inte 
har samma språk. Skolverkets stödmaterial (2012, s.4) menar att flerspråkiga elever ”vid 
genomgångar inom skolans olika ämnen, oftast inte får med sig det undervisade innehållet 
och de förstår inte instruktioner till fortsatt arbete på t.ex. egen hand. Dessa faktorer gör att 
de har svårt att tillgodogöra sig den undervisning som ges, förvärva kunskaper och nå mål”. 
Detta uttalande vill jag hävda styrker ännu mer teorin om att metoder i skolan måste anpassas 
och individualiseras, men frågan är hur och vilka metoder som passar bäst. 

På min egen skola har vi resurser i svenska som andraspråk, trots det vill jag påstå att det är 
svårt att lösa samverkan och resurser utifrån andraspråkselevers behov. Vilket medfört att 
andraspråkselever blir tvungna att lämna sin klass för att ha separat andraspråksundervisning 
när övriga klassen har t.ex. NO eller SO. Detta tror jag definitivt påverkar andraspråkselever 
språkliga förståelse och kunskaper inom ämnen och bidrar till den kunskapsnedgång som jag 
omnämnde tidigare, speciellt om det inte finns ett fungerande samarbete mellan lärarna kring 
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dem. Salameh (2012) och Skolverkets stödmaterial, Att främja nyanlända elevers 
kunskapsutveckling (2012) påtalar vikten av samverkan mellan klasslärare, ämneslärare, lärare 
i svenska som andra språk och modersmålslärare, så att andraspråkselever verkligen ska få det 
stöd som behövs för sin språkutveckling och kunskapsutveckling. Enligt den svenska 
läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2011c, s.14) är det lärares uppdrag att ge elever ”stöd i sin 
språkliga och kommunikativa utveckling samt skapa tillfälle till ämnesfördjupning, överblick 
och sammanhang och ge möjlighet till att arbeta ämnesövergripande samt samverka med 
andra lärare för att elever ska nå utbildningsmålen”.  

En relativt ny metod, genrepedagogkiken, som utgår från en sociokulturellt orienterad 
läsforskning, anses som en framgångsfaktor av många olika förespråkare som Kuyumcu 
(2004), Gibbons (2010) och Johansson och Sandell (2012) när det gäller undervisning i 
svenska och övriga ämnen. Speciellt framgångsrik anses den dock vara för andraspråkelever, 
eftersom dessa behöver arbeta extra mycket med bearbetning av olika sorters texter inom 
olika ämnen, för att förstå det de läser och införliva olika begrepp. Metoden innebär även att 
lärare måste skapa tid för diskussioner av texter i helklass, i mindre grupper och par för 
eleverna. Min fundering är om lärare är medvetna om denna metod och använder sig av den i 
sin svensk undervisning eller finns det andra metoder som de ser som mer framgångsrika. 
Samtidigt menar Johansson och Sandell (2012) att den nya läroplanen ställer höga krav på 
genrekompetens inom skolans olika ämnen, hos elever. Vilket innebär att de ska ha kunskaper 
om hur olika texter är uppbyggda, i vilket syfte de skrivits och kunna diskutera dessa. Vidare 
ska elever själva kunna formulera egna texter utifrån olika syften och mottagare. 

Slutligen vill jag konstatera att alla elever enligt Skolverkets Läroplan (2011c) ska ha rätt till 
en undervisning med likvärdigt innehåll, trots att det finns stora spridningar mellan deras 
kunskaper och erfarenheter. Jag och mina kollegor på min arbetsplats upplever detta som 
komplext. Det är svårt att anpassa genomgångar och undervisning, så att alla elever förstår, 
inhämtar kunskaper, utvecklas och når kunskapskrav och mål som är relevanta för var och en 
av dem samt utgår från läroplanen. Vi har diskuterat detta pedagogiska dilemma många 
gånger på vår skola och vi har prövat olika metoder med mer eller mindre framgång. Vi har 
dock konstaterat, att det är svårt att veta vilka faktorer och metoder, som skapar 
andraspråkselevers bästa förutsättningar att utveckla sina kunskaper och sin språkförståelse, 
så deras kunskapsutveckling blir likvärdig förstaspråkselevers. Skolverkets stödmaterial 
(2012, s.4) menar att Uppmärksamhet behöver riktas mot skolans förmåga att möta den 
heterogena gruppen nyanlända elever och erbjuda dem undervisning av hög kvalitet och en 
väg till delaktighet i skolans gemenskap. Vilka metoder är det som ingår i denna 
högkvalitativa undervisning och ger kunskapsframgång även för andraspråkselever? Detta 
didaktiska problem har verkligen väckt mitt intresse och i min undersökning ska jag försöka 
ta reda på vilka metoder som lågstadielärare i åk 1-3 använder sig av och ser som 
framgångsfaktorer.  
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1.2 Syfte 
Syftet med min undersökning är att göra en kartläggning över vilka språkutvecklande metoder 
lågstadielärare använder i sin undervisning och vilka av dessa de anser vara 
framgångsfaktorer för andraspråkselever. Min förhoppning är att undersökningen ska 
medverka till att jag utvecklar min egen kunskap i undervisning av andraspråkselever, som i 
sin tur kan bidra till diskussion kring didaktiska metoder och utveckling av min och mina 
kollegers undervisning av andraspråkselever på min egen arbetsplats.  

 

1.3 Frågeställningar 
Den övergripande frågeställningen jag valt att utgå från i min studie är;  
Vilka språkutvecklandemetoder använder och anser lågstadielärare i åk 1-3 är 
framgångsfaktorer i sin undervisning med andraspråkselever?  
Vidare har jag valt att fördjupa och tydliggöra undersökningen, genom att bryta ned denna 
huvudfråga till frågeställningar som: 
Vilka metoder anser lärare fungerar bra? 

Vilka metoder anser lärare främjar andraspråkselevers språkutveckling och lärande? 
Vilket material anser lärare främjar andraspråkselevers språkutveckling och lärande? 

Vilket material använder lärare sig av i anslutning till metoderna? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
Min undersökning tar sin teoretiska utgångspunkt i den sociokulturella 
undervisningstraditionen. De metoder och det material jag valt att studera närmare, bygger på 
synsätt om hur elever lär och införlivar kunskaper. I litteraturgenomgången har jag valt att 
inleda med en definition av begreppet andraspråkselev, eftersom detta är ett begrepp som jag 
använder återkommande i min undersökning och det kan vara av betydelse att veta vad det 
innebär. Därefter görs en kort introduktion av begrepp som förekommer i min undersökning 
som berör organisation och stödresurser, som visar sig ha stor betydelse för 
andraspråkselevers språkutveckling. Vidare redogör jag för en kort historik om synen på 
lärande och kunskap ur ett Sociokulturellt perspektiv. I litteraturgenomgång följer sedan ett 
antal metoder och material, som lågstadielärare använder sig av och jag fick ta del av på de 
skolor jag studerade i min undersökning.  

2.1  Definition av begreppet andraspråkselever 
I min undersökning och i min uppsats har jag valt att använda mig av definitionen 
andraspråkselever. Jag menar då elever, som har sitt ursprung i ett annat land, med ett annat 
språk än svenska. Vidare inkluderar jag elever som är födda i Sverige eller kom till Sverige, 
som mycket små, men pratar ett annat språk än svenska i sitt hem. Enligt Löthagen, 
Lundmark och Modig (2008) syftar definitionen andraspråkselever, på elever som dels har ett 
förstaspråk som är deras modersmål och dels ett eller flera språk som de lärt in eller lär in, 
som då definieras och benämns som andraspråk. I Skolverkets kommentarmaterial till 
kursplanen i svenska som andraspråk (2011b) påtalas att begreppet andraspråk är rådande 
inom forskning runt om i världen och att man då talar om begreppet, second language. 
Begreppet inbegriper individer som redan påbörjat inlärning av ett språk eller redan lärt in ett 
språk i ett socialt och kulturellt sammanhang, som senare i sitt liv möts av ett eller flera nya 
språk som de ska lära in i en ny miljö med kanske andra sociala och kulturella kontext. 
Skolverkets kommentarmaterial till kursplanen i svenska som andraspråk (2011b) påtalar 
dock att man i läroplanen valt att använda begreppet, elever med svenska som andraspråk, 
men detta begrepp syftar på andraspråkselever. Vidar menar de att begreppet inkluderar elever 
som dels är födda i eller flyttat till Sverige före eller under sin skolgång. 

2.2 Organisation av andraspråksundervisning 
I Sverige börjar nyanlända andraspråkselever på de svenska skolorna under olika 
förutsättningar. En del av dem i någon form av förberedelseklasser, där de succesivt integreras 
i sina åldersspecifika klasser och andra placeras direkt i en klass, där de förhoppningsvis 
erhåller stöd som t.ex. undervisning i SVA, svenska som andra språk i enlighet med de 
principer som förordas i Skolverkets stödmaterial, Att främja nyanlända elevers 
kunskapsutveckling – med fokus på samverkan, organisation samt undervisningens 
utformning och innehåll (2012). Varje kommun bör enligt Skolverkets allmänna råd (2008, 
s.12) se till att skolor i kommunen ”organiserar undervisning utifrån varje nyanländ elevs 
behov och förutsättningar och utgår från deras förmågor, intressen och starka sidor”. Vidare 
på samma sida står det att skolorna ska ”tillämpa arbetssätt som förenar språkutveckling och 
lärande ämnesinnehåll”.  
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2.2.1 Kartläggning 
Att göra kartläggningar av elevers tidigare kunskaper när de börjar i skolan, är något som 
tydligt påtalas i Skolverkets stödmaterial (2011d), som något tvunget om undervisning ska 
kunna anpassas till elevers kunskaper, förmågor och förutsättningar. Detta då en kartläggning 
beskriver vilken utgångspunkt elever har inför ett nytt undervisningsområde. Vidare ska 
kartläggningen ligga tillgrund för planering och är viktig för elevers möjlighet att utveckla 
och inhämta ny kunskap. I Skolverkets stödmaterial (2012) påtalas än tydligare vikten av att 
detta görs när andraspråkselever börjar i den svenska skolan. Däremot uttrycker de vidare att 
många skolor har svårt att genomföra just detta. Ytterligare menar de att kartläggningar måste 
få ta tid, ständigt revideras och ske i samverkan mellan olika lärarkategorier som finns kring 
andraspråkseleverna. Kartläggning måste också inkludera flera olika bitar som 
ämneskunskaper, intresse, erfarenheter och förmågor, för att ge en helhetsbild av 
andraspråkselevers egentliga kunskaper och färdigheter. I Skolverkets stödmaterial (2011d) 
anser de också att kartläggningar kan vara tillgrund för beslut om individuella stödinsatser 
som studiehandledning på sitt modersmål eller stödundervisning i form av stödresurs. Enligt 
Skolverkets allmänna råd (2008) bör skolan där nya andraspråkselever börjar, kartlägga bl.a. 
elevens läs och skrivförmåga på sitt modersmål och svenska samt i olika ämnen för att få 
vetskap om deras förståelse av begrepp och problemlösningsförmåga. Vidare står det att varje 
skola bör ha rutiner för hur kartläggningarna ska gå till. 

2.2.2 SVA och SVA lärarens roll 
Begreppet SVA står för Svenska som andra språk och är ett eget ämne inom det svenska 
skolväsendet. Ämnet ska enligt Läroplanens kommentars material (2011b, s.7) ”ansvara för 
att elever med annat förstaspråk än svenska får möjlighet att utveckla sina språkförmågor på 
samma villkor som elever med svenska som förstaspråk”. Detta innebär i praktiken att det är 
andraspråkselevers rätt att få det stöd och hjälp de behöver för att nå samma utvecklingsnivå i 
det svenska språket som förstaspråkselever.  

I skolverkets stödmaterial Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling – med fokus på 
samverkan, organisation samt undervisningens utformning och innehåll (2012) framgår 
vikten av att klasslärare, ämneslärare och SVA-lärare samarbetar kring andraspråks elever i 
klasser. SVA läraren behöver bedriva en mer ämnesintegrerad undervisning, för att utveckla 
andraspråkselevers förståelse för ämnesspecifika begrepp och se om de förstått den 
undervisning som givits i olika ämnen. Vidare måste SVA läraren även bedriva en mer 
teoretisk undervisning av det svenska språket med tyngdvikt på t.ex. grammatik och uttal av 
ord. Stödmaterialet lyfter då fram fördelar med ett tematiskt arbetssätt där ämneslärare och 
SVA lärare tillsammans planerar och genomför undervisning, vilket bidrar till att andraspråks 
elever får ett större sammanhang och kan fortsätta att utveckla sina sedan tidigare inhämtade 
kunskaper i olika ämnen. Ytterligare något som de anser som har en viktig betydelse är att 
även ämneslärare har kompetens och behörighet att undervisa andraspråkselever. 

En viktig förutsättning för att lyckas med att integrera språk- och ämnesundervisningen är att 
lärarna har kompetens att undervisa med perspektiv på svenska som andraspråk. Flera av de 
pedagoger som intervjuats har själva behörighet både i svenska som andraspråk och i andra 
ämnen. De menar att fler skulle behöva denna kombination i sin kompetens för att kunna 
stimulera nyanlända elevers fortsatta kunskapsutveckling. 
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2.2.3 Modersmål, betydelse och undervisning 
När det gäller definitioner och benämningar av olika begrepp inom undervisning av elever 
med utländsk härkomst finns en stor variation. Håkansson (2004) menar att ordet modersmål, 
är det samma som förstaspråk och dess definition är den samma. Vilket då i Sverige skulle 
betyda språket svenska. Skolverket, däremot i en rapport (2002) gör skillnad på modersmål 
och förstaspråk och definierar ordet modersmål som ett annat språk som talas av elever som 
ursprungligen kommer från ett annat land, medan svenska är ett förstaspråk och talas av 
infödda. Vidare påtalar Håkansson (2004) att begreppet modersmål ersatte begreppet 
hemspråk 1997, eftersom man ansåg att det rörde sig om ett språk som användes på andra 
ställen än endast i hemmet. I min studie kommer jag att använda mig utav den första 
definition när jag använder begreppet modersmål, d.v.s. att modersmål är det språk som elever 
lärt som sitt eller sina första språk.  
  
I Sverige och världen har det sedan 1970-talet inom forskning, pågått en diskussion kring 
modersmålets betydelse och vilken påverkan detta kan ha vid inlärning av ett nytt språk. 
Abrahamsson (2004) menar att forskningen kommit fram till att ett modersmåls fonetik och 
fonologi, t.ex. hur bokstävers ljud produceras och låter, vokal och konsonantanhopning i ord 
som ska uttalas eller uteslutas samt artikulation, har betydelse när man ska lära sig uttal i ett 
andraspråk. Detta synsätt kan även härledas till Ellneby (1998) som påtalar vikten av att, 
lärare försöker sätta sig in i elevers modersmål och hur dessa förhåller sig till det svenska 
språket samt tar reda på vilka likheter och skillnader det finns mellan språken, när det gäller 
t.ex. grammatik, uttal och bokstavsform. Även Myndigheten för skolutveckling (2004) i sitt 
stödmaterial menar att ska man utveckla den språkliga kompetensen hos ett barn måste lärare 
stödja elevers modersmål och stimulera utveckling av ett andra språk. Vidare anser de att det 
är viktigt att bejaka och visa intresse för elever och deras föräldrars modersmål om man vill 
stödja deras andraspråksutveckling. De framhåller t.ex. betydelsen av att låta elever lära 
klasskamrater ord och sånger på deras modersmål. Vidare poängterar de att det är viktigt att 
låta elever i samma ålder och med samma modersmål, få möjlighet att samarbeta eftersom 
detta anses utveckla deras gemensamma modersmål. Enligt Skolverkets allmänna råd (2008) 
anses att forskning kommit fram till att studiehandledning och ämnesundervisning på 
modersmålet har stor betydelse för andraspråkselevers kunskapsinhämtning och 
kunskapsutveckling. 

 
För att skapa förförståelse av ett ämnesområde eller en text är och kan modersmålet och 
modersmålsundervisning vara av stor vikt. I boken Lärarens handbok (2011, s.135) står att, 
enligt skollagens 7§ ska ”en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än 
svenska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om;  
1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och,  

2. eleven har grundläggande kunskaper i språket”. 

Vidare i texten står att läsa att regering kan överlåta andra myndigheter att bestämma och 
meddela föreskrifter om modersmålsundervisning. En sådan föreskrift kan t.ex. vara att 
modersmålsundervisning i ett språk endast kan ges om det finns ett visst antal elever som 
önskar modersmål i just detta språk.   
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2.3 Lärande och kunskap 
Som tidigare nämnts utgår min undersökning från ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 
kunskap. Jag vill dock inleda detta stycke med att påpeka att forskare under årens lopp 
intresserat sig för hur individer lär och inhämtar kunskap, genom att i korthet beskriva Lev 
Vygotskijs sociokulturella synsätt på lärande.  

2.3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det synsätt som fått mycket gehör, sedan 1980-talet, är det sociokulturella synsättet som den 
ryske psykologen och pedagogen Lev Vygotskij kom fram till under början av 1900-talet. 
Enligt Säljö (2000) så bygger ett sociokulturellt perspektiv på lärande, att kunskap och 
förmågor utvecklas genom individers beskrivningar och analyser av saker och upplevelser i 
vår omgivning, som i sin tur påverkas av individers tidigare erfarenheter och den sociala- och 
kulturella miljö de lever i. Kunskap utvecklas även genom erfarenheter, påverkas och formas 
av den omgivning man lever i, därför kan kunskap, agerande, uppfattningar och 
samspelsmönster skiljas åt mellan individer, beroende på kultur och livsmiljö (Lindqvist 
1999).  

Vidare menar Säljö (2000) att ur ett sociokulturellt perspektiv så tolkas och skapas kunskap 
genom samspel mellan människor och dess aktiviteter, i den kultur eller samhälle man föds i. 
Redan som nyfött barn socialiseras man in i kulturella mönster genom att samspela med andra 
människor och göra erfarenheter tillsammans med dessa. Individer uppmärksammar, lär sig 
att beskriva och agera i sin omgivning på det sätt som anses vara normgivande, tillåtande och 
uppmuntrande. Säljö menar även (2000) att själva lärandet är en produkt av mänskliga 
aktiviteter och att människor alltid har delat med sig av sina kunskaper till varandra. 
 
Säljö (2000) lyfter även fram vikten av kommunikation och språkanvändningen för lärandet 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Dessa utgör nämligen en viktig del för 
kunskapsutvecklande hos individer eftersom det är genom dessa, individer får erfara 
delaktighet, ta del av förklaringar och uppfattningar av objekt och händelser i sin omgivning. 
Språket är ett redskap som individer använder i sitt eget tänkande, som kommunikation med 
andra och sig själv samt ett medel att beskriva och förklara det abstrakta. Vidare menar han att 
kommunikation förekommer tidigare än själva tänkandet. Den är även en länk mellan det inre 
och externa tänkandet samt utgör ett stöd och en mall, som gäller för en viss kultur eller en 
grupp av människor i samhället. Egidus (2009) precis som Lindqvist (1999) menar att 
Vygotskij ansåg språket som en funktion i sig, ett inre språk, som bidrar till att utveckla den 
intellektuella- och abstrakta förmågan, själva tänkandet och dess lösningar på problem som 
elever ställs inför. Lindqvist (1999) påtalar även att Vygotskij menade att små barns 
egocentriska språk, när de talar högt med sig själva hjälper dem att organisera deras tankar 
och handlande samt att det är ur detta språk som ett mer inre tal skapas som är nära knutet 
med tänkandet. 

Vidare i sin bok beskriver Egidus (2009), Vygotskij syn på lärarrollen. Lärare är otroligt 
betydelsefulla för elevers utveckling, speciellt när det gäller att hitta varje elevs individuella 
utvecklingszon. Det är viktigt att varje lärare observerar och tar reda på vilken 
utvecklingsnivå elever befinner sig, anpassar undervisning och arbetsuppgifter utifrån denna 
samt handleder och stöttar. Handledningen ska gradvis minska allteftersom elever klarar sina 
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uppgifter själva. Det en elev klarar med hjälp av en vuxen, kommer eleven att klara själv så 
småningom. Lindqvist (1999) menar i sin bok att Vygotskij anser att skolan ska vara en plats 
där elever handleds av lärare med psykologisk kunskap, om dels den sociala miljöns påverkan 
och att lärandeprocessen kräver aktivitet från elev, lärare samt den omgivande miljön i skolan. 
Läraren har en viktig roll i att handleda, organisera och utforma miljön samt utforma 
undervisning och metoder utifrån elevers intresse och bygga vidare på deras redan inhämtade 
kunskaper. Lindqvist (1999) påtalar också att Vygotskij såg kunskap som något som måste 
erövras och undervisning som skolan bedriver handlar om att förändra och vidga synsätt i 
förhållande till den vardagliga miljön och det samhälle som elever vistas i. Undervisning ska 
även knyta an till det som redan är känt för elever och förklara nya. Det är genom detta som 
elever upplever att skola och verkliga livet samspelar. Skolans undervisning och ämnen måste 
även de ha samband med varandra och knyta an till elevers intresse och erfarenheter.  

Enligt Lindqvist (1999) betonar Vygotskij leken som en metod att utveckla tänkandet och 
medvetandegöra elever samt menade att lek och arbete hör ihop. Han skilde dock på olika 
former av lek beroende på vilken kunskap som lärs in. Genom rollek menade han att barn 
utvecklar kunskap om känslor, agerande och samspel, medan det i en konstruktionslek 
utvecklar kunskap om planering och organisation.  

Enligt ett sociokulturellt perspektiv och Vygotskij menar Säljö (2000) att det inte finns någon 
begränsning för vad individer och hela mänskligheten kan lära sig. Eftersom kulturella, 
språkliga, psykologiska och fysiska faktorer i vår omgivning förändras, så utvecklas och 
förändras även individers kunskaper och förmågor. Individer utvecklar nya tekniker och 
anpassar sina kunskaper och förmågor ständigt, vilket gör att begränsningen för den 
intellektuella och fysiska förmågan förflyttas hela tiden.  

Säljö (2000) påtalar även i sin bok att Vygotskij menade att individer bygger sina kunskaper, 
på det de redan vet och kan samt använder dessa som hjälpmedel i sitt agerande, när de ställs 
inför nya händelser och föremål. Detta kallade Vygotskij för den närmaste utvecklingszonen 
och det är i denna zon som individer själva kan hantera problem, men de kan med stöd av 
andra utvecklas och ta steg in i ytterligare utvecklingszoner, som de sedan i sin tur kan 
hantera själva. Säljö (2000) menar att detta är en allmänt bekant företeelser, med handledning 
och stöd kan individer ofta lösa svårigheter, som de inte skulle klara av själva. Stödet menar 
han kan stå för att få en fråga eller text förklarad eller att problem och uppgifter struktureras 
eller delas i mindre stycke samt förklaras utifrån kända begrepp och tidigare erfarenheter hos 
individen. Utifrån ett sociokulturellt synsätt menar både Lindberg (2004) och Säljö (2000) att 
detta är en modell för hur kunskaper och färdigheter överförs och utvecklas hos människor 
inom familjen, i samhällen och kulturer. Individer deltar i diskussioner och handlingar 
tillsammans med andra som gör att de förstår dem, blir förtrogna med dem och kan använda 
dem i nya situationer, på egen hand tillsammans med andra.  
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2.3.4 Tidigare metoder och Sociokulturellt perspektiv på 
andraspråkselevers lärande i praktiken 
Gibbons (2010) menar att skolan tidigare har dominerats av två olika synsätt och metoder på 
hur undervisning ska bedrivas. Den ena metoden beskriver hon som det tomma kärlets teori 
eller sändar-modellen. Här är lärarens roll att förmedla kunskap till sina elever. Eleverna 
själva har inga tidigare kunskaper eller erfarenheter, utan betraktas som tomma bägare som 
ska fyllas på. Denna metod ser själva språket, som ett redskap där elever är mottagare medan 
lärare är sändare av det. Den andra metoden, kallar hon för den progressiva. Den ser däremot 
undervisning som något som utgår från eleven. Eleven sätts i centrum och ska själv formulera 
frågor och vara intelligent genom egen tankeverksamhet. Lärares roll blir då att erbjuda elever 
material och uppgifter, medan elever själva ansvarar för sitt eget lärande. Gibbons (2010) 
menar att i båda dessa metoder utgår lärare från att elever är självständiga individer och att 
inlärning är något som sker inuti dem. Dessa teorier är vanligt förekommande i klassrum, var 
för sig, eller växelvist och lärare nyttjar dem mer eller mindre. Men hon påtalar att teorierna, 
har kritiserats inom undervisning, speciellt för andraspråkselever. Den första teorin sändar- 
modellen ger inte utrymme för en av de viktigaste faktorerna vid språkinlärning, nämligen att 
använda språket i samspel med andra. Vidare uttrycker hon att elever i undervisningen inte 
ges utrymme, till att delge sina tankar och erfarenheter utan det är läraren som förmedlar sina. 
Vilket då kan innebära att själva undervisningen utgår från stereotypa samhällsmönster och 
uppfattningar, där minoritetsgruppers synsätt och erfarenheter inte synliggörs på samma sätt. 
Därför anser hon att det är viktigt att andraspråkselever i klassrummet ges talutrymme, så att 
de får möjlighet att reflektera på och tala sitt andraspråk.  

Gibbons (2009) menar att ett sociokulturellt perspektiv på lärande istället påtalar vikten av att 
lärare och elever samt elever och elever samarbetar vid kunskaps- och språkinhämtning. 
Interaktionen anses som en av de mest betydelsefulla faktorerna och både lärare och elever 
måste få vara delaktiga i inlärningsprocessen. Vidare menar hon att ett sociokulturellt synsätt, 
ser utveckling som ett socialt fenomen och inte ett individualistiskt, d.v.s. inte en process som 
ägs av eleverna själva. Inlärning och utveckling är i stället ett resultat av elevers sociala, 
kulturella och historiska erfarenheter i samspel med de människor, den situation och det 
samhälle de lever i. Detta innebär även att språkutveckling av ett andraspråk utvecklas utifrån 
de sammanhang och de erfarenheter andraspråkselever har av att använda ett språk och i vilka 
situationer de använder det.  

Vidare uttrycker Gibbons (2009) och Lindberg (2004) scaffolding eller stöttning som en viktig 
faktor i undervisning av andraspråkselever. De menar då det stöd och hjälp som lärare ska 
utgöra för sina elever i klassrummet, så att de känner att de kan klara en uppgift. Vidare menar 
de precis som Vygotskij och Egidius att stöttning ska ses som en tillfällig hjälp som gör att 
elever tillslut klarar av att genomföra samma uppgifter på egen hand. Både Gibbons (2009) 
och Lindberg (2004) precis som Säljö (2000) och Egidus (2009) själva dialogen som ett 
redskap till tänkandet och grunden för kunskapsutveckling samt att andraspråkselever måste 
uppmuntras till att tänka högt, så att de kan införliva ett nytt språk och specifika 
ämnesbegrepp. Vidare utgör det ett viktigt stöd för andraspråkselever att strukturera tänkande 
och bearbeta kunskap på ett djupare plan.  
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2.4 Språkutvecklande undervisningsmetoder  
Den undervisning och de undervisningsmetoder jag valt att fokusera på i min undersökning är 
valda utifrån de influenser och synsätt på lärande, som sätter sin prägel på den svenska skolan 
och enligt den Svenska läroplanen (2011c) ska utgå från varje enskild elevs förutsättningar 
och behov, tidigare erfarenheter, kunskaper, bakgrund och språk. I Skolverkets, 
Kommentarmaterial till kursplan i svenska, (2011a) står att språk utgör ett redskap för att 
tänka, kommunicera och lära, vilket bygger på de teorier om lärande som menar att språk är 
av betydelse för att synliggöra och utveckla individers tänkande inte bara i skolan utan hela 
livet. Vidare står det att språk medför att individer kan ingå i gemenskap och utvecklas i 
samspel med andra samt att det är genom språket individer utvecklar sin personlighet, skapar 
förståelse för sig själva och andra. 

Mitt urval av metoder, bygger även på sådana språkutvecklande metoder, som dels 
förespråkas av forskare inom ämnet som t.ex. Gibbons (2010), Hyltestam och Lidberg (2004) 
och dels som lärare i årskurs 1-3 använder sig av i sin undervisning av andraspråkselever i 
helklassituation ute på skolorna. Ytterligare vill jag tillägga att enligt Löthagen, Lundmark 
och Modig (2008) är språkutvecklande undervisning för andraspråkselever, inte något som 
utgår från en speciell metod. Utan det handlar egentligen mer om ett synsätt och 
förhållningssätt som innebär att lärare aktivt och medvetet intar en ståndpunkt, där de ständigt 
reflekterar över sin undervisning och anpassar den, så att andraspråkselever ständigt utvecklas 
och når bättre resultat.  

2.4.1 Språk, kommunikation och samtal som metod 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv menar Säljö (2000), Egidus (2009) och Gibbons (2010) 
att språk, kommunikation och interaktion, ses som en viktig faktor till att andraspråkselever 
utvecklas och lär. Gibbons (2010) menar även i sin bok att andraspråkselever inte bara lär sig 
ett nytt språk, utan de ska även inhämta nya kunskaper om olika ämnen genom det nya 
språket. Vidare hävdar Löthagen, Lundmark och Modig (2008) att andraspråkselever måste få 
möjlighet att använda sitt nya andraspråk, så mycket som möjligt i sitt lärande och att lärare i 
alla ämnen måste uppmuntra och stimulera dem till att göra detta, så mycket som möjligt i 
olika konstellationer. Därför har jag i min undersökning valt att studera språkets betydelse och 
användning i undervisning av andraspråkselever i min rapport. 

Det är viktigt att man som lärare, själv analyserar vad man lägger in i begreppet språklig 
förmåga. Ellneby (1998) menar att språklig förmåga innebär att elever har ett, impressivt 
språk, ett inre språk och en förståelse för ord och begrepp samt ett expressivt språk, d.v.s. kan 
producera ett språk, genom att tala, använda ord och gester.   

Själva kommunikationen mellan lärare och elev samt mellan elever och elever är viktig när 
det gäller att utveckla ett andraspråk. Säljö (2000) menar att det vardagliga samtalet som sker 
mellan människor när de umgås t.ex. när barn leker tillsammans, är en av de viktigaste 
faktorerna till att kunskaper och insikter uppstår hos individer. Medan Stensson (2009) hävdar 
att samtal skapar möjligheter att använda och utveckla ett språk kring texter och erfarenheter. 
Lindberg (1993) anser att andraspråksundervisning handlar om att undervisa i ett språk som är 
användbart även utanför klassrummet och att kommunikativa språkaktiviteter, som ska ingå i 
undervisning, bör påminna om kommunikation i verkligheten, med olika syften och i olika 
språkliga- och kulturella sammanhang. Vidare påtalar de att just kommunikation i sig, ska 
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känneteckna aktiviteterna som sker i klassrummet och att en socialinteraktion ska finnas 
mellan två eller flera elever. Kommunikation som aktivitet och metod, ska så långt som 
möjligt efterlikna den kommunikation som eleverna kommer i kontakt med och som de 
kommer att vara en del av i det verkliga livet. Vidare måste kommunikationen vara autentisk 
och utgå från verkliga händelser, där människor samspelar. Den måste även vara mer eller 
mindre förutsägbar och ha en form av skapande aktivitet, som kräver kreativitet och 
flexibilitet hos elever. Ytterligare bör den vara inom en språklig ram och sociokulturell ram 
som synliggör kommunikationens form och vilken typ av språk som är lämpligt att använda 
vid just den typ av aktivitet, händelse eller sammanhang samt det är också viktigt att 
kommunikation i sig har ett syfte som t.ex. att påverka eller instruera. Språkinlärning handlar 
om att som lärare ge elever tillgång till ett språk, som är på en begriplig nivå och att elever 
ges möjlighet att ge och få respons på om de förstått eller ej. Vidare lyfter Lindberg (1993) 
fram att kommunikation bör ses som en process som bör innehålla alla dessa olika faktorer i 
undervisningen. Ellneby (1998) menar att man som lärare till elever med ett begränsat språk i 
svenska måste anpassa sitt språk efter barnets språkliga utveckling och använda sig av enkla, 
korta meningar med vardagliga ord och begrepp som finns i deras vardag och som de förstår. 
Det är viktigt att man utgår från saker som eleverna känner till och redan har. Myndigheten 
för skolutveckling (2004) anser också att det oftast är stimulerande för elever att samtala om 
saker som elever har i sin närhet och sig själva. De anser vidare att arbetsområden som mitt 
hus, min bil, mitt husdjur, min familj och jag själv är ämnen som andraspråkselever har lättare 
att delta i och utvecklas språkligt.  

Myndigheten för skolutveckling (2004) menar att det är viktigt att både lyssna på ett nytt 
språk men framför allt få utrymme att tala det. Det är viktigt att lärare på ett tidigt stadium ger 
andraspråks elever utrymme att ställa frågor, besvara frågor och vara delaktiga i samtal i 
klassrummet, både i helklassituationer men framförallt i mindre grupper där de kan få ett ännu 
större språkligt utrymme. Det är även betydelsefullt att se till att sammansättningen i grupper 
bygger på att elever som kommit olika långt i sin språkutveckling får arbeta tillsammans. De 
elever som kommit längre i sin språkligautveckling, kan då vara förebilder för de som har 
svårt att formulera sig i språket. Vidare poängterar de att elevsamarbete är av särskild 
betydelse för andraspråks elever, som endast kommer i kontakt med sitt nya språk i skolan. 
De anser också att lärare måste ta sig tid och reflektera över andraspråkselevers sätt att 
använda språket och stimulera deras kreativitet och tänkande.   

I boken Stärk språket, stärk lärandet menar Gibbons (2010) att enligt den lingvistiska 
språkteorin använder vi oss av språk i allt vi gör och vi sätter in det i ett sammanhang, i en 
socialkontext. Detta sammanhang kan delas in i två olika kontext. En kulturkontext, som utgår 
från att människor som tillhör en kultur har likvärdiga åsikter och förväntningar och genom 
detta använder ett gemensamt språkmönster, samt en situationskontext, där skrift och talat 
språk styrs beroende på, i vilket sammanhang eller i vilken situation de används. Vidare 
menar hon att det finns stora skillnader mellan t.ex. språk i en undervisningssituation eller 
inom kommersiella program i media samt mellan olika sorters texter man läser t.ex. en 
skönlitterär bok eller en faktabok om djur och natur. Situationskontexten påverkas av tre 
viktiga faktorer; fält, relation och kommunikationssätt. Fält menar hon syftar på textens ämne 
medan relation syftar på det förhållande som uppstår mellan en talare och lyssnare i ett samtal 
eller det förhållande som uppstår i en text mellan en läsare och författare. Kommunikationssätt 
däremot handlar om på vilket sätt själva kommunikationen sker. Alla dessa tre faktorer kan 
ses som ett register som påverkar hur ett barn lär sig att hantera sitt förstaspråk i en 
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utvecklingsprocess. När barn blir äldre blir de bättre på att hantera språket på ett mer explicit 
eller abstrakt sätt. De kan redogöra för saker som hänt tidigare under dagen eller inte finns i 
deras direkta närhet.  

Säljö (2000) menar att språkets funktion kan ses som en mekanism, som bidrar till att lagra 
kunskaper, insikter och förståelse. Det ger individer möjlighet att jämföra och lära av 
erfarenheter, eftersom de kan använda språket till att tolka situationer och händelser i 
begreppsliga termer samt dela dessa erfarenheter genom kommunikation med andra. Han 
poängterar även att språket är en produkt av mänskliga aktiviteter, som använts för människor 
för att utbyta och delge sina kunskaper. Vidare lyfter han fram det vardagliga samtalet som en 
av de viktigaste faktorerna till att kunskaper och insikter uppstår hos individer.  

Gibbons (2009) vill poängtera att lärare måste vara medvetna om att andraspråkselever inte 
har tid att lära in ett andraspråk som ett separat ämne och överlåta det åt t.ex. 
andraspråkslärare, innan de kan inhämta kunskap i skolans olika ämnen. Andraspråkselever 
måste lära sig det nya språket hand i hand med kunskapsinhämtning i alla ämnen. Vidare 
hävdar hon att muntliga redogörelser, där andraspråkselever får träna på att uttrycka sig 
enskilt eller tillsammans med klasskamrater genom grupparbeten fungerar som en bro över 
till skriftspråket. Det som eleverna lär sig att formulera i sitt tal blir också naturligt för dem att 
införliva i, det de formulerar i sina texter när de skriver.  

2.4.2 Högläsning och läsning 
Salameh påtalar i sin bok (2012) att kulturer har olika synsätt på läsning, skrivning och hur 
skrift ska användas. När andraspråkselever börjar skolan har de ofta skilda erfarenheter och 
kunskaper om vad läsning går ut på, beroende på sin kulturella bakgrund och språkliga 
socialisation. En del av dem har lärt sig att läsning innebär att sitta still och lyssna på någon 
som vet mer än dem själva och att böcker handlar om religiösa tankar, som inte får tolkas eller 
diskuteras. Andra har fått lära sig att läsning innebär samtal och jämförelser av texter som 
leder till att man får ta del av olika synsätt medan andra att muntliga berättelser och sånger är 
viktigare än själva läsandet. Detta innebär i praktiken att när elever börjar skolan har de 
skiftande erfarenheter av bokläsning och olika föreställningar om hur man gör när man läser 
och skriver. Genom läsning och böcker lär man sig inte bara ett språk utan också normer för 
språkligt beteende.  

Både Gibbons (2010) och Lindö (2005) och i materialet från Myndigheten för skolutveckling, 
Komma till tals – flerspråkiga barn i förskolan, (2004) påtalas vikten av att högläsa olika 
genrer och berätta sagor för elever. Genom berättande och högläsning ges andraspråkselever, 
inte bara möjlighet till en upplevelse, utan de får komma i kontakt med ord, begrepp, 
grammatik och uttal som de kan införliva till sina egna förmågor, när de utvecklar sitt 
andraspråk. Berättande och högläsning skapar modeller för hur andraspråkselever själva kan 
berätta och strukturera sina egna berättelser eller texter och de får höra hur olika genrer ska 
läsas samt får bekanta sig med nya begrepp och ord. Ytterligare lyfter de vikten av, att skapa 
förförståelse av text som ska läsas för andraspråkselever genom att introducera innehållet i det 
som ska läsas, läsa samma bok fler gånger, vilket ger ökad förståelse och befäster nya ord och 
begrepp som de kan införliva i sitt nya språk. Lindö (2005) betonar just högläsning som extra 
viktig för andraspråkselever eftersom de dels inte har föräldrar som läser för dem på det nya 
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språket. Men hon menar att högläsning absolut inte får utesluta gemensam läsning i mindre 
grupper eller enskild tystläsning.  

Böcker som ger möjlighet till igenkännande och samtidigt öppnar dörrar till nya världar att 
utforska och skaffa sig kunskaper om anser både Myndigheten för skolutveckling, i 
stödmaterialet Komma till tals – flerspråkiga barn i förskolan, (2004) och Lindö (2005) som, 
viktiga att använda för andraspråkselever. Författarna anser dock att det finns vissa 
svårigheter med att berätta och läsa för andraspråkselever, speciellt om deras förförståelse och 
språkliga utveckling skiljer sig för mycket åt. Lärare måste därför välja litteratur med omsorg 
när de ska läsa för andraspråkselever. De måste även undersöka vilka erfarenheter de har av 
läsning i största allmänhet, vilken sago- och berättarkultur de har, vad som intresserar dem 
och vilka kunskaper de har i språket. Vidare är det viktigt att tänka på att man använder sig av 
olika sorters litteratur från olika kulturer och länder och inte bara Svenska traditionella 
barnböcker.   

Bearbetning av litteratur och olika texter anses av Myndigheten för skolutveckling (2004) 
som minst lika betydelsefull som själva läsningen. Det är otroligt viktigt att låta elever få 
diskutera innehållet av det lästa, få svåra och obegripliga begrepp, ord och episoder 
förklarade. Detta menar man kan göras på många olika sätt genom att rita och måla, tillverka 
egna böcker med bilder och enkla texter, dramatisera händelserna eller återberätta sagan 
medhjälp av att låta elever få agera olika rollfigurer från denna. Stensson (2009) menar att 
språkutveckling måste ses ur ett långsiktigt perspektiv och skolans klassrum måste vara 
läsande rum, där elever tillsammans med sina lärare arbetar med strategier som gör att de kan 
tänka, förstå, tolka och nå en läsning på djupet. Läsning handlar om att ge elever verktyg i 
form av förståelsestrategier, som aktiverar relevant kunskap, ställer frågor till text, manar 
fram inre bilder, gör inferenser (tolkningar, förutsägelser och drar slutsatser), kan avgöra vad 
som är viktigt i en text, återberätta och sammanfatta. Stensson (2009) lyfter även i sin bok 
fram matriser och 1venndiagram som kopplar till texter på olika sätt, ger elever möjlighet till 
att göra jämförelser och skapa strukturer. Dessa påvisar samband och kan användas när elever 
ska jämföra texter och skapa förståelse för texter.   

2.4.3 Struktur, rutiner, instruktioner och anpassning av uppgifter 
Med min egen erfarenhet från undervisning av andraspråkselever och min medvetenhet om 
betydelse av att som lärare, vara förbered, strukturerad och tydlig i mitt arbete, har jag valt att 
inbegripa rutiner, instruktioner och anpassning av uppgifter, som framstående faktorer, för 
andraspråkselever i min undersökning. Ladberg (2003) och Fredriksson och Taube (2003) 
poängterar vikten av struktur i undervisningen och menar att andraspråkselever får möjlighet 
till språkutveckling när lärare använder sig av rutiner och återkommande aktiviteter. Genom 
detta anser de att andraspråkselever får tillfälle att höra och lära in ord i ett sammanhang och 
tillslut förstår de dess innebörd och inkluderar dessa i sin egen språkanvändning. Vidare 
menar Fredriksson och Taube (2003) att lärarens roll är minst lika betydelsefull. Lärare som 
undervisar andraspråkselever måste alltid vara tydliga vid genomgångar och använda flera 
olika medel för att förmedla sin undervisning och ge instruktioner. 

                                                
1 Venndiagram är matriser bestående av två eller tre cirklar som överlappar varandra. Dessa påvisar samband 
mellan t.ex. olika texter 
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En av de svåraste lyssningsuppgifterna för elever menar Gibbons (2009) är just instruktioner 
om vad som ska göras, speciellt om en uppgift innehåller ett antal stegvisa instruktioner som 
följer efter varandra. Här är det viktigt att lärare är tydliga och använder sig av t.ex. 
whiteboardtavlan och ritar och skriver medan instruktionen ges eller låter en elev i klassen 
återge instruktionen högt inför hela klassen. Även skriftliga instruktioner på lappar kan vara 
stöd för andraspråkselever, när de ska arbeta med en uppgift på egen hand. Vidare menar hon 
att det är bra att påvisa för andraspråkselever, vad som ska göras genom handling t.ex. ta en 
sax och klippa eller peka på föremål så de förstår vad de förväntas göra.  

Tid som avsätts för arbetsuppgifter menar Gibbons (2009) är avgörande om andraspråkselever 
ska klara sina uppgifter. Förmodligen behöver de längre tid på sig än sina klasskamrater för 
att ro en uppgift iland, eftersom de behöver tid för bearbetning av informationen de fått och 
för att formulera sina svar på ett andraspråk.   

2.4.4 Par och grupparbete 
I min undersökning har jag valt att studera betydelsen av att låta andraspråkselever samspela 
med sina klasskamrater vid inlärningsprocesser genom att arbeta tillsammans. Den Svenska 
läroplanen (Skolverket, 2011) påtalar vikten av att lärare i sitt arbete organiserar sin 
undervisning, så att alla elever får stöd i sin utveckling av språk och kommunikationsförmåga. 
Vidare i Skolverkets allmänna råd (2011) står att lärare ska se till att elever får pröva olika 
arbetssätt och arbetsformer samt att det är lärarens ansvar att dessa anpassas, så att de ger 
elever möjlighet att utvecklas mot läroplanens mål. Arbetssätt och arbetsformer ska även ge 
utrymme för elever att föra diskussioner och resonemang med andra.  

Ladberg (2003) menar i sin bok att andraspråkselever intar en mer lyssnande roll till läraren 
vilket gör att detta ger dem endast en tillförsel av ett nytt språk. Däremot så är det i umgänget 
med andra elever som andraspråkselever använder och utvecklar ett aktivt språk. Vidare anser 
hon att själva organisationen av arbetet i skolan är av betydelse. Det vill säga vilket tillfälle 
andraspråkselever ges till att träna på att kommunicera på sitt nya språk tillsammans med 
andra när de arbetar, påverkar deras språkliga utveckling i hög grad. Hon menar även att 
grupparbeten är viktiga för språkutveckling om de planeras och utförs, så att alla får möjlighet 
till att vara delaktiga och ges utrymme att uttrycka sig. 

Grupparbete eller arbete tillsammans två och två med klasskamrater, anser också Gibbons 
(2009) vara en metod som gynnar språkutveckling, men grupparbeten måste vara väl 
förberedda. Genom grupparbeten får andraspråkselever tillfälle att höra språket talas av andra 
än läraren och det är fler som talar det, vilket gör att variationen av det blir större.  Vidare 
samspelar andraspråkseleverna mer med sina klasskamrater, de talar mer och försöker göra 
sig förstådda. Det som dock är av störst betydelse är att det de lyssnar till och det de lär sig 
utgör en del i en kontext. Språket används i ett syfte och på ett meningsfullt sätt för dem. 
Informationen som utbyts vid grupparbeten uttrycks på flera sätt, ord som sägs, upprepas vid 
t.ex. problemlösningar och andraspråkselever får höra liknande tankar uttryckas på olika sätt. 
Grupparbeten menar Gibbons (2009) skapar trygghet hos andraspråkselever eftersom det är 
lättare att redovisa eller stå inför klassen tillsammans med andra. Samtidigt menar hon att 
samarbete med förstaspråkselever även ökar självkänslan hos andraspråkselever genom att 
man vågar och känner att man lyckas genom och med andra. Vidare påtalar hon att ett bra 
grupparbete ska vara utformat så att elever tvingas att tala med varandra. Ett exempel på en 
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sådan uppgift är t.ex. att lärare ger elever varsin bild av något, som de ska förklara för 
varandra utan att de får se varandras bilder. Detta menar då Gibbons, tvingar dem till att prata.  
En annan form av grupparbete, som hon kallar för expertgrupper och hemgrupper, anser hon 
vara extra givande för andraspråkselever. Tanken är att varje grupp i klassen ska fördjupa sig 
och bli experter på ett forskningsområde om t.ex. skogens djur. När de studerat klart om sitt 
djur, byter elever grupper med varandra och varje elev får, inför den nya gruppen, redogöra 
och delge sina nya gruppkamrater information och fakta om sitt djur. 

2.4.5 Genrepedagogik 
I min undersökning har jag valt att inkludera genrepedagogik som framgångsmetod, eftersom 
den är av betydelse för språkutveckling hos andraspråkselever och utgår från ett 
sociokulturellt perspektiv. Vidare enligt den Svenska läroplanens syfte för svenskämnet och 
svenska som andraspråk står (2011c, s.222) att undervisningen som ska bedrivas i den 
svenska skolan ska ge elever förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får 
tilltro till sin språkligaförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. 
Vidare på samma sida står att elever också ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur 
man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.    

Enligt Kuyumcu (2004) bygger genrepedagogik på att låta elever få kunskaper om hur olika 
textgenrer är konstruerade och hur dessa varierar, beroende på vilken information de 
innehåller samt att låta elever utveckla strategier för att kunna läsa och inhämta kunskaper 
utifrån det de läst. Vidare menar de att senaste forskningen visar att andraspråkselever precis 
som förstaspråkselever behöver få stöd av lärare för att utveckla strategier och lära specifika 
ämnesbegrepp för att kunna läsa olika sorters texter. Det räcker inte med att läsa massor av 
olika texter utan elever måste förstå vilken typ av text de läser och i vilket syfte samt plocka 
ut fakta eller det viktiga ur den. De lyfter även fram att man kan plocka ut sju huvudsakliga 
texttyper inom den svenska genrepedagogiken: berättande, återgivande, beskrivande, 
instruerande, förklarande, argumenterande och utredande. Det är dock viktigt att man ser 
genrer eller texttyper som inte helt renodlade utan ibland kan texter innehålla flera genrer 
samtidigt.  

Johansson och Sandell-Ring (2010) skriver i sin bok att vi människor använder oss av genrer 
dagligen utan att vi egentligen är medvetna om det. Vi anpassar och väljer språkliga mönster 
utifrån skilda aktiviteter och beroende på vilket syfte dessa har. Johansson och Sandell-Ring 
(2010) menar även att det alltid är syftet med kommunikationen som styr hur vi väljer att 
formulera oss samt att genrekompetens är något som man tillägnar sig och utvecklar under sin 
uppväxt samt att dessa är nära sammanvävda med sociala kontext som man erfarit. Vidare 
menar de att medvetenhet och kunskap om olika genrers struktur och språk hjälper elever att 
göra sig förstådda samt förstå andra och syftet med det skrivna, lästa eller uttalade. De lär sig 
både själva språket och att lära genom det. För att lära ett språk krävs även ett metaspråk, ett 
speciellt skolspråk, som är gemensamt och bekant för både lärare och elever. Detta metaspråk 
måste läraren på ett medvetet sätt gradvis bygga upp och påvisa genom olika mönster i texter 
vid läsning och skrivning, utifrån en kontext som bryts ned i mindre delar. Utifrån detta 
synsätt är genrer inte något som ingår enbart i svenskämnet utan ett begrepp som berör alla 
olika texter i skolans olika ämnen. Vilket medför att alla lärare, oavsett skolämne, tillsammans 
med sina elever, bör arbeta med textgenrer, som är specifika i ämnet de undervisar i. När 
elever behärskar skolspråket i de olika ämnena kan de även tillägna sig kunskaper i ämnena. 
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Språket blir då mer relaterat till kunskap och ger elever möjlighet till ett mer abstrakt 
tänkande som kan formuleras i ord.  

Johansson och Sandell-Ring (2010) menar att genrepedagogiken vilar på tre ben (se figur 1): 
Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande, Hallidays systemisk-funktionella grammatik, 
som är en teori om språk och att detta lärs in i ett socialt sammanhang samt Martin och 
Rotherys Cykel för undervisning och lärande (se figur 2). Vidare påtalar de att begreppet 
stöttning, som även Gibbons (2010) lyfter som betydelsefull, i arbetet med andraspråkselever, 
är i centrum inom genrepedagogiken. De menar samtidigt att lärarens roll vid stöttning, är att 
tillhandahålla strukturer som hjälper elever, när de ska inhämta nya kunskaper, begrepp och 
utveckla förmågor. När elever sedan behärskar dessa, överförs lärarens stöttning till nya 
kunskapsutmaningar och lärande. De anser att det är genom just utmaningar, höga krav och 
stöttning som elever inhämtar lärande. Det är med andra ord en form av stöttning som ska 
stimulera dem till att utvecklas ytterligare, både när det gäller kunskaper och språk. Denna 
form av stöttning och utmaning anser de är samma modell som Vygotskij förespråkar utifrån 
sitt sociokulturella synsätt på lärande och den närmaste utvecklingszonen.  

 

Figur 1. Genrepedagogik kan liknas vid en pall samt bygger på tre teorier (Johansson, 
Sandell-Ring 2010, s.28) 

 
 
Cykeln för lärande och kunskap som utgör det tredjebenet, inom genrepedagogiken anser 
Johansson och Sandell-Ring (2010) som en bra modell för ett språkutvecklande arbete i 
skolans alla ämnen, även för elever i de yngre årskurserna. De menar att lärare genom samtal 
och lek, kan undersöka och analysera textgenrer inom olika ämnen. Cykeln för lärande och 
kunskap är enligt Johansson och Sandell-Ring (2010) byggd på fyra olika faser i ett slags 
kretslopp, där en konstant växelverkan sker mellan undervisning och utvärdering av lärare. 
Vidare menar de att lärare som använder sig av denna metod, kan använda sig av alla de olika 
faserna i cykeln eller endast fokusera på en av dem, beroende på vilket syfte och moment som 
elever behöver utveckla. Samtidigt menar de att lärare utgår från elevers tidigare erfarenheter 
och inhämtade kunskaper, om skilda genrer när de bestämmer vilket steg i cykeln, som är 
betydelsefull för deras vidare språk- och kunskapsutveckling. 
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Figur 2. Cykeln för lärande och kunskap (fritt tolkat från Johansson, Sandell-Ring 2010, s.31) 

               

 

2.4.6 Lek, drama och musik 
Som utbildad fritidspedagog har jag arbetat med olika språkliga uttrycksmedel inom skolan 
under snart 30 år, varav lek och drama varit två av dem. I en artikel menar även Öhman 
(2012) att barn leker för att det är roligt, men i det roliga, väcks samtidigt lust, motivation och 
drivkraft att studera och utforska saker närmare. På detta vis menar hon, att lek och lärande i 
barns liv är sammanfogade och det finns ingen anledning att skilja dem åt. Vidare menar hon 
att lärande genom lek handlar om att på ett djupare plan öka sin förståelse och förtrogenhet 
med olika kontexter och relationer. Steinsholt (2012) i sin tur menar att lek är grunden för 
elevers förmåga att förstå och genom den utvecklar de sitt kunnande att samspela med andra. 
Han hävdar också att lärare bör stimulera till lek och använda den som en pedagogisk metod. 
Ellneby (1998) lyfter fram lek och dess samtal som en språkutvecklande metod att lära in ett 
språk på. Hon menar att lek ger innebörder åt språket och stödjer utvecklingen av det. Det är 
lättare som lärare att justera andraspråkselevers språk och upprepa ett ord eller en mening på 
rätt sätt i en leksituation samt andraspråkselever får då bekräftelse på att de blivit förstådda 
och får höra hur det ska låta när det som sägs, sägs på rätt sätt.  

I den svenska läroplanen (Skolverket, 2011) lyfts lek och skapande fram som ett viktigt 
redskap i ett aktivt lärande. Speciellt anses dessa viktiga och betydelsefulla för att yngre 
elever ska tillägna sig kunskaper. Ladberg (2003) menar även hon att lek, musik och rytm har 
stor betydelse för hur andraspråkselever utvecklar sin språkliga förmåga och lär sig att 
uttrycka sig på ett andraspråk. Hon menar att genom lek, utvecklas språket som ett 
kommunikationsmedel med andra och även som ett tankeredskap för individen själv. Vidare 
anser Ladberg (2003) att inkludera lek, drama, musik och rytm i skolans olika ämnen, 
aktiviteter och rutiner bidrar till att skapa en större förståelse och relation till det nya språket, 
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för andraspråkselever. Hon föreslår att man t.ex. kan dramatisera, rappa läxor, skriva 
sångtexter och dikter.   

Även i stödmaterialet från Myndigheten för skolutveckling (2004) menar man att lek är 
grunden för allt lärande i förskolan och skolans tidiga år och elever kan på ett lekfullt sätt lära 
sig om livet, världen och sig själva genom olika teman, rollekar och genom lek får de 
möjlighet att träna på att leva sig in i olika situationer och uppleva hur andra människor 
känner och tänker samt utveckla sina kommunikativa förmågor. Även traditionella lekar, 
sångramsor och utelekar är viktiga för att stimulera utveckling av ett andra språk och är ett 
stöd för att minnas nya ord meningar eftersom rytm förstärker minnet. Genom musik och sång 
lär de sig språkens ljud, ord- och satsmelodier under lustfyllda former. Vidare menar de att i 
leken använder elever inte bara ord som kommunikationsredskap utan även rörelser, ljud, 
gester, tonfall, röstlägen och signaler som stödjer kommunikation, förståelse och medverkar 
till att de känner sig säkrare i att använda sig av ett nytt språk.  

2.4.8 En läsande klass 
Metoden En läsande klass är ett relativt nytt material som lanserats av en före detta lärare och 
i nuläget författare, Martin Widmark och fem legitimerade och yrkesverksamma lärare ute på 
fältet i svenska skolor. Materialet enligt Gonzalez, Hugander, Jonsson, Pettersson, Trapp och 
Widmark (2014) utgår från en studiehandledning som bygger på att utveckla elevers 
läsförståelse genom arbete med lässtrategier. Vidare menar de att materialet bygger på att 
lärare påvisar olika strategier som elever kan använda steg för steg, så de kan införliva dessa 
till sina egna redskap. Redskap som de kan nyttja vid läsning av olika textgenrer. I 
studiehandledningen förekommer texter och lektionsplaneringar, som de menar ska ses som 
förslag på, hur lärare kan använda materialet. Hugander m.fl. (2014, s.13) påtalar även att 
materialet bygger på fem läsförståelsestrategier: ”att förutspå och ställa hypoteser, att ställa 
frågor, att reda ut oklarheter, att sammanfatta och skapa inre bilder”. Vidare menar de att 
strategierna är förkroppsligade genom figurer som de kallar för ”läsfixare”. Dessa består av 
”Spågumman – som förutspår och ställer hypoteser, Detektiven – reder ut oklarheter, nya ord 
och uttryck, Reportern – ställer frågor på, mellan och bortom text, Cowboyen – sammanfattar 
det viktigaste och Konstnären – skapar inre bilder”. Strategierna som används, ska elever 
arbeta med innan de läser en text, under tiden de läser en text och efter de läst klart en text. I 
tidskriften Pedagogiska magasinet menar dock Damber och Nilsson (2014, s. 68) att 
materialet, En läsande klass, ”är ett hemmabygge utan vetenskapliggrund” och ”materialet 
har allvarliga brister”. Vidare menar de, att i och med att materialet finns tillgängligt på nätet 
och dessutom distribuerats till alla svenska skolor, har det tolkats som ett påbud att använda 
det och att vissa skolor av sina rektorer blivit tvingade att använda det.   

2.4.10 Storyline 
Enligt Marsch och Lundin (2006) kommer metoden Storyline från Skottland och utvecklades 
av Steve Bell, Sallie Harkness och Fred Rendell under 1960-talet. I Sverige började metoden 
användas i större utsträckning under 1990-talet. Metoden bygger på att språkundervisning 
sker genom berättelser, som lärare och elever skapar gemensamt. Berättelsens innehåll ger 
elever en röd tråd och skapar ett sammanhang för dem. De ges också möjlighet till att leva sig 
in i olika karaktärer och arbeta med dessa som utgångspunkt. Storyline använder sig av 
berättelsens och berättandets struktur för att skapa sammanhang och engagemang.  
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Berättelserna som används utgår från en plats eller ett ställe, under en viss tid och inkluderar 
flera olika karaktärer. För att dramatik och spänning ska uppstå, planeras händelser in i 
berättelsen som karaktärerna ”råkar ut för”. Därefter fördjupas arbetet och ämnesintegrering 
blir en naturlig del, eftersom elever får bearbeta sina karaktärer genom informationssökning, 
hypotesbyggande, skapande och kunskapsbyggande. I arbete med Storyline ska läraren inta ett 
förhållningssätt som utgår från elevers förkunskaper och se dem som en resurs i berättandet. 
Storyline innebär även att lärare har relativt stora krav på sina elever men en tydlig struktur på 
arbetet, så att alla elever ges en chans att lyckas. Läraren ska även se till att aktiviteter och 
arbeten i anslutning till berättelserna varieras så att alla elever ges möjlighet att påvisa sina 
förmågor. Vidare ska läraren inta en vägledande roll och engagera elever till aktivitet. Det är 
dock läraren som planerar berättelsens ramar och ser till att dessa utgår från kunskapskrav och 
kunskapsmål. Redovisning av berättelser inom Storyline sker i ett sammanhang där alla elever 
lyssnar och läraren ställer engagerade frågor. Dessutom poängteras att det är viktigt att tydligt 
påvisa en början och slut av ett arbete med en berättelse. Vid slutet kan man t.ex. ha en fest 
och låta elevers praktiska och estetiska arbeten, i anslutning till berättelsen exponeras så att 
resultat synliggörs och lyfts fram. 

2.5 Undervisningsmaterial och klassrumsmiljö 
Skolor ser olika ut och lärare använder sig av olika material i sin undervisning. Enligt 
stödmaterial från Myndigheten för skolutveckling (2004) ska dock den pedagogiska miljön 
som andraspråkselever befinner sig i framkalla deras lust att utforska, skapa, leka och lära. 
Vidare lyfter stödmaterialet fram att andraspråkselever lär sig ett språk bättre genom att 
samspela i en kreativ, spännande och rolig miljö. Fredriksson och Taube (2003) hävdar i sin 
tur att lärarens roll är minst lika betydelsefull. Lärare som undervisar andraspråkselever måste 
använda flera olika medel för att förmedla sin undervisning, så att andraspråkselever lättare 
vet vad de ska göra, vart saker är och vad som förväntas av dem. 

2.5.1 Böcker och texter i klassrummet 
Böcker som ger möjlighet till igenkännande och samtidigt öppnar dörrar till nya världar att 
utforska och skaffa sig kunskaper om anser både Myndigheten för skolutveckling, i 
stödmaterialet Komma till tals – flerspråkiga barn i förskolan, (2004) och Lindö (2005) som, 
viktiga att använda för andraspråkselever. Författarna anser dock att det finns vissa 
svårigheter med att berätta och läsa för andraspråkselever, speciellt om deras förförståelse och 
språkliga utveckling skiljer sig för mycket åt. Lärare måste därför välja litteratur med omsorg 
när de ska läsa för andraspråkselever. De måste även undersöka vilka erfarenheter de har av 
läsning i största allmänhet, vilken sago- och berättarkultur de har, vad som intresserar dem 
och vilka kunskaper de har i språket. Vidare är det viktigt att tänka på att man använder sig av 
olika sorters litteratur från olika kulturer och länder och inte bara Svenska traditionella 
barnböcker.   

Bearbetning av litteratur och olika texter anses av Myndigheten för skolutveckling (2004) 
som minst lika betydelsefull som själva läsningen. Det är otroligt viktigt att låta elever få 
diskutera innehållet av det lästa, få svåra och obegripliga begrepp, ord och episoder 
förklarade. Detta menar man kan göras på många olika sätt genom att rita och måla, tillverka 
egna böcker med bilder och enkla texter, dramatisera händelserna eller återberätta sagan 
medhjälp att elever får agera olika rollfigurer. 
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2.5.2 Storböcker eller Nya Zeelandsmetoden 
Myndigheten för skolutveckling (2004) lyfter fram ”Storböcker och Småböcker”, som ett bra 
verktyg att stimulera och utveckla läsning hos andraspråkselever. Dessa storböcker har sitt 
ursprung i den Nya Zeeländska metoden Reading and recovery eller som den även kallas, 
Whole languagemetoden. Metoden går ut på att skapa en gemensam lässtund och 
”Storboken” man läser i har förstorade text och bilder, så att alla kan se och följa med i den. 
På detta sätt hör eleverna texten samtidigt, som de får förståelse för innehållet i den och 
kommer i kontakt med skriftspråket. De lär sig sitt andraspråks speciella språkmönster, hur 
det används grammatiskt och dess språkmelodi. Efter läsningen sker samtal kring texten som 
gör att elever får kunskap om omvärlden, får dela sina tankar och åsikter med andra vilket 
främjar språkutveckling. Till ”Storboken” hör även små böcker som barnen sedan kan läsa 
vidare i, enskilt eller i grupp, och bearbeta på många olika sätt t.ex. söka svåra ord, stor 
bokstav och punkt. Själva upprepningen av den lästa texten är viktigt för att befästa språkliga 
kunskaper och en framtida språkutveckling.  

2.5.3 Bilder som stöd och metod 
I stödmaterialet från Myndigheten för skolutveckling (2004) lyfter lärare fram bilder som stöd 
vid berättande av sagor och menar att dessa kan hjälpa elever med att förstå en berättelse eller 
en texts innehåll. Bilder anses även vara ett ypperligt bra material att arbeta med som grund 
för samtal där andraspråkselever får möjlighet att träna på olika språkliga färdigheter som 
t.ex. beskriva, förklara eller berätta beroende på bildens utformning.   

2.6 Lärarens uppdrag, elevers trygghet och självkänsla 
Läraren ska se till att elever får pröva på olika arbetssätt och arbetsformer. I Skolverkets 
allmänna råd (2011d) står att läsa, att läraren vid planering av sin undervisning ska klargöra 
undervisningens syfte, bestämma undervisningens innehåll utifrån det centrala innehållet och 
kunskapskraven samt bestämma hur och genom vad, eleverna ska bedömas.  

Vidare ska läraren se till att välja arbetsformer och metoder som gör att eleverna utvecklas, så 
långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och läroplanens mål. När läraren planerar sin 
undervisning ska denne utgå från elevgruppens olikheter i kunskaper, intresse, erfarenheter 
och bakgrund. Det är även viktigt att läraren har en undervisning som är varierande med 
gemensamma genomgångar, diskussioner, enskilt arbete och samarbete mellan elever. I 
undervisningen måste eleverna få möjlighet att påvisa sina kunskaper, veta syftet med den och 
utmanas. Detta innebär att undervisning av elever i skolan kan variera beroende på vilken 
elevgrupp man har som lärare och vilka arbetssätt och metoder som passar just dessa. 

Löthagen, Lundmark och Modig (2008) anser att det även är viktigt att lärare reflekterar över 
sitt arbete, val av metod och hur dessa aktiverar andraspråkselever i undervisningen. Det man 
då bör fokusera på är om ämnet eller temat utmanar andraspråkselever till språkproduktion 
och om det stimulerar till kommunikation så att de använder sitt andraspråk aktivt genom att 
nyttja nya ord och begrepp. 

Skolan och den enskilde läraren har en viktig roll att fylla för alla elever inklusive 
andraspråkselever. I Läroplanen (2011c, s.10) står; ”Eleven ska i skolan möta respekt för sin 
person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger 
trygghet och vilja och lust att lära”. Längre ned på samma sida kan man läsa ”Personlig 
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trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev 
har rätt att utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger 
att göra framsteg och övervinna svårigheter”. Studerar man vidare under kapitel 2 i 
Läroplanen (2011c) kan man se att skolan och alla som arbetar där ska se till att elever 
omfattas av de grundläggande värderingar som råder i vårt samhälle, samt påvisa vad dessa 
innebär genom handling. Vidare bär alla som arbetar på skolan, ett ansvar för att elever 
utvecklar en känsla för samhörighet och solidaritet. 

Taube (2013) menar att lärare har en viktig roll, då det är förödande för elever att känna 
misslyckande, eftersom detta påverkar deras självbild och har en spridningseffekt. Vilket gör 
att elever får en bild av att de är misslyckade och redan från början i en inlärningssituation 
känner att det inte är ide, att försöka samt ser sig inte lyckas inom andra områden i skolan. 
Vidare menar hon att det även kan vara tvärtom, att framgång och känsla av att lyckas kan, 
hos elever bidra till en positiv spiral, som i sin tur leder till motivation och utveckling. Vidare 
menar hon att elevers självbild utvecklas utifrån erfarenheter från dess omgivning och 
värderingar från viktiga personer i deras närhet. Hon menar även att individer föds med en 
drivkraft och lust att lära, men denna drivkraft kan dämpas om elever får en svag självbild och 
självvärdering d.v.s. upplever att de är dåliga, värdelösa och inte kan. 

Hyltestam (1993) vill poängtera att de erfarenheter andraspråkselever bär med sig i sin 
kappsäck inte är av betydelse i sig utan det som har betydelse är hur läraren handskas med 
det. Han anser att läraren är den viktigaste delen i en undervisningssituation. Vidare menar 
han att det inte finns endast en metod för hur undervisning av andraspråkselever ska bedrivas, 
men poängterar vikten av att diskutera, utvärdera och ta del av olika metoders fördelar och 
nackdelar. 

2.7 Teoretiska utgångspunkter 
Min första teoretiska utgångspunkt utgår från ett Sociokulturellt perspektiv på lärande och 
kunskap som bygger på att individer lär och införskaffar kunskap i samspel och med stöd av 
andra individer. Enligt Säljö (2000) grundas skolan och dess tradition på olika teoretiska idéer 
om hur man ska undervisa och lära samt dessa har formats genom samverkan mellan olika 
teorier kring lärande och undervisning genom tiderna. Han menar även att detta påverkar 
lärare idag, oavsett om de själva är medvetna om det eller ej. Idéerna finns i skolan som 
institution, i dess utformning av verksamhet, lokaler och läromedel och kan vara införlivade i 
den enskilde lärarens uppfattning om lärande, så mycket att denne inte upplever att de 
existerar, de är självklara och det finns inte något annat sätt att införskaffa kunskap på. Ett 
exempel som präglat skolan anser han är Överföringsmetaforen, som innebär att lärare 
förmedlar kunskap till elever, som dessa sedan magasinerar och tar fram, när de är i behov av 
den. Min andra teoretiska utgångspunkten tar avstamp i vad aktuell forskning säger om 
språkutvecklande metoder för andraspråkselever samt vilka av dessa metoder lärare på fältet 
nyttjar och anser som språkutvecklande framgångsfaktorer i sin undervisning. 
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3. Metodologisk ansats och val av metod 
3.1 Val av metod 
I undersökningen har jag valt att använda mig av två olika metoder. Dels kvalitativa intervjuer 
med lärare, kring deras syn på framgångsfaktorer, kring språkutvecklande undervisning av 
andraspråkselever och dels observationer av lärares undervisning med andraspråkselever i 
praktik klassrummet. I ett första skede tänkte jag endast utgå från kvalitativa intervjuer, men 
valde att komplettera dessa med observationer, utifrån Johansson och Svedners uttalande 
(2010) om nackdelen med att ha ett fåtal intervjuer i en undersökning. De menar att ett för 
litet antal intervjupersoner, kan göra det svårt att generalisera och det finns en risk att 
undersökningen blir mättad pga. att alla tycker lika. Vidare anser de att det är bra att ha 
observationer som en komplettering till just intervjuer, eftersom de kan synliggöra ett 
”verkligare” samband mellan uppfattning och arbetssätt. Jag själv ville i min undersökning 
försöka få syn på hur lärare undervisar mer konkret i samspel med sina andraspråkselever och 
vad de verkligen gör. I undersökningen ville jag använda mig av dessa två kompletterande 
undersökningsmetoder, i förhoppning om att dessa skulle komplettera varandra och ge en 
tydligare bild av mitt undersökningsområde. Johansson och Svedner (2010) anser i sin bok att 
just kvalitativa intervjuer, tillsammans med observationer är en metod som man först och 
främst använder sig av inom skolan, när man vill undersöka ett ämne och att det lämpar sig 
bra för just detta ändamål.  

3.2.1 Intervju som metod 
Johansson och Svedner (2010) påtalar att det finns många olika former av intervjuer, men 
lyfter speciellt fram kvantitativa och kvalitativa intervjuer som redskap. Dessa skiljer sig åt 
genom att den kvantitativa intervjun är en mer strukturerad form som utgår från fasta frågor 
som ställs till alla som intervjuas. Den kan även utformas i enkätform och delas ut till många, 
vilket gör att den passar om man vill ha ett stort urval deltagare i en undersökning. Den 
kvalitativa intervjun däremot, enligt Trost (1997) är användbar om man är intresserad av att 
förstå hur människor tänker och agerar och om man vill upptäcka olika tillvägagångssätt samt 
försöka förstå i vilken situation individer befinner sig. Johansson och Svedner (2010) anser 
även att den går mer på djupet och passar bra när man ska undersöka områden inom skolan, 
eftersom den bereder tänkvärda resultat när det gäller att ta reda på vilka värderingar och 
förhållningssätt lärare har samt hur de bedriver sin undervisning, planerar den och vilken 
målsättning de har med den.  

Själv bestämde jag mig för att använda mig av kvalitativa intervjuer som intervjuform i min 
undersökning. Trost (1997) anser att frågor som rör människors upplevelser av olika saker 
eller deras syn på verkligheten, endast går att få svar på genom just kvalitativa intervjuer, då 
dessa går ut på att intervjuaren försöker förstå hur respondenten uppfattar sin situation och det 
den gör. Vidare menar han att själva intervjutillfället ska vara planerat, genomtänkt och utgå 
från förbestämda frågeställningsområden. Kvalitativa intervjuer ska dock även ge utrymme 
för improvisation, följdfrågor samt synliggöra människors tankar, handlingar, resonemang och 
känslor. Detta var precis vad jag ville komma åt och försöka få fram vid mina intervjuer och i 
min undersökning. Jag ville att de lärare, som jag skulle intervjua skulle få tid och utrymme 
till att öppna sig och känna sig bekväma i min närvaro. Jag ville att själva samtalet skulle bli 
så spontant som möjligt, så att lärarna utgick från sina egna värderingar och åsikter kring 
synsätt på lärande och framgångsfaktorer i undervisning av andraspråkselever.  
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Med valet av kvalitativa intervjuer ville jag också få möjlighet att utveckla min egen förmåga 
att göra mera djupgående intervjuer, något som jag upplever är svårt att få tid för inom den 
vanliga tidsramen i mitt arbete. Det är sällan man har möjlighet att undersöka andra lärares 
undervisning och deras syn på den, på ett djupare och medvetet sätt. I min undersökning fick 
jag nu möjlighet att i lugn och ro få föra ett pedagogiskt samtal kring en viktig fråga 
tillsammans med lärare, med liknande arbetsuppgifter som mig själv. Förhoppningsvis kan det 
leda till att jag utvecklas i min lärarroll. Kihlström (2007a) menar att kvalitativa intervjuer 
liknar mer ett vanligt samtal, men skiljer sig från detta genom att det är en medveten handling 
och fokuserar på ett syfte. Vidare menar de att det är ett viktigt redskap för att man som lärare 
ska kunna ta reda på vad t.ex. elever och föräldrar har för föreställningar om sin omvärld och 
skolan. Dessa intervjuer menar de kan sedan ligga till grund för en medvetenhet och 
utveckling av undervisningen man bedriver.   

Vid kvalitativa intervjuer är frågeområdena bestämda i förväg, men det ges stort utrymme till 
att variera frågorna inom områdena mellan olika intervjutillfällen och under själva 
intervjuerna, beroende på hur individen som intervjuas besvarar dem. Johansson och Svedner 
(2010) påtalar att syftet med kvalitativa intervjuerna är, att den som intervjuas ska ge så 
utförliga svar som möjligt, kring det de blir intervjuade om. Det blir då viktigt att frågorna 
ständigt anpassas, så att allt den intervjuade vill uttrycka kommer fram vid intervjun. Vidare 
menar de att, om kvalitativa intervjuer används på rätt sätt bidrar de till kunskaper som kan 
användas inom lärarprofessionen och utveckla undervisning. Själv tror jag just detta är 
väsentligt och att man genom att formulera frågor vid själva intervjutillfället kan få ut mycket. 
Jag tror dock att det kan vara problematiskt att både lyssna och konstruera kreativa 
frågeställningar som leder intervjun framåt och bidrar till värdefull fakta, om man inte är en 
van intervjuare.  

Trost (1997) menar även att kvalitativa intervjuer bygger på att den som intervjuar ska försöka 
förstå hur någon tänker, känner och beter sig, utifrån deras erfarenheter och hur de uppfattar 
sin omvärld. Han menar också att den som intervjuar bör sträva efter att få svar på 
frågeställningen hur och inte varför. Johansson och Svedner (2010) anser att intervjuer kan gå 
fel på två sätt. Det ena är om respondenten inte talar sanning utan säger det han tror 
intervjuaren vill höra eller om den som intervjuar leder eller pressar fram svar hos 
respondenten. När jag gör mina intervjuer med mina respondenter måste jag vara medveten 
om detta. Vidare måste jag under intervjun vara observant och koncentrerad på hur jag ställer 
mina frågor och hur respondenten ger mig respons på dem. Jag måste även vara neutral, så jag 
inte tolkar det som sägs och uttrycks, utifrån mina erfarenheter av undervisning och lärande. 
Kihlström (2007b) anser att vi påverkas av vår förförståelse och förutfattade meningar och att 
vi måste vara medvetna om detta och förstå att även dessa påverkar vår undersökning. 

Dessutom menar Johansson och Svedner (2010) att det kan finnas en fara i att kvalitativa 
intervjuer lätt kan halka över i en mer strukturerad intervju. En intervju där respondenten 
besvarar frågor nästan som i enkätform, om inte den som intervjuar lyssnar aktivt och 
koncentrerat, utan är mer fokuserade på frågeställningarna. Det finns även en risk att den 
kvalitativa intervjun, blir ett helt vanligt samtal utan struktur. Därför krävs att intervjuaren är 
medveten om detta och kan göra en avvägning under själva intervjun, om vart samtalet är på 
väg, hålla det på en balanserad nivå och föra tillbaka samtalet till det intervjun var ämnad för. 
Kihlström (2007a) menar även att det kan upplevas problematiskt att intervjua individer man 
känner. Det kan vara svårt att förhålla sig seriös och professionell och själva situationen kan 
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upplevas som tillgjord samt det kan bli extra svårt om man tror sig veta vad respondenten 
tycker om ämnet. Jag inser att detta kan vara en risk som jag måste vara medveten om vid 
mina intervjutillfällen. Många känner till mig och vet vem jag är inom skolan i den kommun 
jag ska göra mina intervjuer. Jag kan tänka mig att denna vetskap och relation kan påverka 
intervjuerna både positivt och negativt vid själva intervjutillfället, beroende på vem jag 
intervjuar, vilken relation vi har och min egen erfarenhet av läraryrket.  

3.2.2 Tillvägagångssätt - intervjuer 

Med tanke på det problematiska med att intervjua respondenter man har en relation till, 
bestämde jag att försöka utföra min undersökning på annat ställe än min egen arbetsplats. Jag 
valde att ta min första kontakt inför mina fältstudier, via mail till berörda rektorer inom 
utvalda rektorsområden i kommunen för att berätta vad mitt syfte var och vad jag skulle 
studera. Min förhoppning var att de skulle hjälpa mig att förmedla kontakter med lärare, som 
de ansåg passa in i min undersökning och jag förhoppningsvis inte var bekant med. Vidare 
planerade jag att, efter rektorernas svar, ta en personlig kontakt med de tre berörda lärarna och 
informera om min undersökning och tillsammans med dem bestämma datum, tid och 
tillvägagångssätt för själva intervju- och observationstillfället. Johansson och Svedner (2010) 
poängterar vikten av att man inför en intervju tar kontakt med den som ska intervjuas och 
tydligt informerar om syftet med intervjun, vad och hur materialet är tänkt att användas. 
Samtidigt betonar de att den som intervjuar måste försöka skapa ett förtroende och en 
avslappnad intervjusituation som upplevs som tillåtande. Ett personligt besök där man visar 
vem man är och tydligt för fram syftet med det man ska göra och hur man tänkt att gå tillväga 
tror jag är av stor betydelse om intervjun blir av eller ej. Det vill säga om den tilltänkta 
personen ger sitt medgivande till den. Björkdahl-Ordell (s. 26-27, 2007) lyfter fram just 
informationskrav och samtycke till intervju, som två av fyra viktiga huvudkrav som man bör 
tänka på vid intervjuer i samband med undersökningar, när man gör sina etiska 
ställningstagande.    

Jag har i min undersökning valt att spela in mina intervjuer på mobiltelefon, för att inte missa 
väsentliga delar i dem och inte behöva sitta och anteckna under själva intervjutillfället. Vid 
intervjutillfället kunde jag istället koncentrera mig på själva samtalet. Direkt efter intervjun 
tog jag för vana att skriva ned enkla observationer och reflektioner jag uppfattade under 
samtalet, för att ha som ytterligare stöd till det jag spelat in. Johansson och Svedner (2010) 
framhåller att det vid kvalitativa intervjutillfällen är viktigt att spela in intervjuerna så att man 
kommer åt och får kännedom om olika fraseringar i den intervjuades svar, vilka i sin tur kan 
tolkas och bidra med viktig information till undersökningen. Trost (1997) påtalar även att 
intervjuare måste försöka komma åt det verkliga livet och förstå den intervjuade samt våga 
diskutera det obehagliga. Ytterligare anser han att det är betydelsefullt att ställa följd frågor 
och lyssna aktivt, men man får aldrig ifrågasätta den intervjuades åsikter och svar. Själv anser 
jag att det är viktigt att ha ögonkontakt med den man intervjuar och närvaro vid 
intervjutillfället, så att man kan ställa följdfrågor och bekräfta att man hör och förstår. Det 
som sägs uttrycks inte bara med ord, utan med kroppsspråk, röstens tonläge och ögonkontakt. 
Har man inte ögonkontakt under själva intervjun, utan sitter och antecknar, vill jag påstå att 
man kan missa viktiga budskap som sägs bortom de ord som uttalas. Det finns även en 
möjlighet att personen man intervjuar besvarar frågor utifrån förväntningar som denne tror 
intervjuarna har. Det kanske också går att urskilja genom rösten, kroppsspråk och tonläge, så 
att man kan t.ex. ställa följdfrågor, för att leda intervjun vidare och få fram information. 
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Trost (1997) menar att när man gör kvalitativa intervjuer gör man inga direkta frågeställningar 
utan man väljer endast ut några viktiga områden som man gör en lista över och lär sig utantill. 
Det viktigt är att låta den intervjuade styra i vilken ordning områdena diskuteras. Vidare anser 
han att innan själva intervjuerna måste den som gör studien vara inläst på själva ämnet och 
utformat ett tydligt syfte. Utifrån detta har jag valt fyra områden att utgå från i min 
undersökning. Dessa är: sociokulturellt synsätt, metoder, material och framgångsfaktorer. 
Områdesvalet utgår från min frågeställning samt har sitt ursprung i den litteratur jag läst, om 
just framgångsmetoder för andraspråkselevers språkutveckling. Vidare har jag valt att 
formulera ett antal frågeställningar utifrån mina valda intervjuområden, som jag sedan läst in 
utantill och använt mig av i mitt samtal med den enskilde läraren vid själva intervjutillfället. 
Att lära sig frågorna utantill anser jag kan ha betydelse för hur jag kan observera det pågående 
intervjusamtalet och det som sker bortom det som sägs ordagrant. Läser jag frågorna innantill 
och tittar ned på ett papper, är jag inte lika fokuserad på samtalet, lärarens tonfall och 
kroppsspråk. Vidare vill jag påstå att jag känner mig mer avslappnad vid intervjusamtalet om 
jag vet vad jag ska säga. Samtidigt hoppas jag att mitt lugn ska smitta av sig på den som blir 
intervjuad, så att intervjun kan bli ett samtal där vi båda kan känna oss bekväma och trygga 
(se bilaga 1). 

Jag valde att göra enskilda intervjuer eftersom jag själv anser att det vid ett enskilt samtal 
finns en större möjlighet att våga säga vad man egentligen tycker utan att någon annan 
framför sina åsikter, ställningstagande och avbryter. Trost (1997) påtalar även gruppintervjuer 
som mer komplicerade utifrån etiska ställningstagande som att det som sägs mellan deltagarna 
är konfidentiellt och att det finns en risk att de som deltar i intervjun enas kring ett synsätt och 
ställningstagande. Vidare menar han att det finns en risk att alla inte kommer tilltals, utan det 
blir de som har lätt för att prata och är dominanta. 

3.2.3 Specificering av intervjuområden 
Som tidigare nämnts valde jag att i undersökningen fokusera på områden, istället för på 
formulerade frågor, vilket är det man ska göra när man ska gör kvalitativa intervjuer. Dessa 
områden var:  

- inlärningsteorier eller syn på lärande, som lärare använder sig av i sin undervisning 

- metoder som används i andraspråksundervisning 
- material som används i andraspråksundervisning 

- framgångsfaktorer i andraspråksundervisning 
Vidare formulerade jag sju frågeställningar som jag lärde mig utantill och använde mig av 
som grunddiskussion vid själva intervjutillfället (se bilaga 1). Jag vill också poängtera att 
dessa frågor inte användes ordagrant som de var formulerade på pappret, utan jag strävade 
efter att låta frågorna komma spontant i samtalet och kunde variera mellan intervjuerna. 
Johansson och Svedner (2010) menar att intervjuaren ska föra in samtalet i intervjun på 
frågeområdena och därefter följa respondenten lyhört i samtalet, så att denne kan hålla tråden 
och fokusera på det svar som är under tankeprocess och på väg att formuleras. Vidare menar 
de att intervjuaren ska kunna använda tystnaden i samtalet, för att ge respondenten utrymme 
att tänka, samt använda frågeformuleringar som berätta om och beskriv vad.   
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3.3 Observation som metod och tillvägagångssätt 

Mitt andra val av metod var observationer. Detta val gjorde jag, för att med egna ögon se och 
försöka skapa mig en bild av lärares undervisning av andraspråkselever i process. Jag ville 
synliggöra vad de egentligen gör i klassrumssituationen som är språkutvecklande och vilket 
material de använder och som finns i deras klassrum. Vidare ville jag att de lärare jag 
observerade skulle känna sig bekväma i min närvaro, så att de kunde bedriva sin undervisning 
som de vanligtvis gör med sina andraspråkselever. Kihlström (2007c) anser att det finns 
många olika metoder att observera på och en observation kan genomföras på flera olika sätt. 
Min egen erfarenhet av observationer, som jag tidigare använt i mitt arbete, har varit mer av 
spontana löpande observationer. Kihlström (2007c) menar att denna form av observation går 
ut på att studera specifika individer och vad de gör t.ex. under en samling eller vid en 
gemensam genomgång, genom att föra löpande anteckningar över deras olika agerande i olika 
händelser. Enligt Johansson och Svedner (2010) omnämns de som on-off observationer.  

Vidare lyfter Johansson och Svedner (2010) i sin bok att man kan använda sig av 
observationsmanualer och utforma egna sådana, med olika kategorier, som styr observationen 
av det man tänkt studera. De menar dock att det kan finnas en svårighet i att formulera och 
konstruera kategorier i dessa, som blir tydliga och avgränsande, samt fungerar bra vid 
observationstillfället. Men enligt dem kan man använda sig av kritiska händelser, en form av 
observation, där man utifrån sin frågeställning definiera specifika skeenden man vill 
observera och i kombination med dem använda löpande observationer.  Detta väckte dock 
mitt intresse att försöka använda mig av en mer kombinerande form av observation i min 
undersökning. Jag bestämde mig för att försöka utforma en egen manual som gav utrymme 
för och bestod av två former av observationer, både en mer strukturerad och en spontan 
observationsdel. Efter att ha studerat olika observationsmanualer, som fanns på min 
arbetsplats, bestämde jag mig för att utarbeta och formulera en egen. Jag funderade på olika 
former och bestämde mig för att observationen skulle struktureras utifrån en 
observationsmanual med utvalda observationsområden och observationspunkter. Fokus låg på 
lärarroll, agerande och undervisningsmetoder, men gav även tillfälle och utrymme för 
spontana observationer av faktorer och händelser som kunde uppkomma under själva 
observationstillfället (se bilaga 2). I observationsmanualen kategoriserade jag 
observationsområden och dess frågeställningar för att avgränsa min studie och kunna hålla 
fokus på mitt undersökningsområde och frågeställning. Vidare ville jag i förväg veta vad jag 
skulle studera, men ändå inte vara låst i en strukturerad manual, ifall jag upptäckte saker som 
kunde vara intressanta för min undersökning. I manualen valde jag även att göra en fyr skalig 
gradering av observationspunktens värde, för att kunna värdera i vilken grad eller utsträckning 
lärarna utförde handlingen.  

Genom att använda observationer av lärare med samma arbetsområde som mig själv, i min 
undersökning, hoppades jag kunna studera olika språkutvecklande metoder och dess aspekter. 
Samtidigt ge tillfälle till att analysera dessa mer djupgående och reflektera över mitt eget 
didaktiska synsätt och det jag själv gör i mitt klassrum, när jag bedriver undervisning av 
andraspråkselever. Kihlström (2007c) menar att observationer kan ge kunskap och nya synsätt 
genom att man studerar något man är välbekant med mer ingående, och noggrant kopplar 
detta till aktuell forskning. Det gör sedan att kunskaper kring elevers utveckling och didaktik 
ökar. Hon lyfter dock fram ett antal faktorer man måste vara observant på som observatör. Det 
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gäller att förstå att det man betraktar påverkas av ens egna erfarenheter och värderingar, så det 
gäller att gå utanför sig själv och bortom det som man tror sig veta och vill se. Det är viktigt 
att under hela observationstillfället fundera över vad som egentligen påverkar det man ser och 
ständigt reflektera över detta. Johansson och Svedner (2010) påtalar även de, att just 
observationer är betydelsefulla ur forskningssynpunkt, speciellt när det gäller att studera 
undervisningssituationer och kan bidra till att man som lärare utvecklar sin undervisning med 
eleverna. Jag vill dock tillägga att alla observationer av lärares arbete i undersökningen 
skedde innan själva intervjusamtalet, så att lärarna inte utifrån intervjufrågorna visste exakt 
vad jag skulle studera och då kunna påverka sitt handlande och resultatet. Detta gjorde jag 
medvetet för att få fram en rättvisare bild av vilka metoder lärare använder sig av när de 
undervisar andraspråkselever.  

Johansson och Svedner (2010) lyfter fram vikten av att noggrant planera sitt 
observationstillfälle och ta hänsyn till etiska forskningskrav. Vidare betonar de betydelsen av 
att ta en förberedande kontakt och presenterar sig samt informera lärare och elever, om vem 
man är och vad man ska göra. För att kunna genomföra observationer med elever måste man 
även enligt Kihlström (2007c) ha föräldrar och vårdnadshavares tillstånd. Jag var helt 
införstådd med det och formulerade därför ett informationsbrev, med plats för medgivande 
och namnunderskrift för föräldrar vars barns klasser jag besökte och observerade (se bilaga 
3). Tillståndslapparna mailades sedan till de lärare som var tillfrågade i undersökningen, så de 
kunde dela ut dessa innan mitt besök och observationstillfälle.  

Observationerna gjordes som tidigare nämnts innan själva intervjutillfället i helklassituationer 
och innehöll språkutvecklandeundervisning, där elever med ett andraspråk deltog. Tre 
observationer gjordes i respektive lärares klass som intervjuades. Observationerna varierade 
mellan skolorna beroende på lektionspassets längd, struktur och innehåll, bl.a. arbetade en av 
lärarna på de undersökta skolorna mer ämnesintegrerat och inkluderade flera olika ämnen i sin 
svenskundervisning under ett 80 minuters pass. På skola 2 fick läraren jag skulle intervjua 
hoppa in och ta ett lektionspass för en kollega som blivit sjuk. Vilket innebar att jag då fick 
tillfälle till att observera läraren under ett extra lektionspass. Tanken från början och det jag 
kommit överens med lärarna om var dock att observationerna skulle vara under 
språkutvecklande lektioner på 60 – 80 minuter.  

3.3.1 Specificering av observationsområden vid 
observationstillfällen 
Observationsmanualen jag använde vid observationstillfällena är formulerad utifrån 
betydelsefulla språkutvecklande aspekter och faktorer som jag tyckte mig kunna urskilja i den 
inkluderade litteraturgenomgången i min undersökning. De faktorer och aspekter som jag 
ansåg som betydelsefulla, och ville knyta an till undersökningen, kategoriserade jag under 
fem övergripande områden med rubriker som; 

- Stödjande uppmuntrande   

- Individanpassning 
- Tydlighet i mål och struktur 

- Klassrummets utformning och arbetsformer 
- Uppföljning och återkoppling av lärande under lektionen 
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Vidare bröt jag ner områdena i mindre observationspunkter eller kritiska händelser som jag 
formulerade med en mer riktad och tydlig innebörd. Detta för att ännu mer synliggöra det jag 
ville observera och undersöka, samt vid själva observationstillfället använda det som stöd. 
Observationsmanualen har även utrymme för anteckningar av mer spontana och oförutsedda 
händelser som kan vara av intresse för undersökningen vid observationstillfället (se bilaga 2).   

3.4 Urval  
I min undersökning valde jag att studera tre lågstadielärare, i olika åldrar och inom olika 
årskurser i grundskolans åk 1-3, på tre olika skolor i en kommun. Detta val grundade jag på 
Johansson och Svedner (2010) uttalande om vikten av att försöka få en spridning på ålder och 
antal år i yrket, eftersom erfarenhetsbakgrund kan påverka det resultat man får. Vidare finns 
en risk att undersökningen kan bli mättad, d.v.s. att alla som intervjuas ger ungefär samma typ 
av svar. Skolorna jag besökte, valde jag utifrån kriteriet, att det skulle finnas en relativt stor 
andel andraspråkselever på skolan.  

Vidare valde jag att observationer skulle göras av samma lärare och deras undervisning i 
klassrumssituationer, där andraspråkselever deltog under lektionspassen. Lektionspassen jag 
valde att observera skulle beröra i huvudsak svenskämnet och vara språkutvecklande i någon 
form, eftersom min undersökning i första hand berörde detta ämnesområde. Jag valde att göra 
mina intervjuer och observationer med samma lärare, eftersom jag både ville höra vad de 
ansåg vara framgångsfaktorer och med egna ögon se vilka de använde sig av. De skolor jag 
valde att besöka och göra min underökning på ligger i en mellanstor stad i Sverige och i 
områden där det finns andraspråkselever, eftersom min undersökning går ut på att försöka 
göra en kartläggning och synliggöra framgångsfaktorer inom andraspråksundervisning.  

3.7 Resultat och sammanställning av material 
Johansson och Svedner (2010, s.41-42) påtalar vikten av att innan en undersökning ta 
ställning till, hur resultat av intervjuer och observationer ska bearbetas och sammanställas. 
Vidare menar de att det finns tre olika alternativ att välja på. I min undersökning har jag valt 
att utgå från en metod de kallar ”gruppering efter uppfattningar”, när jag ska sammanställa 
mina intervjuer och observationer. Den bygger på att försöka hitta gemensamma teman i 
materialet. Jag har även valt att utgå från en metod Trost (1997) föreslår. Den innebär att jag 
vid sammanställningen kommer att lyssna igenom intervjuerna, ett antal gånger och samtidigt 
föra minnesanteckningar över betydelsefulla yttranden, påståenden och fraseringar. När jag 
gjort detta kommer jag att försöka hitta mönster och kategorisera framkomna svar utifrån 
mina intervjuområden och mina inövade och improviserade frågeställningar kring dem. Vid 
kategoriseringen kommer jag att använda ”post-it” lappar och gruppera dessa för att 
tydliggöra samt underlätta sortering och sammanställning. Därefter kommer jag att analysera 
mitt intervjumaterial och formulera en sammanfattning av resultatet i en löpande text, 
strukturerad utifrån rubriker baserade på utvalda väsentliga delar som knyter an till mina 
frågeställningar och syfte i undersökningen. 

När det gäller observationerna kommer jag att renskriva dessa i observationsmanualen, 
studera dessa för att urskilja mönster, likheter och skillnader. Vidare kommer jag att analysera 
dem och redovisa observationsmaterialet genom att formulera och inkludera det framkomna 
resultatet i den sammanfattande texten tillsammans med intervjuresultatet.  Jag kommer dock 
att i texten tydligt skilja på vad som är resultat från observationer respektive intervjuer.  
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3.8 Forskningsetik 

Björkdahl-Ordell (2007) poängterar vikten av att man följer de etiska aspekter som finns när 
det gäller konfidentiella frågor och nyttjandet av dem inom forskning. Därför är allt material 
som jag samlat in, som rör individer i min undersökning konfidentiellt. Med det vill jag säga 
att inga personer, skolor eller kommun nämns med sitt rätta namn. Vidare har jag valt att inte 
skriva ned namn och andra uppgifter, som kan röja identiteter, utan använt mig av 
siffersystem för att hålla isär olika personer och skolor, både i mitt arbetsmaterial under 
undersökningen och vid presentationen av resultatet i uppsatsen. Vidare kommer mitt material 
om enskilda individer att endast användas vid detta enskilda forskningstillfälle.  

3.9 Undersökningens trovärdighet 
Trost (1997) påtalar att begreppet reliabilitet d.v.s. trovärdighet betyder att något är stabilt och 
förutsätter att något är oföränderligt t.ex. att frågor blivit sagda på exakt samma sätt till de 
som intervjuats och att intervjusituationen varit exakt den samma för alla som blivit 
intervjuade. Vidare menar han att man vid kvalitativa intervjuer inte kan tala om reliabilitet, 
eftersom man vid intervjutillfället påverkas av flera olika faktorer, som gör att intervjuerna 
inte kan bli precis lika. Faktorer som påverkar kan vara t.ex. interaktion mellan personer, att 
samtalet blir avbrutet, personer är stressade, har bråttom, är trötta. Att då påstå att min 
undersökning, till 100 % är tillförlitlig är omöjligt. Eftersom jag kan konstatera att alla de 
respondenter jag intervjuade befann sig på olika platser vid intervjutillfällena och vi 
påverkade säkerligen varandra på olika sätt. Här vill jag även påtala att mina erfarenheter och 
synsätt på mitt undersökta ämne påverkar och ligger till grund för vad jag hör, ser och 
upptäcker i de intervjuer och observationer som jag gjort. Man kan inte undgå att tolka dem 
utifrån sin egen förståelse, även om man försöker vara neutral och opåverkad, menar Trost 
(1997). Vidare anser jag att undersökningens validitet är god, eftersom den bygger på en väl 
grundad litteraturgenomgång om mitt valda undersöknings område. 

4. Resultat och analys                                                                                                                             
Min undersökning var intressant och gav mig många nya tankar och idéer kring 
språkutvecklande framgångsfaktorer i undervisning av andraspråkselever. De lärare som 
ingick i min undersökning lyfte fram olika språkutvecklande framgångsmetoder som de 
använde i sin undervisning av andraspråkselever. Jag har kunnat urskilja några 
framgångsmetoder, som de alla gemensamt ansåg som absolut mest betydelsefulla för 
andraspråkselever, samt några som de tre lärarna förordade var för sig. Några av dessa 
framgångsmetoder, kan också härledas till ett sociokulturellt synsätt på lärande som var en av 
mina teoretiska utgångspunkter. Vidare framgick det även i undersökningen, att det fanns 
andra betydande faktorer, som Stödresurser, SVA-lärare och kartläggning, som lärarna 
betonade, som det absolut viktigaste för andraspråkselevers språkutveckling. Undersökning 
bestod av observationer och intervjuer av tre lärare, på tre olika skolor i upptagningsområden, 
där det fanns ett stort antal andraspråkselever, i en mellanstor stad i Sverige. I resultatdelen 
har jag valt att benämna lärarna och skolorna, som studerats för 1, 2 och 3, för att lättare 
kunna urskilja vilken skola det gäller och vilken lärare som sagt vad. Först kommer jag att ge 
en övergripande beskrivning av de tre skolorna. Därefter följer en mer nedbruten redogörelse 
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av intervju och observations resultat, utifrån fyra av mina fem intervjuområden samt en 
sammanfattande slutsats av undersökningen.  

4.1   Presentation av lärare och skolor 
• Skola 1 är en mindre skola med endast ett lågstadium, med en förskoleklass, åk 1-3 

och en fritidshemsavdelning. Undersökningen gjordes i en klass med 5 stycken 
andraspråkselever. Läraren som intervjuades hade arbetat över 30 år som 
lågstadielärare. Observationen ägde rum under ett lektionspass på 80 minuter, där 
läraren arbetade ämnesintegrerat med ämnen som svenska, matematik och bild. Passet 
bestod av en gemensam genomgång av arbetsmoment och arbetsinstruktioner. Därefter 
arbetade elever enskilt med två olika skrivuppgifter, varav en var utifrån en konkret 
uppställd installation. Vidare arbetade de med en kombinerad matematik och bild 
uppgift, ”Ägget”, som de mätte, klippte och dekorerade. Passet avslutades med 
parläsning. 

• Skola 2 är en skola med en förskoleklass, åk 1-6 och en fritidshemsavdelning. 
Undersökningen gjordes i en klass med 7 stycken andraspråkselever. Läraren som 
intervjuades hade arbetat över 20 år som 1-7 lärare. Observationen ägde rum under tre 
lektioner: teknik 60 min, matematik 40 min och svenska 40 min. Under lektionerna 
arbetade läraren mer renodlat med respektive ämne. Vid teknikpasset arbetade elever 
med den tekniska uppfinningen glasögon. De hade studerat dem tidigare lektioner, nu 
tillverkade de egna och skrev utvärderingar om sitt arbete. Lektionen var en del i ett 
pågående tema. På matematiklektionen arbetade eleverna med enheten skala. Under 
svensklektionen skrev de egna berättelser utifrån ”Börjor”. (påbörjade inledande 
formuleringar till text, som de skulle vidareutveckla i en berättande text)  

• Skola 3 är en mellanstor skola med totalt 10 klasser från förskoleklass, åk 1-6 samt tre 
fritidshemsavdelningar. Undersökningen gjordes i en klass med 5 stycken 
andraspråkselever. Läraren hade arbetat över 20 år som 1-7 lärare. Observationen ägde 
rum under en ämnesintegrerad lektion i svenska och naturorientering på 60 min, som 
innehöll arbete med genrepedagogik utifrån en text om dinosaurier. Vid 
observationstillfället deltog inte de elever som var nyanlända, utan lämnade lektionen 
för att få undervisning av SVA lärare. 

4.2  Resursstöd och organisation  
Vid intervjutillfället poängterade alla lärare att stödresurser och organisation av 
andraspråksundervisning är en av de viktigaste och mest betydelsefulla faktorerna som 
påverkar språkutveckling hos andraspråkselever. Lärarna nämnde och såg dessa som metoder. 
Vilket medförde att jag valde, att ta med dem i min undersökning och dess resultat. I 
undersökningen framkom, hur olika det kan se ut mellan skolor, i en och samma kommun. 
Trots att det på skolorna går ett stort antal andraspråkelever, som mer eller mindre är i behov 
av en språkutvecklande undervisning.    

4.2.1. Organisation  
Mellan de tre skolorna finns det stora skillnader i hur undervisning av andraspråkselever går 
till. Skola 1 och 2 har inga egentliga stödresurser, som arbetar direkt med skolornas 
andraspråkselever, utan lärarna får endera ta allt ansvar själva eller lösa det kollegialt. Vilket 
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gör att lärarna på dessa skolor upplever det som problematiskt och känner sig otillfredsställda. 
På skola 3 finns däremot en helt annan stödresurs, som används utifrån alla elever på skolan, 
inkluderat de andraspråkselever, som finns där. 

Skola 1 har inget stöd i SVA (Svenska som andra språk). De andraspråkselever som går i 
klassen deltar på lärarens alla lektioner i klassrummet. De får exakt samma genomgångar som 
sina klasskamrater och läraren upplever att skolan hon arbetar på, inte har några resurser 
avsatta för de andraspråkselever, som finns på skolan. Vid min intervju uttrycker hon, en stor 
frustration, maktlöshet och besvikelse: ”Vi har ingenting. Jag ska stå för stöd. Jag ska stå för 
SVA. Jag ska ha alla lektioner och göra allt. Självklart försöker jag bemöta mina 
andraspråkselever på den nivå de befinner sig, utmanar och stödjer. Men samtidigt, tycker jag 
att de har rätt till stöd av en SVA- lärare eller specialpedagog. Detta tjatar jag om hela tiden, 
men jag får alltid höra, att det inte finns några pengar. Jag kan inte förstå, att det finns 
pengar åt andra, men inte åt oss.  Jag vet att elever, som jag haft, har fått stödresurser när de 
bytt stadie och skola”. Vidare uttrycker hon, mycket uppgivet och nedslaget ”Vi har en helt 
nyanländ elev i ettan. Han har inte fått någonting, inte någonting, han bara sitter där. Är det 
inte hemskt?”  

Med detta, menar hon att hennes andraspråkselever, borde ha lika stor rätt till stöd av SVA-
lärare, som andraspråkselever på kommunens övriga skolor. För ett år sedan hade 
andraspråkselever i hennes klass, en timme stöd/vecka i matematik, men det blev bort taget 
pga. pengabrist. Läraren anser dock fortfarande, att de är i behov av stöd för att klara 
kunskapskraven i matematik, för årkurs 3, eftersom de faller på begrepp och inte klarar 
problemlösning. Hon försöker arbeta enskilt med dem, vid åtminstone ett tillfälle/vecka, men 
upplever att det är svårt att hinna med, räcka till och egentligen inte kan göra så mycket mer, 
än det hon redan gör. Vidare menar läraren att andraspråkselever är i behov av enskild 
undervisning för att lyckas i alla skolans ämnen. Själv skulle hon vilja ha tillgång till en SVA-
lärare, som deltog på lektioner och stöttade i klassrumssituation. Samtidigt skulle SVA-
läraren, vid behov kunna arbeta och stödja enskilda andraspråkselever, genom att undervisa 
dem enskilt utifrån deras kunskapsnivå och det de funderar över. Läraren påtalar även att de 
på skolan har en specialpedagog på 20 %, som de delar med en annan skola. Men detta tycker 
hon inte räcker till utifrån de behov som egentligen finns på skolan: ”Detta är på tok för lite 
och jag vet egentligen inte vad specialpedagogen gör när hon är här”.  
 
På skola 2 fanns det, enligt den senaste statistiken, ca 10 % elever som var nyanlända under 
det senaste läsåret och när jag var där skulle det komma ytterligare elever till skolan inom en 
snar framtid. Även på denna skola påtalade läraren jag intervjuade, att det inte fanns någon 
direkt stödresurs eller anställd SVA-lärare på skolan, utan lärarna fick gå in och hjälpa 
varandra. Det var endast en lärare, som hade behörighet i SVA, men hon var ganska 
nyutbildad och arbetade lite med detta på lågstadiet. På mellanstadiet innehade en av de 
ordinarie lärarna, en del andraspråksundervisning i sin tjänst på 40 %, men det var bara i mån 
av tid, eftersom hon ansvarade för all So, i årskurs 6. I praktiken blev det inte mycket tid över 
för svenska som andraspråk. Det kanske rörde sig om, ca 30-45 min vid tre tillfällen i vecka, 
eftersom läraren endast arbetade 40 %.  På skolan fanns en specialpedagog, men hon jobbade 
endast konsulterande kring specialpedagogiska frågor och mycket sällan med enskilda elever.  
Läraren anser att de på skolan ofta ställs inför problematiken att behöva prioritera vilka av 
eleverna, som ska få stöd och hjälp. Hon uttrycker att hon försöker nyttja de få stödresurser 
som finns på skolan, för att ge sina andraspråkselever förförståelse och följa upp sådant, som 
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ska gås igenom eller har gåtts igenom under lektioner, utifrån en nivå, som gör att de förstår 
innehållet bättre: ”Det är bra om andraspråkseleverna har en liten förförståelse av det som 
jag går igenom t.ex. i No på helklasslektionerna, men det är svårt. Den nyaste eleven jag har 
kan läsa mekaniskt, men har inte läsförståelse och alla begrepp, för att tillgodogöra sig texter 
och genomgångar”. 
 
När det kommer nyanlända elever till skola 2, får andraspråkselever som varit i Sverige 
längre, stå åt sidan för de som behöver mer för tillfället i klassrummet. Läraren påtalar dock 
att hon försöker ha halvklass på svensk- och matematiklektioner. Då delar hon och en annan 
lärare på eleverna, så de hinner med att ge mer stöd till enskilda elever. Detta poängterar hon 
även gynnar andraspråkselever, men påpekar samtidigt att det är problematiskt och att det i 
hennes klass finns många elever, utöver andraspråkselever, som är i behov av stöd på grund 
av olika orsaker; ”Även om man endast har en grupp på åtta elever i halvklass, är det svårt att 
hinna med och fokusera på andraspråkseleverna och det de behöver. Man har ju även starka 
elever som måste utmanas. Betygsspannet och kunskapskraven är stora mellan E och A. I en 
klass har man hela spannet och sedan har man de som har F. Tänker jag så… vill jag påstå 
att jag tycker det är svårt, jättesvårt”.   
 
Vidare i intervjun uttrycker läraren känslan av maktlöshet, över att hon inte själv har så 
mycket kunskaper i hur undervisning av andraspråkselever egentligen ska gå till. Hon känner 
också att hon inte har någon att rådfråga och ta hjälp av när det gäller detta;” Tänker jag så… 
vill jag påstå att jag tycker det är svårt, jättesvårt. Jag kan för dåligt själv om just 
andraspråksundervisning. Hur ska man tänka nu? Vad ska man göra nu? Man är hänvisad till 
att klara sig själv eller tillsammans med sina kollegor. Vi skulle verkligen behöva ha en SVA-
lärare på vår skola, som kunde stödja andraspråkselever och oss lärare, men man försöker 
ju….” 
 
Här vill jag dock tillägga att både skola 1 och 2 har tillgång till kommunens elevhälsa och 
dess resurspedagoger vid behov, när de behöver rådgivning, handledning eller direkt stöd till 
enskilda elever. På skola 2 framkommer under min intervju, att de nyttjar stöd från Elevhälsan 
i form av en resurspedagog, en förmiddag i veckan. Då får den elev som är nyanländ, ca 40 
minuter, enskildundervisning, men det är inte alla gånger som resurspedagogen kommer, på 
grund av möten och andra uppdrag som hon har. Även på skola 1 nyttjar de kommunens 
elevhälsa och dess resurspedagoger, men läraren uttrycker att hon är missnöjd med det de gör 
och tycker att det inte bidrar till andraspråkselevers språkutveckling; ”Då kommer det hit en 
resurspedagog och tar lite kort med sin Ipad och är här en halvtimme. Och vad hjälper det? 
Sedan får man lite tips och material. En massa material från appar som man ska ladda ned, 
vilket man aldrig hinner med”.  
 
På skola 3 finns en stödresurs som fördelas mellan de olika stadierna på skolan. På lågstadiet i 
nu läget finns 80 % resurspedagog, som arbetar med läs och skrivinlärning och 80 % behörig 
lärare i svenska som andraspråk samt en stödresurs i matematik, som delas med mellanstadiet. 
På skolans mellanstadium i nu läget finns 100 % behörig lärare i svenska som andraspråk och 
100 % stödresurs samt 100 % stödresurs i matematik. Stödresursen omfattar hela skolan och 
anpassas efter skolans totala stödbehov. Vilket innebär att den är flexibel och utvärderas var 6-
8 vecka, för att stödresursen verkligen ska kunna sättas in, där det är störst behov för tillfället. 
Det finns en stor målmedvetenhet och stort fokus på att göra punktinsatser och arbeta 
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intensivt för att snabbt hämta ikapp färdigheter och kunskaper hos elever på skolan. 
Stödresursen kan variera från elev till elev, beroende på behov. Det kan även innebära att en 
”provisorisk” förberedelseklass skapas om det är fler nyanlända elever som kommer till 
skolan samtidigt. Då får andraspråkselever som gått på skolan, stå tillbaka en tid eller så 
omdisponeras stödet, så att t.ex. den lärare som arbetar med stödresurs i svenska, gör en 
omprioritering av sina arbetsuppgifter till förmån för andraspråkselever, som kanske är i 
större behov än förstaspråkselever. På skolan läggs det en stor vikt vid, att ge de nyanlända 
andraspråkseleverna mycket stöd i svenska som andraspråk och annat extrastöd. Speciellt 
under den första skoltiden, så de så småningom kan klara av att succesivt delta på lektioner i 
sin egen klass. De första lektionerna som de brukar delta i, brukar vara av mer 
praktiskkaraktär som musik, idrott och bild.  

Vidare uttrycker läraren att hon har ett målmedvetet och tight samarbete med SVA-läraren på 
lågstadiet, som är otroligt viktigt och värdefullt för andraspråkselevernas språkutveckling. 
SVA-läraren gör egentligen detsamma som läraren gör på sina lektioner, fast på ett kanske 
mer förklarande och grundläggande sätt. Detta menar hon gör att andraspråkselever får en 
tydligare och mer grundläggande genomgång och de berörda lärarna får vetskap om de har 
förstått eller inte samt att det är lättare för andraspråkselever att komma till tals i en mindre 
grupp. Lärare 3 upplever och tror, att andraspråkseleverna känner att de blir mer motiverade 
och anser det mer meningsfullt när de får göra exakt samma sak som sina klasskamrater gör i 
klassrummet: ” De går inte miste om något utan får arbeta med samma sak, fast mer konkret 
samt deras SVA undervisning löper inte som något separat”.  

Andraspråkseleverna går till SVA-läraren 3-4, lektionspass i veckan och tiden på passen 
varierar beroende på vad man arbetar med. Läraren och SVA-läraren försöker ha en 
gemensam planering en gång/vecka, där de tillsammans planerar och går igenom vad de ska ta 
upp och arbeta med den kommande veckan. Ibland kan det dock vara svårt att få tid till detta, 
men då brukar läraren göra planeringen själv och delge SVA-läraren innehållet, så att hon kan 
förbereda, lägga upp och utforma undervisningen, så det passar de andraspråkselever hon ska 
undervisa. Vidare brukar SVA-läraren vara med på genomgångar i klassrummet och därefter 
gå undan med andraspråkselever, för att förtydliga och klargöra det som gåtts igenom, så de 
kan tillgodogöra sig undervisning utifrån sin kunskapsnivå och språkliga färdighet. 

Av SVA-lärarens arbete utgör kanske 80 % av arbetsuppgifterna, att arbeta med samma sak 
som lärarna gör i klassrummen under sina lektioner, i de olika ämnena. De resterande 20 % av 
arbetet går åt till att stödja andraspråkselever individuellt i deras specifika språkliga 
kunskaper, som var och en av dem är i behov av: ”Den elev som kom sist i min klass går iväg 
och tränar läsning hos SVA läraren ungefär 15-20 min, varje dag. Det är jättebra att han kan 
få individuell träning. För han behöver extra lästräning eftersom han är nybörjare på att 
läsa”. Läraren på denna skola upplever jag är nöjd över den stödresurs och det samarbete hon 
har med SVA-läraren.  

4.2.2 Kartläggning av nyanlända elever 
Vidare var det stor skillnad mellan skolorna när det gäller att göra kartläggningar av 
nyanlända elever. På skola 1 och 2 förekommer inga kartläggningar av andraspråkselevers 
kunskaper, när de börjar på skolorna. Läraren på skola 2 påtalar vid intervjun, att det är 
problematiskt att veta vilka egentliga kunskaper nya andraspråkselever har på sitt förstaspråk 
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och på vilken nivå hon ska lägga sin undervisning; ”Det är svårt att veta hur mycket eleverna 
kan eller förstår t.ex. inom matematik. Jag ser att de har multiplikation med sig och siffror. 
Men jag vet inte vad de egentligen förstår och hur de tänker, rent konkret. Hur mycket de 
använder sig av problemlösning när de räknar eller om det bara är ett mekaniskt räknande”. 
Vidare uttrycker hon att det är viktigt att kartläggningar görs eftersom de är betydelsefulla för 
att ta reda på vad andraspråkselever kan och är i behov av för att utveckla sina färdigheter och 
kunskaper. Dessutom uttrycker hon oro för att kunskaper kan ”tappas eller glömmas bort på 
vägen, vilket kan vara förödande för andraspråkselevers framtida kunskapsinhämtning och 
studier”. Det kan finnas luckor i deras kunskapsinhämtning, som gör att de inte kan bygga 
vidare på när de ska införliva nya färdigheter eller kunskaper i sitt lärande. 

Skola 3 däremot använder sig kontinuerligt av kartläggningar, när det kommer nyanlända 
elever till skolan. Dessa utförs av andraspråkslärare och specialpedagogisk stödresurs på 
skolan. Vid kartläggningen försöker de ta reda på vilka tidigare kunskaper andraspråkseleven 
har och vilken skolgång denne haft i sitt forna hemland. Därefter görs en bedömning som 
ligger till grund för, i vilken årskurs eleven ska placeras och vilken form av stödresurs som 
ska sättas in.  

4.2.3 Modersmålsundervisning och Studiehandledning 
Kommunen där de tre skolorna ligger erbjuder andraspråkselever, undervisning i sitt 
modersmål, om det finns sex eller fler elever vars föräldrar ansöker om detta för sina barn. 
Modersmålsundervisningen erbjuds efter den ordinarie skoldagens slut och ligger förlagd till 
olika skolor i kommunen, vilket kan medföra att elever måste förflytta sig mellan skolorna för 
att ta del av den. På skola 2 och 3 framkommer vid intervjuerna med lärarna att de ser 
modersmålsundervisning, som en viktig del i språkutveckling för andraspråkselever. 

På skola 2 har alla andraspråkeleverna olika modersmål, totalt finns 7 språk i klassen förutom 
svenska. Det är dock ingen av eleverna, som nyttjar sin rätt att delta på den 
modersmålsundervisning som erbjuds i kommunens regi. Fortsättningsvis uttrycker läraren att 
det är många föräldrar, som inte vill att deras barn ska läsa modersmålet. De vill i första hand 
att barnen ska lära sig svenska och ser inte vikten av att underhålla sitt modersmål. Själv 
poängterar hon betydelsen av att andraspråkselever behåller sitt modersmål: ”Eftersom det är 
länken till att lära sig svenska och ett nytt språk överhuvudtaget”. 
 
Vidare på skola 2 uttrycker läraren att hon inte heller har någon studiehandledning på 
modersmål för sina elever. Hon förklarar att det innebär att det kommer en resursperson till 
skolan som pratar andraspråkselevernas modersmål. Denne är då med och ser vad de arbetar 
med under lektioner och stödjer dem, genom att informera och förklara det de inte förstår på 
deras eget språk. Tidigare hade hon haft studiehandledning till en av sina andraspråkselever, 
vilket hade varit otroligt värdefullt och hon menade att eleven fortfarande var i behov av 
detta, men resursen hade upphört på grund av att det inte fanns pengar till det. Hon framhöll 
dock, att eleven har rätt till att få detta och att hon ständigt ansöker om att få det. Hon 
uttrycker också att hon framförallt skulle behöva denna typ av stödresurs, till den nyanlända 
eleven i klassen; ”Jag har heller inte det på den nyanlända eleven, men man önskar ju att 
man hade det. Jag skulle gärna vilja ha med en studiehandledare i klassen, som ser vad vi 
jobbar med och kan hjälpa till och gärna att denne först är med eleven i helklass och sedan 
går iväg och arbetar enskild med den”. 
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Skola 3 har modersmålsundervisning i flera olika språk förlagd på skolan. Föräldrarna till 
andraspråkseleverna verkar tycka att det är viktigt för deras barn, eftersom i stort sett alla 
andraspråkselever på skolan deltar i den. Det finns även andraspråkselever som går på 
modersmålsundervisning efter skoldagenslut, på skolor som ligger på andra sidan av staden 
och blir då transporterade dit på ett eller annat sätt. 

4.2.4 Struktur, tydlighet och rutiner  
Genomgående i mina intervjuer lyfter alla lärarna upp betydelsen av att ha ett strukturerat 
arbetssätt, med återkommande rutiner som eleverna känner igen. Detta tror de alla är ett stort 
stöd för andraspråkelever till att förstå vad som ska hända och sätta ord på händelser och 
begrepp, eftersom dessa ständigt återkommer. Vidare anser de att just ett strukturerat 
arbetssätt och strukturerat klassrum skapar trygghet hos alla elever inte bara 
andraspråkselever.  

Lärare på Skola 1 anser att det är viktigt att en lärare är tydlig, har struktur och är konkret i 
arbetet med sina andraspråkselever, eftersom dessa är hjälpta av det. Hon påpekar även att 
hon ofta tänker på det i sitt vardagliga arbete; ”Ja, jag tänker mycket på struktur, när jag ska 
planera lektioner, så att alla ska förstå vad de ska göra, ja det gör jag faktiskt”.  

På liknande sätt uttrycker sig även läraren på Skola 2, när hon beskriver vikten av att vara 
tydlig i sitt samspel med andraspråkselever: ”Det kan lätt bli språkförvecklingar, som leder 
till missförstånd och missuppfattningar om man inte är tydlig. Det är viktigt att ge dem 
förförståelse för vad som kommer att hända och att ha en struktur i sin undervisning, så de 
vet vad som förväntas och vad de ska göra, så det inte blir en massa överraskningsmoment”.  
Läraren på Skola 3 ansåg att ett strukturerat arbetssätt och strukturerad undervisning är av 
betydelse för språkutveckling; ”De känner igen och vet vad de ska göra, samma rutiner, de 
vet vad som förväntas av dem och till slut kan de benämna saker med ord och uttrycka enkla 
fraser. Beskriva vad de gör”.   
 
Vid mina observationer på de tre skolorna såg jag att lärarna varierade sina lektioner samtidigt 
som de var mycket konkreta och strukturerad i sitt arbete med eleverna. Alla av dem startade 
lektionspassen med en gemensam genomgång och därefter lät de lever få arbeta enskilt eller 
tillsammans. Alla momenten var väl strukturerade och genomtänkta samt materialet i deras 
klassrum var placerat och organiserat, så att elever lätt kunde hitta det de behövde i sitt arbete 
och själv gå över till nästa arbetsmoment.  

Vid mitt observationstillfälle på Skola 2, genomförde läraren sina lektioner strukturerat, trots 
att hon inte var förberedd eller hade planerat för alla av dem. Hon hade på morgonen fått 
meddelande om att en kollega hastigt blivit sjuk och fick då hoppa in i hennes ställe. Detta 
märktes inte alls, utan hon verkade ha koll på läget och visste vad som skulle göras. Eleverna i 
klassen reagerade inte över ändringen, utan jobbade på som de gjort de tidigare lektionerna. 
Lärare 3 genomförde en mycket strukturerad och väl genomtänkt lektion. Där genomgång och 
arbetsmoment efter arbetsmoment förankrades och genomfördes. Det syntes tydligt att detta 
var rutin för eleverna och de visste vad de skulle göra.  Överlag på alla de tre skolorna fanns 
ett lugn i klassrummen. Andraspråkseleverna på alla de tre skolorna var aktiva och arbetade 
på. Det verkade som att de visste vad de skulle göra och vad de förväntades att göra. Det var 
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heller inte ofta de påkallade hjälp från lärarna självmant, men lärarna själva utmanade dem 
och stöttade dem med jämna mellanrum i varje moment av lektionen.  
 
Alla de tre lärarna hade innehållet av dagen nedskrivet och väl synligt för sina elever och 
tillsammans med eleverna gick de igenom dagen steg för steg och informerade vad som skulle 
ske. Ytterligare var lärarna tydliga när de gav sina elever instruktioner vid lektionsstarter och 
under själva lektionerna. Här kan påpekas att läraren på Skola 1, var extra tydlig när hon efter 
genomgång av instruktioner av ett arbetsmoment låter en av eleverna återge, inför de andra 
det hon sagt, så att alla får det repeterat för sig. 
 
Ingen av lärarna informerade egentligen sina elever om målet och meningen med sina 
lektioner och syftet med dem, varför de gjorde det de gjorde under lektionerna. Det var heller 
ingen av lärarna som egentlig mening sammanfattade, summerade och lät eleverna reflektera 
över vad de gjort och kommit fram till på lektionen, för att förtydliga det de jobbat med och 
lärt sig. Lärare 2 och 3 sammanfattade dock det de gått igenom vid de gemensamma 
genomgångarna i t.ex. matematik och Naturorientering. Lärare 3 summerade sin lektion i No 
för eleverna och delgav dem vad de skulle göra nästa gång de arbetade vidare med 
arbetsmomentet samt vad slutprodukten skulle bli, men hon knöt det inte till några 
kunskapskrav eller mål. Klassrummen på skolorna innehöll dock många olika planscher och 
matriser för måluppfyllelse i olika ämnen. På Skola 3 fanns t.ex. ett träd med kunskapskrav 
för respektive ämne i årskurs 3.   

4.3 Synsätt på lärande  
Alla de tre lärare som ingick i min undersökning lyfte fram framgångs faktorer som tydligt 
framkommer i Lgr 11(2011, s.7-15) under kapitel 1 och 2 i läroplanen och som bygger på 
människors egentliga grundläggande behov. Vidare framkom det i undersökningen att lärarna 
nyttjade metoder som har flera beröringspunkter med ett sociokulturellt synsätt i sitt val och 
nyttjande av metoder och arbetssätt. Nedan följer en indelning på fyra områden. Det första 
området utgår mer från grundläggande värderingar, som lärarna i undersökningen, ansåg bidra 
till språkutveckling. De övriga områdena utgår från tre grundtankar om lärande som är 
besläktade med ett sociokulturellt synsätt vilka berördes och observerades i undersökningen. 

4.3.1 Trygghet och tillåtande klimat 
Vid mina intervjuer med lärarna på skola 1 och 2 upprepade de vid ett flertal tillfällen hur 
betydelsefullt det är att andraspråkselever känner sig trygga och att det är viktigt att det är 
tillåtande klimat i deras klassrum. Läraren på skola 3 nämnde inte detta alls i sin intervju.    

På skola 1 försökte läraren att ha ett öppet och tillåtande klimat i klassrummet. Hon menade 
även att hon försökte få elever att känna att det inte är någon som misslyckas utan alla lyckas. 
Detta gjorde hon genom att vinkla frågor från olika håll och perspektiv, så att ingen elev 
varken andraspråkselever eller förstaspråkelever får känslan av, att det de sagt är fel och att 
det inte duger: ”Det kan bli tokigt ibland men ingen skrattar eller gör narr av det som sägs 
utan det är okej, alla får säga det de tycker. Blir det så, så fortsätter vi bara och jag säger, så 
trodde du, ja, så kan man tro, tror ngn ngt annat, och så vidare….. Detta tror jag definitivt 
påverkar andraspråkselever utveckling av språket. En av mina elever vågade inte säga något 
när hon började, men nu är hon jätte på och vill delta i diskussioner och samtal”. Vidare 
påtalade hon att hon aldrig formulerar frågor som; Hur tycker du? Utan istället använder sig 
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av formuleringar som: Kan man tro att? Kan det vara på det där sättet? eller Hur tror du att 
hon tänkte/tycke?  
 
Läraren på skola 2 hävdar att hon tror att klassrumsklimatet är kanske den mest betydelsefulla 
språkutvecklande faktorn. Det är viktigt att detta är tillåtande och att andraspråkselever får 
känna att de vågar prata, även om de inte riktigt kan eller har begreppen; ”Det ska vara okej 
och säga fel, ingen skrattar åt mig. Utan de hjälper mig istället på ett schysst sätt. Det är det 
grundläggande för att man bara ska känna sig okej, som människa”. Detta säger hon snabbt, 
koncist och med betoning.  
 
Vidare menar hon att hennes undervisning bygger på att alla elever, inkluderat 
andraspråkselever, ska våga testa olika saker och våga prata, ta plats och göra sig förstådda. 
Hon vill att de ska känna att de vågar uttrycka sig och prova och att det alltid finns hjälp att 
få; ”Våga säga vad de tänker och att det gör inget att misslyckas, Våga! Det är viktigt alla får 
en känsla av att lyckas och att….., ja, tillsammans hjälps vi åt och kan lyckas”.   
Vidare anser hon att det är viktigt att besvara deras frågor och ta dem på allvar, att de är 
betydelsefulla, så att de känner sig sedda. Hon uttrycker även att det är viktigt att 
andraspråkselever ska känna sig delaktiga och en del av klassen, trots att de kanske arbetar 
med annat material; ”Det är viktigt att de känner att de tillhör klassen. Att det finns en vi 
känsla! Jag tycker att mina elever är duktiga på att ta hand om varandra. Det är okej, att inte 
kunna läsa och skriva så bra. Det är okej att inte vara bra på matte. Man skrattar inte åt 
varandra”. Därefter påtalar hon, att hon har jobbat och jobbar mycket för att det ska vara ett 
tryggt klimat i klassrummet. Hon tycker att eleverna i klassen är fantastiska på att hjälpa och 
stötta varandra utifrån de förutsättningar de har och kommer in med i klassen.  
 
Mina observationer visade tydligt att trygghet och ett tillåtande klimat existerade på alla de tre 
skolorna på de lektioner jag bevittnade. Jag observerade att ingen elev skrattade, 
kommenterade, hånade, gjorde narr av eller var taskig mot någon annan elev under någon av 
lektionerna. Samtidigt märktes det hur alla lärarna bejakade sina elever och såg dem. Lärarna 
på skola 1 och 2 förde samtal med eleverna även om vardagliga saker, som de vill diskutera.  
Alla de tre lärarna bemötte sina elever med stor respekt. Lärarna uppmuntrade sina elever, de 
hade ögonkontakt med dem när de pratade med dem och kroppskontakt med dem genom att 
lägga armen om dem, lägga handen på deras arm eller händer. De lutade sig fram, böjde sig 
ned eller satte sig på huk, när de pratade med sina elever. De använde rösten som redskap när 
de pratar med dem, för att sänka eller bibehålla lugnet i klassrummet och de rörde sig lugnt 
mellan bänkarna. Ingen av lärarna behövde tillrätta visa eller säga till en elev på skarpen 
under något av mina observationstillfällen. 

4.3.2 Närmaste utvecklingszon och anpassning utifrån elever 
Alla lärarna ansåg vid intervjuerna, att det är viktigt att utmana andraspråkselever utifrån den 
kunskapsnivå de befinner sig på och tydliggöra mål och kunskapskrav. I det genrearbete som 
läraren på skola 3 redogjorde för i sin intervju, lyfte hon tydligt fram exempel på hur de olika 
textgenrerna som elever arbetade med, ökade i svårighetsgrad, allteftersom de utvecklade sin 
språkliga förmåga. Samtidigt ansåg hon att hon var mycket målmedveten i sitt arbete och att 
det var viktigt, för att ha fokus på andraspråkselevers egentliga kunskaper. Lärare 2 uttalade 
vid intervjutillfället, att hon tyckte det var bra att låta andraspråkselever samarbeta med 
varandra, men utvecklade detta ytterligare genom att påtala att de även måste ges tillfälle till 
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att arbeta självständigt, så att de kunde synliggöra sina kunskaper och färdigheter, både för sig 
själva och henne. Vidare uttryckte hon; ” Har de fått träna tillsammans med någon annan kan 
du förhoppningsvis klara det. De har något att hänga upp det på, de känner igen det och 
kommer på, ja, just det, det var så här vi gjorde”.  
 
På skolorna var det två av lärarna som använde sig, av någon form av formativbedömning 
under mina observationer. Lärare 1 återknöt vad som diskuterats vid en elevs 
utvecklingssamtal när hon stöttade denne i sitt skrivande; ” Kommer du ihåg vad vi pratade 
om på utvecklingssamtalet? Kommer du ihåg vad du skulle tänka på och utveckla när det 
gällde att skriva egna texter?” Utifrån detta fick hon eleven att läsa igenom sin text och 
försöka göra ändringar utifrån de utvecklingsområden de diskuterat vid utvecklingssamtalet. 
Även lärare 2 gav formativrespons, när hon tillsammans med en elev läste hennes narrativa 
text och under tiden framförde tips och förslag på ändringar, samtidigt som hon utmanade 
eleven att själv komma med egna idéer och utveckla den. Vidare i intervjun påtalade hon, att 
hon försöker anpassa uppgifter utifrån andraspråkselevers kunskaper. Under min observation 
på skola 2 ser jag tydligt hur andraspråkselever arbetar med annat material, än sina övriga 
klasskamrater både i matematik och svenska.  
 
Läraren på skola 1 anser, att hon försöker bemöta andraspråkselever och övriga elever i 
klassen, utifrån deras erfarenheter och den nivå de befinner sig på samt försöker att utmana 
och stödja dem i deras utveckling. Längre fram i min intervju uttrycker lärare 1, att hon inte 
följer det gängse mönster som finns i skolan, när det gäller i vilken ordning kunskapsområden 
inom olika ämnen ska beröras samt i vilken årskurs de ska tas upp. När hon säger detta 
skrattar hon lite ironiskt och uttrycker; ”Vi läste om rymden i tvåan förstås, som alla andra 
(skratt). Sen följer jag inte alltid mönstret i alla lägen, men vi hade i alla fall rymden i tvåan”. 
Hon betonade att hon hellre vill ta upp kunskapsområden och teman, som intresserar elever 
och utgår mer från dem och det de är berörda av.  
 
Vid mina observationer vid de tre skolorna kunde jag tydligt se hur alla lärarna ständigt 
försökte anpassa sina förklaringar utifrån vad andraspråkseleverna förstod. Lärarna gav inte 
upp utan förtydligade och stöttade tills andraspråkseleverna gav respons på att de förstått t.ex. 
i situationer där elever inte förstod vad de skulle göra eller vid frågeställningen i en text. Det 
förekom konstant handledning för att andraspråkseleverna skulle lyckas. 
 
På skolorna var det två av lärarna som använde sig av någon form av formativbedömning 
under mina observationer. Lärare 1 återknöt vad som diskuterats vid en elevs 
utvecklingssamtal när hon stöttade denne i sitt skrivande; ” Kommer du ihåg vad vi pratade 
om på utvecklingssamtalet? Kommer du ihåg vad du skulle tänka på och utveckla när det 
gällde att skriva egna texter?”  Lärare 2 gav formativrespons på en text i svenska när hon 
läste denna tillsammans med en av eleverna.  Ytterligare i två av klassrummen fanns matriser 
med ”the Big Five” som satt centralt i rummet och påvisade de mål och färdigheter eleverna 
ska nå och uppfylla. 

4.3.3 Stöttning  
Stöttning förekom i alla klassrummen vid mina observationer. Alla lärarna stöttade sina elever 
och påtalade vikten av att göra det på ett eller annat sätt vid mina intervjuer. Lärare 2 och 3 
påtalade även vid sina intervjuer vikten av att låta elever arbeta tillsammans och stötta 
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varandra. Vid själva observationstillfällena syntes det tydligt att elever tilläts göra det, 
uppmanades att göra det och gjorde det.  

Lärare på skola 1 uttryckte vid flera tillfällen under intervjun betydelsen av att ge 
andraspråkselever stöttning i deras kunskapsinhämtning, vidare önskade hon att hon kunde ge 
dem mycket mer. Även läraren på skola 2 ansåg att det var viktigt att andraspråkselever kände 
att hon brydde sig om dem och uttryckte att; ”Jag försöker hinna med och stötta och hjälpa 
dem så mycket det går”. Vidare betonade hon att det är viktigt att besvara deras frågor och ta 
dem på allvar, så att de känner sig betydelsefulla och sedda.  Lärare 3 uttryckte att hon genom 
arbetet med genrepedagogik stöttade sina elever, att ta sig an texter och skriva texter av olika 
slag, så att de; ”förhoppningsvis kan klara det mer och mer på egen hand”. 

Vid mina observationer kunde jag tydligt se hur alla lärarna gav stöd åt sina elever på flera 
olika sätt, hela tiden. Alla lärarna rörde sig mellan eleverna i klassrummet, stöttade och ledde 
sina elever både i enskilda och gemensamma arbetsmoment. På skola 1 befann sig en 
fritidspedagog med under lektionen. Hon var den som gav mest stöd och hjälp åt 
andraspråkseleverna och satt i deras närhet, i stort sett hela tiden. Läraren själv gick efter sin 
genomgång runt och kollade om elever förstått vad de skulle göra. Vidare var det tydligt att 
även hon ägnade extra mycket tid till andraspråkseleverna och återvände till dem med jämna 
mellanrum för att pusha på, motivera och stödja deras enskilda skrivande. Hon kom med idéer 
och tipsade om saker de skulle tänka på när de skrev som; ”Kom ihåg att du ska ha en början, 
mitt och slut. Glöm inte punkt efter meningar. Hur tycker du kaninen ser ut? Skriv det då…..” 
Som resurs i klassrummet ska också nämnas att det fanns en fritidspedagog som hade placerat 
sig så att hon satt i närheten av andraspråkseleverna och gav dem kontinuerligt stöd under 
hela skriv passet. 

Läraren på skola 2 var den som ägnade mest tid och hjälp åt sina andraspråkselever. Jag såg 
hur hon gav mycket stöd åt andraspråkselever, medan de övriga eleverna arbetar. I 
klassrummet förkom stor arbetsro och större delen av eleverna arbetade självständigt eller tog 
hjälp av varandra, vilket gjorde att läraren fick utrymme till att ge stöd och hjälp till dem som 
behövde det. Detta bidrog även till att hon kunde ha längre individuella genomgångar inför 
olika arbetsmoment med andraspråkseleverna. Själv tyckte hon vid intervjun att eleverna i 
klassen var fantastiska på att hjälpa och stötta varandra utifrån de förutsättningar de har och 
kommer in med i klassen. 
 
Lärare på skola 3 ägnade däremot inte mer tid åt sina andraspråkselever, än de 
förstaspråkelever som fanns i klassrummet. Hon tog vara på och använde sig av 
andraspråkselevernas tidigare erfarenheter och påminde dem hur de gjort tidigare när de 
arbetat med samma moment, för att stödja dem i att försöka själva. Vidare uppmuntrade hon 
andraspråkselever att vidareutveckla, formulera egna hypoteser och förklaringar samt försöka 
sätta ord på dem. Hon stöttade dem i deras försök till olika redogörelser genom att förtydliga 
och förklara när de diskuterade och samspelade. Vid mina observationer kunde jag se att 
lärarna på skola 2 och 3 uppmanade sina elever att ta hjälp av varandra och att 
andraspråkselever på ett naturligt och spontant sätt tog stöd och hjälp av sina klasskamrater 
när de behövde det. 
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4.3.4 Interaktion, par och grupparbeten 
Samtliga lärare ansåg att det är betydelsefullt att låta elever arbeta tillsammans och att 
interaktion mellan elever och mellan elever och lärare är viktiga för att ett lärande ska komma 
tillstånd. Mina observationstillfällen i de tre skolorna innehöll alla, lektioner med 
arbetsmoment, där elever fick utrymme till att diskutera, lösa problem och arbeta tillsammans. 
Alla klassrummen var möblerade på ett sådant sätt, att elever skulle ha möjlighet till 
interaktion med varandra. På skola 1 fanns tre bord med stolar, i tre av hörnen i klassrummet. 
Dessa nyttjade elever när de skulle läsa i par, arbeta mer praktiskt eller fick stöd i skrivning av 
fritidspedagogen som deltog vid observationstillfället. I övrigt var eleverna placerade så att de 
hade minst en klasskamrat bredvid sig som de kunde samspela med och samarbeta med. 

På Skola 2 kunde jag vid mitt observationstillfälle se att det förekom en tydlig medvetenhet 
från läraren när det gällde nyttjandet av interaktion mellan andraspråkselever vid deras 
kunskapsinhämtning. Hon avbröt sin matematikgenomgång ett flertal gånger, för att ge elever 
möjlighet att diskutera problemlösningar i matematik två och två. När eleverna diskuterat en 
stund fick de sedan redogöra för sin problemlösning inför sina klasskamrater. Läraren ställde 
frågor som; ”Hur tänkte du då? Kan man tänka på något annat sätt?” Vidare förkom både 
uppgifter i par och gruppuppgifter. Dessutom sökte elever spontant hjälp av varandra under 
sitt enskilda arbete, utan att läraren uppmanade dem att göra det. Det verkade helt okej och 
tillåtet samt eleverna fixade detta utan att störa. Det märktes tydligt att eleverna var äldre, 
vana och tränade i att hjälpa varandra på ett naturligt sätt. Klassrummet på denna skola var 
även det möblerat på sådant sätt att det inbjöd till interaktion, med ett runt bord och en 
läshörna som elever nyttjade i sitt arbete. Under mitt observationstillfälle arbetade bl.a. de 
senast anlända andraspråkseleverna vid bordet för att tillsammans hjälpas åt att räkna 
matematikuppgifter. Läraren uppmanade även vid ett flertal tillfällen sina elever att ta hjälp av 
varandra under hela observationstillfället. 

Även på skola 3 förekom arbete i par kring moment i genrepedagogik. Dels i ett 
arbetsmoment där elever tillsammans skulle läsa en text i No-boken om dinosaurier och 
gemensamt besvara frågor och dels under ett arbetsmoment där elever i par skulle plocka ut 
viktig fakta ur en läst text med hjälp av en ”stödstruktur” enligt genrepedagogikens arbetssätt. 
I klassrummet var bänkarna placerade två och två. Eleverna arbetade med den klasskamrat 
som satt bredvid, men det syntes att placeringarna var välgenomtänkta, för det framkom 
tydligt att kunskaps starkare elever stöttade kunskaps svagare elever.  

Vid mina intervjuer menade Lärare 2 att det är viktigt att låta andraspråkselever arbeta i par 
och grupper. Mycket av den första språkutvecklingen för dem, handlar om att se vad andra 
elever gör och härma detta. Vidare uttrycker hon att hon gärna ser till att andraspråkselever får 
arbeta tillsammans med stöttande klasskamrater som visar vad och hur man gör. Ytterligare 
betonar hon, att det är svårt, att lösa alla problem på egen hand; ” De lär av varandra och 
visar, att man kan tänka på olika sätt. Det finns olika sätt att tänka på, men resultatet blir det 
samma. Alla får idéer av varandra” Sedan tillägger hon att hennes elever sällan får välja 
vilka de ska arbeta med. Hon är oftast med och styr, så de ska få ut så mycket som möjligt, av 
sitt arbete samt försöker samspela med dem i valet av arbetskamrat; ”Jag brukar fråga dem, 
vad vill du få ut av ditt arbete? Vilken funkar du bra med och arbetar bäst med? Vart blir det 
bäst för dig, om du tänker jobbmässigt? Ni kan ju vara tillsammans på rasten….” Även 
Lärare 3 uttrycker att hon tror att andraspråkselever utvecklar sitt nya språk mer, när de får 
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samarbeta med sina klasskamrater. Hon har mer och mer i sitt arbete, under årenslopp, låtit 
sina elever arbeta tillsammans. Särskilt låter hon dem arbeta två och två. Då ser hon oftast till 
att andraspråkselever får arbeta med en starkare elev, som kan hjälpa till, förklara och få dem 
med i jobbet, så de känner sig delaktiga; ”Eleverna tycker det är kul och ser framemot att få 
arbeta tillsammans, De blir också mer motiverade till skolarbetet”.  

4.4 Framgångsmetoder som används i andraspråks-
undervisning 
Under denna punkt redogör jag för mer specifika pedagogiska metoder som lärarna i min 
undersökning använde sig av. I min undersökning både genom intervjuer och observationer 
framkom att lärarna använder många olika metoder i sin undervisning. Vid min intervju med 
Lärare 1, angående intervjuområdet kring språkutvecklande metoder utbrister hon; ”Metoder? 
Jag använder tusen. Öh, jag ändrar väldigt mycket………..” Lärare 2 uttrycker kring samma 
intervjuområde att hon inte använder sig av någon speciell metod utan lånar och använder sig 
av många olika metoder, beroende på vilka elever hon har. Hon tror en varierad undervisning, 
där man blandar metoder gynnar elever mer, eftersom elever lär på så olika sätt. Vidare 
poängterar hon att det då inte går att använda endast en renodlad metod när man undervisar 
andraspråkselever.  

4.4.1 Upplevelsebaserad inlärning, tematiskt arbetssätt och lek 
Lärare på skola 1 uttrycker att hon gärna arbetar med upplevelser av olika slag och att det 
finns ett värde för andraspråkselever att få se, uppleva och delta, samt att detta är ett viktigt 
redskap för att förstå och lära. Ytterligare menar hon att hon försöker utgå från sina elevers 
intresse och spinna vidare på saker och händelser som klassen upplever tillsammans. Detta 
stimulerar sedan vidare till fortsatt arbete; Till exempel när vi läste om ”vårt landskap”, 
klädde jag ut mig till, Selma Lagerlöf och kom in i klassen och berättade, jag gör så ofta. Om 
det är en metod eller en pedagogik, det vet inte jag, men jag arbetar mycket med 
upplevelsebaserad undervisning. Jag vill ge dem en upplevelse!  
 
När hon säger detta kan jag höra att hon låter entusiastisk, höjer rösten och betonar. Det 
verkar som hon brinner för denna typ av undervisning och verkligen tror på den. Vidare 
lägger hon till att när de läste om rymden, ”mörklade” de klassrummet, gjorde glasögon och 
hade en rymdraket som de åkte ut i rymden med. De gjorde många olika saker i anslutning till 
temat.  En annan gång gjorde de en resa med elevernas gosedjur. Där de tillverkade pass och 
pengar, räknade och mätte. Eleverna tillverkade kläder till gosedjuren och läraren satt vid 
symaskinen och sydde mössor. Vidare menar hon att ett sådant arbetssätt gör att man får in 
flera olika kunskapsområden och att det är ämnesövergripande. Därefter berättar hon att 
klassen kan springa ner i gympasalen och leka en lek. Sedan går de tillbaka till klassrummet 
och skriver en beskrivning av hur leken gick till. Är det något i matematik som måste 
förklaras, så gör hon något praktiskt eller en lek i anslutning till detta, innan eleverna ska 
börja räkna. Läraren uttrycker i samband med detta; ”Detta tror jag är gynnsamt för SVA 
eleverna. Vet man inte orden kan man uppleva det genom en berättelse eller en upplevelse. Så 
tänker jag ……………Upplevelse och lek till lärande!” Detta uttrycker hon kort och koncist 
med betoning, ungefär som klart slut.  
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4.4.2 Storyline 
På skola 1 påtalar läraren att hon även använder sig av ”storyline” i sin undervisning. Hon 
anser att denna metod får igång andraspråkselever till att skriva. Hon påtalar också att det var 
tack vare den, som klassen kom i gång med skrivandet riktigt bra i årskurs 1. När det gäller att 
få igång andraspråkselevers skrivande nämner hon att hon kan stimulera och motivera dem 
genom att försätta dem i en händelse eller som en gång när hon satte på radion och de 
lyssnade på en efterlysning av en person. Eleverna blev mycket intresserade och tyckte att det 
var spännande. Hon spann vidare på deras intresse och lät dem göra egna efterlysningar om 
sig själva med signalement. Denna uppgift vidareutvecklades sedan till att göra efterlysningar 
av olika monster och plansch tillverkning av dessa; ”Det började med ett litet frö som växte 
till ett tema som eleverna var intresserade av”.  

4.4.3 En läsande klass 
Vid intervjun med lärare 1 utrycker hon; ”Jag är inte jätte fans av materialet en Läsande 
skrivande klass, riktigt, som andra. Visst använder jag en del av detta.  Jag tar in de där 
figurerna då och då, så de kan dom”. På skola 3 förekommer däremot metoden, ”En läsande 
klass”, vilket framkom vid min observation. De fem figurerna Spågumman, Cowboyen, 
Detektiven, Reportern och Konstnären satt som stöd på anslagstavlan och fanns som små kort 
på elevers bänkar, för att ge elever stöd i att utveckla sina lässtrategier när de läser texter. 
Metoden anses som gångbar, men nyttjas inte enbart som metod, utan i kombination med 
andra metoder som t.ex. deras eget genrepedagogik koncept. 

4.4.4 Textbearbetning, svåra ord och begrepp 
Alla lärarna underströk och framhöll vikten av att arbeta med textbearbetning. Detta var 
framförallt viktigt för att andraspråkselever skulle förstå begrepp och innehåll i texter samt 
skaffa sig ett rikt ordförråd, lära sig uttala ord och intonation av dem och hela meningar.    

På skola 1 uttrycker läraren att hon anser att det är viktigt för andraspråkselever att arbeta med 
texter för att erhålla strategier, så att de klarar av att läsa och skriva texter för olika 
sammanhang och för olika syften. Självklart går hon in i texter tillsammans med sina elever, 
läser och analyserar dessa. Tittar på olika textstrukturer och analyserar svåra begrepp samt 
vad dessa står för. Detta har hon t.ex. gjort genom att läsa två olika versioner av barnlitteratur. 
Där elever fått göra jämförelser i form av Venndiagram och spaltat svåra begrepp i en ordlista, 
vilket eleverna tyckte var intressant: ”Jag valde att läsa både den och den traditionella, för att 
jämföra och göra en ordlista över svåra begrepp och ord, tillsammans med eleverna. Och det 
är många krångliga ord, både i bilderboken och den vanliga. De är väldigt svåra, böckerna 
alltså. Men de sitter och lyssnar som så här…..(visar med uppspärrade ögon), Sedan kan de 
säga, men det var inte med i bilderboken….och liksom det stämmer inte, Va? Var det så det 
var. De är jätte med och så ska vi sedan se filmen och vi har gjort Venndiagram över likheter 
och skillnader i boken”.  
 
Läraren på skola 2 menar att hon vill att andraspråkseleverna ska våga prata och uttrycka sig. 
Hon beskriver att hon försöker få dem att förklara hur de tänker och sätta ord på saker och vad 
de gör, så att hon kan se och förstå hur de tänker. Hon anser även att det är viktigt att använda 
sig av de rätta ämnesbegreppen i de olika ämnena, men är noga med att gå igenom vad de står 
för och förankrar dessa hos andraspråkseleverna; ” Jobbar vi med kemi, så använder jag de 
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begrepp som ingår i kemiämnet t.ex. smälta, flytande och vad det nu kan vara. 
Andraspråkseleverna ska vara trygga i vad det betyder. Vi har gått igenom det, vi har sett 
bilder och de vet vad vi pratar om. Så att man använder rätt begrepp och inte förenklar utan 
förklarar”.  

På skola 3 arbetade läraren med begrepp och deras betydelse utifrån ett arbetsområde med 
Dinosaurier. Vid genomgången har hon listat ord och begrepp som kom upp under en 
genomgång en lektion tidigare, som hon går igenom med eleverna tillsammans. Vid 
genomgången använder hon sig ofta av förtydligande eller dubbla begrepp som; ” 
reptil/kräldjur, förstelnande/pressades samman” ytterligare går hon igenom och använder 
begrepp som urtid, fossil och paleontolog. Tilläggas ska också att hon använder sig mycket av 
kroppsspråk, när hon förklarar orden. 
 
Vid mina observationer kunde jag se hur alla de tre lärarna förtydligade, utvecklade och 
använde kompletterande begrepp när de undervisade sina andraspråkselever. Lärare 1 
genomförde utöver detta, ett arbetsmoment där eleverna i klassen hade fått samla svåra ord 
utifrån en uppgift några dagar tidigare, som de gick igenom, diskuterade och sedan skulle 
eleverna arbeta med dem enskilt i en skrivuppgift där de skulle sätta in rätt ord i rätt mening. 
Lärare nummer 2 använder ofta i sin undervisning två begrepp för samma sak. Ett mer 
teoretiskt i kombination med ett mer använt vardagsbegrepp som eleverna känner till och 
använder själva; ” Du får skriva ner ditt resultat, ja, det du kom fram till när du…… Skriv ner 
din åsikt, det du tycker om saken”. 
. 
4.4.5 Genrepedagogik 
I min litteraturgenomgång lyfter jag i stora drag fram, vad genrepedagogik går ut på. När jag 
gjorde mina fältstudier kom jag i kontakt med den och fick delta på ett mycket intressant och 
inspirerande lektionspass på skola 3. Vid min observation, fick i praktiken se hur läraren 
arbetade med metoden i form av läsning och skrivning av faktatexter, under ett kombinerat 
pass i Svenska och Naturorientering, kring Dinosaurier. Tillsammans med sina elever hade 
hon först en genomgång och repetition kring en tidigare lektion. Där hon tillsammans med 
eleverna sammanfattade det de lärt sig om Dinosaurier och diskuterade svåra begrepp och ord. 
Vidare fick eleverna tillsammans två och två arbeta med påståenden från en faktatext, läsa 
texten gemensamt, bryta ned den och plocka ut vad de ansåg som viktiga fakta begrepp samt 
sammanställa en egen tankekarta. (se figur 4, nedan) Utifrån denna tankekarta skulle eleverna 
sedan formulera en egen text om just Dinosaurier.   

Läraren berättade att hon använde just genrepedagogik i sin språkutvecklande undervisning 
för alla elever, men att denna speciellt gynnar andraspråkselevers utveckling av språket. Den 
form av genrepedagogik hon använder sig av, är ett koncept som lågstadielärarna utformat 
själva och det genomsyrar all svenskundervisning på hela lågstadiet. Konceptet är tematiskt 
utformat, med olika teman inom svenskämnet, som ökar i svårighetsgrad med stigande ålder 
och kunskaper. Det är ett målmedvetet arbete med olika texter och deras specifika textdrag, 
för att elever ska bli duktiga på att läsa och skriva olika former av texter. De ska ha förståelse 
för och redskap till att angripa och producera texter i olika genrer; ”beskrivandetexter som 
instruktioner och labbrapporter, berättandetexter som är narrativa, t.ex. sagor och 
återgivande texter från ett studiebesök vi varit på”.  
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Innan elever släpps fria i texter, arbetar klassen gemensamt med dem. De gör en orientering, 
där de studerar ord och begrepp, benar isär text och tar reda på vad den egentligen handlar 
om. Syftet med arbetet är detsamma, det vill säga att ta reda på vad som står i en speciell form 
av text eller hur jag ska skriv en text beroende på hur och i vilket syfte den ska användas. När 
de benar isär texten eller skriver egen text tar de hjälp av stödstrukturer (se bilaga 4) som kan 
vara i form av matriser, tankekartor, fyrfältare eller sexfältare, beroende på vilken typ av 
textgenre de arbetar med.   

4.5 Material som används i andraspråksundervisning 
Materialet precis som metoderna varierade mellan de tre skolorna. De intervjuade och 
observerade lärarna använde olika material, som de nyttjade mer eller mindre i sin 
undervisning av andraspråkselever. Nedan redogör jag för det material som omnämndes vid 
mina intervjuer och synliggjordes vid mina observationer i undersökning.  

4.5.1 Stödstrukturer, strategier, matriser och konkret material 
Stödstrukturer och strategier förekom och omnämndes av alla lärarna i undersökningen. 
Benämningen på dessa begrepp varierade mellan lärarna, men betydelsen av dem var den 
samma. I undersökningen står dessa begrepp för alla de planscher med ”modeller”, ”tips” eller 
instruktioner över hur ett arbete ska se ut eller genomföras. Dessa stödstrukturer och strategier 
ska utgöra ett stöd för elever, när de utför sina arbeten. De ska hjälpa dem att komma ihåg 
specifika saker och ge dem möjlighet att söka hjälp på egenhand, så att de kan automatisera 
och införliva kunskap och lärande. Planscherna, som ska hjälpa eleverna kan innehålla viktiga 
saker, som de ska tänka på och ta stöd från, i skolans olika ämnen som t.ex. alfabetet, vokaler, 
räknesätt, årstider, tankekartor eller strategier till skrivning och läsning. 

På Skola 1 förekommer mycket stödstrukturer och strategier, som samsas med elevernas egna 
arbeten på väggarna. Läraren påtalar att detta kan ses som rörigt, men att de fyller en funktion, 
för att försöka skapa struktur och ge hjälp åt bl.a. andraspråkselever. Genom dessa menar hon 
att de kan ta hjälp, för att veta vad och hur de ska göra t.ex. när de ska skriva en berättande 
text. Vidare påtalar hon att hon brukar uppmana elever och påvisa var hjälpen finns. Samtidigt 
understryker hon att det ligger mycket jobb bakom, för att få andraspråkselever att nyttja 
dessa hjälpmedel mer rutinmässigt. Lärare 3 som arbetar mycket med genrepedagogik i sin 
undervisning, betonar tydligt att hon målmedvetet försöker få alla elever, att nyttja 
stödstrukturer och tror att dessa speciellt är ett värdefullt stöd i språkutveckling av 
andraspråkselever. Vidare påtalar hon att dessa ”stödstrukturer” kan se olika ut beroende på 
vilken text eleverna arbetar med. De är en form av mallar, med konkreta punkter, som är 
nedbrutna utifrån olika textgenrer och karaktäriserar varje textgenrers speciella drag. Dessa 
kan elever sedan använda både när de läser olika texter och samlar viktig fakta eller 
information från dem.   
 
Genom de observationer jag gjorde på skolorna syntes det tydligt att lärarna använde sig av 
flera olika stödstrukturer och strategier i undervisningen. Klassrumsväggarna, på de tre 
skolorna, var tapetserade med stöd och strategier av olika slag, som eleverna kunde ta hjälp av 
i sitt arbete. Det fanns t.ex. planscher med Lässtrategier som En läsande klass, de fyra 
räknesätten, stöd i hur man skriver labbrapporter, berättande-, beskrivande- och narrativa 
texter. Vidare fanns matriser med ”the Big Five” som visade på vilka mål och färdigheter 
eleverna ska nå och uppfylla. När jag observerade lärarna såg jag endast en av dem, som 
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konkret nyttjade någon av dessa, i själva undervisningstillfället. Lärare 3 använde sig av de 
”tankekartor”, som fanns på klassrummets anslagstavla, när hennes elever skulle plocka ut 
viktiga begrepp ur texten om Dinosaurier. Dessutom använde lärare 1 och 3 tydliga 
nedskrivna arbetsinstruktioner på whiteboardtavlan, som de stegvis gick igenom med elever 
inför olika arbetsmoment, som dessa skulle utföra. Lärare 1 använde sig även av bilder i 
anslutning till en instruktion av ett arbetsmoment, ”Ägget”, (se figur 4) i bild och matematik, 
för att ytterligare tydliggöra vad som skulle göras, dels för andraspråkselever och dels för 
elever, som inte kanske kunde läsa det som stod i texten.  
 
Figur 4. Exempel på instruktion till elevuppgift ”Ägget”, från skola 1 i undersökningen  
(fritt utifrån observation) 
 

1. Dra streck med linjal  
2. Måla med            
3. Klipp      

                 
4. Klistra                          på                              svart papper 

 
5. Birgitta skriv ditt namn 

 

På skola 1, framkom också i undersökningen, att läraren förordade konkret material, som 
elever kan se och ta på vid genomgångarna och därefter använda som inspiration till t.ex. 
skrivuppgifter och större teman. Vidare som exempel påpekar läraren, att hon i årskurs 1 
använde sig av ett mer traditionellt bokstavsarbete, där hon utgick från bokstavslådor, med 
olika material till varje bokstav. Vidare poängterar hon att just andraspråkselever har stor hjälp 
av ett konkret material, som de kan känna på och försöka sätta ord på, inför uppgifter, som de 
sedan ska arbeta vidare med på egen hand eller tillsammans med sina klasskamrater. 
Vid min observation kunde jag tydligt se hur Lärare 1 använde sig av just detta, i sin 
undervisning. Hon hade gjort iordning en installation med mossa och placerat ut olika föremål 
och figurer i den, så det såg ett ”landskap”. Det fanns bl.a. en stor sten, ett ägg, en kanin och 
en rymdfigur. Inför en skrivuppgift hade hon en genomgång, uppmanade elever vad de skulle 
tänka på rent skrivtekniskt och gav dem inspiration, genom att hitta på inledande fraser, 
”börjor” till berättelsen. Därefter fick eleverna själva skriva fritt, utifrån det konkreta 
materialet eller den s.k. installationen.  

4.5.2 Läromedel i form av böcker och andra texter  
Lärarna på de tre skolorna använde alla färdiga läromedel från läromedelsföretag i de olika 
ämnena, men det framgick även vid intervjuerna att de ofta konstruerade och använde eget 
utformade uppgifter och material, för att anpassa dessa efter andraspråkselevers olika 
kunskaper och behov. 

Lärare 1 poängterade t.ex. att hon ofta och hellre utarbetar egna uppgifter till alla sina elever, 
för att kunna anpassa dessa mer, utifrån deras intresse, kunskaper och det tema eller 
arbetsområde som de arbetar med. Vidare framhöll hon att hon kan tänka sig att välja bort 
färdigkonstruerade läromedel i matematik, samhällsorientering och naturorientering. Eftersom 
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hon upplever, att hon ibland känner sig styrd av dessa, i sin undervisning. Särskilt uttryckte 
hon att det var roligare att göra materialet själv, för att hon får så mycket tillbaka, när hon ser 
sina elevers motivation till att lära. Det tar dock mycket tid och är slitsamt, men det bjuder 
hon på. Efter en stunds tystnad uttrycker hon; Öh……………  fast jag menar, ingen klass är 
den andra lik. Det jag gjorde med förra omgången, det gör jag kanske inte idag. Visst en del 
gör man väl, men jag försöker utgå från de elever jag har just nu. Och de grejer som är bra 
spar man, men det finns en tjusning i, att göra nytt hela tiden. Absolut! 

Vidare använder sig alla lärarna av olika böcker som t.ex. barnböcker, sagor och 
läromedelstexter för högläsning, gemensam läsning och individuell läsning med 
andraspråkselever. Detta framkom såväl vid de tre intervjutillfällena som vid mina 
observationer. Lärare 3 framhöll dock att det var viktigt att böcker och texter anpassades 
utifrån andraspråkselevers kunskaper i språket, så de blev förståeliga för dem. Speciellt de 
texter som andraspråkselever ska läsa enskilt. 
 
Vid observationerna kunde jag tydligt se hur böcker hade en stor betydelse för 
undervisningen. Alla klassrummen innehöll och erbjöd litteratur av skilda slag och på olika 
nivåer, så elever själva kunde gå och välja litteratur. På skola 2 var klassrummet utformat med 
en skön läshörna med en stor soffa och böcker stod ”frontade” på hyllor för att locka till 
läsning samtidigt som det fanns boklådor med böcker i närheten att tillgå. På skola 3 kom 
andraspråkselever tyst in i klassrummet, efter att de varit hos SVA-läraren, tog upp böcker de 
hade i sina bänkar och ägnade sig åt individuell läsning. 

4.5.3 Bilder, multimedia och pedagogiska hjälpmedel  
Under mina fältstudier framkom eller så lade jag märket till, att alla lärarna tog stöd av bilder, 
i någon form under sin undervisning. Lärare 2 på skola 2 lyfter fram att hon i sin 
undervisning, använder mycket bilder för att visa och förklara när hon får nya 
andraspråkselever i klassen. Hon försöker även arbeta med translate på Ipad, men det är inte 
alltid det funkar. Enstaka ord funkar att översätta, men det är svårare när det blir fler ord och 
längre meningar. Vidare menar hon att det överlag är svårt för andraspråkselever att förstå 
längre instruktioner, oavsett om de är muntliga eller översätts med hjälpmedel. Hon påtalar 
även att hon tycker att det är bra att använda sig av filmer på elevers modersmål och brukade 
göra detta i sin undervisning: ”Min sista elev har modersmålet arabiska och då brukar jag 
leta upp filmer i ämnet som vi ska ta upp”. 
 
Tidigare under rubriken genrepedagogik nämnde jag även att läraren på Skola 3 använde sig 
av bilder, nätet och Ipads i sin undervisning och ansåg att dessa fyllde en viktig funktion samt 
utgjorde ett stöd i andraspråkselevers språkutveckling. Vid mina observation av lärare 2 kunde 
jag tydligt se att andraspråkselever använde sig och tog hjälp av Ipad i sitt skolarbete. Både 
lärare 2 och 3 använde bilden som redskap, när de beskrev och gick igenom saker med 
eleverna, genom att rita och beskriva på whiteboardtavlan. Vidare använde lärare 3 
storbildsprojektor, när eleverna arbetade med gemensamläsning av text och bearbetar 
påstående om det de läst. I övrigt framkom inte i undersökningen att lärarna använde sig av 
några andra pedagogiska hjälpmedel i sin undervisning av andraspråkselever. 
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4.6 Slutsats 
Syftet med min undersökning var att göra en kartläggning över vilket material och vilka 
språkutvecklande metoder, lågstadielärare använder i sin undervisning och vilka av dessa de 
anser vara framgångsfaktorer för andraspråkselever, som sagts tidigare valde jag att utgå från 
den övergripande frågeställningen; Vilka språkutvecklandemetoder använder och anser 
lågstadielärare i åk 1-3 är framgångsfaktorer i sin undervisning med andraspråkselever. Min 
förhoppning var även att undersökningen skulle medverka till att jag utvecklade min egen 
kunskap i undervisning av andraspråkselever, som i sin tur skulle bidra till diskussion kring 
didaktiska metoder och utveckling av min och mina kollegers undervisning av 
andraspråkselever på min arbetsplats. Utifrån resultatet av min undersökning kan jag 
konstatera att begreppet språkutvecklande framgångsmetoder, är ett begrepp som tolkas och 
står för olika saker, när lärarna påtalar vad de anser är framgångsfaktorer i andraspråkselevers 
språkutveckling. Spannet är stort mellan lärare, vad de inbegriper i begreppet. Jag kan dock 
konstatera att de lärare jag intervjuade och observerade, inkluderar allt de gör i sin 
undervisning i begreppet metod! Från det de gör med sina elever i det lilla, i sina klassrum, till 
det som i större mening görs med och för deras elever i stort på skolan. Begreppet 
språkutvecklande framgångsmetoder, enligt lärare, inkluderar bland annat, allt från samverkan 
med SVA-lärare, kartläggningar och modersmålsundervisning till trygghet, struktur, 
genrepedagogik, textbearbetning och tillåtandeklimat.  

De slutsatser jag kan dra efter att ha genomfört, utvärderat och analyserat min undersökning 
är att två av de tre lärarna som deltog i den påtalar särskilt att trygghet och ett tillåtande klimat 
är betydelsefulla framgångsfaktorer, när det gäller språkutveckling hos andraspråkselever. 
Medan den tredje läraren inte berör detta alls i intervjun. Vidare framkommer att alla tre 
lärarna anser att det är viktigt att ha struktur, vara tydlig och ge tillfälle till enskild 
undervisning för andraspråkselever, där de kan få tillgång till undervisning som förklaras 
utifrån deras egen kunskapsnivå och ger dem större möjlighet till att ställa frågor och samtala. 
Vidare fanns en medvetenhet kring varför lärarna, valde de metoder de metoder de använde 
och vad dessa skulle leda och utveckla hos sina andraspråkselever. Jag vill dock påstå att 
lärare på skola 3 var mer målfokuserad, nyttjade strategier och strukturerad. 

Resultatet av mina intervjuer och framför allt mina observationer synliggör även att lärarna i 
vissa avseenden och i vissa undervisningsmoment och undervisningssituationer använder ett 
arbetssätt som kan härledas till en av mina teoretiska utgångspunkter, ett sociokulturellt 
synsätt på lärande i sin undervisning. De stöttar elever i sitt lärande samt låter elever arbeta 
och lösa uppgifter tillsammans, både genom att arbeta i par och grupper. Lärarna anser att ett 
sådant arbetssätt, är en viktig framgångsfaktor när det gäller språkutveckling för 
andraspråkselever. De poängterar vikten av att ta hjälp av elever som stöd för 
andraspråkselever. Vidare framhåller alla lärarna i intervjuerna vikten av att stödja sina elever, 
bemöta dem och utmana dem på den kunskapsnivå de befinner sig samt utifrån deras intresse 
och erfarenheter. Ytterligare anser en av lärarna att upplevelsepedagogik och lek kan vara 
vägar till att skapa förståelse och kunskap hos andraspråkselever. Här vill jag dock tydliggöra 
att i egentlig mening var det ingen av lärarna vid intervjutillfällena som påtalade eller kunde 
uttrycka exakt vilken synsätt de hade på kunskap och lärande samt vilken teori de nyttjade. 

Vidare kan jag genom resultatet dra slutsatsen att språkutvecklande undervisning för 
andraspråkselever skiljer sig åt mellan skolor, inom en och samma kommun. Vilket medför att 
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det finns en stor besvikelse, frustration och maktlöshet hos lärare, som inte har behöriga 
andraspråkslärare eller andra stödresurser, anställda på sina skolor, som kan stötta och arbeta 
med andraspråkselever i klassrumssituation och enskilt. Jag kan även dra slutsatsen att det kan 
skilja sig åt mellan skolor om kartläggningar görs av andraspråkselever när de börjar på en 
skola. I resultatet framgår även vikten och betydelsen av att göra just dessa kartläggningar av 
andraspråkselevers tidigare kunskaper, för att de inte ska få luckor i sina kunskaper och 
färdigheter, som senare kan försvåra och vara ett hinder i deras vidare studier. I 
undersökningens resultat framkom även att lärare ansåg att modersmålet har betydelse för 
andraspråkelevers utveckling av det svenska språket, men resultatet påvisade också att det 
fanns skillnader i hur föräldrar till andraspråkselever ser på betydelsen av att använde det och 
nyttja modersmålsundervisning, som fanns att tillgå i kommunen. 

5. Diskussion 
Undersökningens syfte var att göra en kartläggning över vilka språkutvecklande metoder, 
lågstadielärare använder i sin undervisning och vilka av dessa de anser som 
framgångsfaktorer för andraspråkselever. I undersökningen har, tre lärares, språkutvecklande 
metoder kartlagts. De metoder som tas upp i undersökningen är de metoder som de tre lärarna 
använder och ser som mest framgångsrika. Slutsatsen efter undersökningens slut är att lärare 
använder många olika metoder, men det kan vara svårt att definiera vad begreppet metod står 
för. Vidare kan jag dock påstå att jag tydligt kan utkristallisera ett flertal framgångsfaktorer 
som lärare både gemensamt och enskilt, anser som mest betydelsefulla för andraspråkselever. 
Några av metoderna inkluderar även några beståndsdelar som man kan härleda till min 
teoretiska utgångspunkt, ett sociokulturellt synsätt på lärande och kunskap.  

Det fanns många likheter i lärarnas sätt att genomföra sin undervisning och vid intervjuer och 
observationer framkom detta vid flera tillfällen. Framförallt lyfte lärarna fram betydelsen av 
tydlighet, struktur, rutiner och strategier. När det gäller dessa metoder framkom att lärarna 
precis som Ladberg (2003), Bjar och Liberg (2003) och Gibbons (2010) ansåg dem som 
betydelsefulla för andraspråkselevers språkutveckling. Alla var tydliga, strukturerade och 
hade tydliga rutiner som eleverna hade anammat och var vana vid. Här kunde jag också se att 
de var noga med att ge tydliga instruktioner samt nyttja och påvisa strategier. Gibbons (2010) 
menar att den tid som lärare avsätter till att gå igenom arbetsuppgifter är helt avgörande om 
andraspråkselever ska klara uppgiften eller ej och vidare menar hon att det är bra att påvisa i 
handling vad som ska göras. Alla lärarna använde sig av nedskrivna instruktioner på 
whiteboardtavlan, precis som Gibbons (2010) föreslår. Vilket jag tycker som ypperligt bra 
metod, men jag vill dock lyfta fram den instruktion som läraren på skola 1 använde sig av, där 
texten i instruktionen, även var kompletterande med bilder. Detta vill jag påstå är ett utmärkt 
stöd och en bra metod för de elever som inte helt förstår det som sägs eller kan läsa texten. 
Speciellt då Gibbons (2010) menar att instruktioner kan vara en av de svåraste 
lyssningsuppgifterna i skolan för andraspråkselever. 

Vidare kan påtalas att trygghet och ett tillåtande klimat ansågs som en viktig metod eller 
snarare som en grund eller en förutsättning för andraspråkselevers språkutveckling. Detta kan 
jag helt hålla med om. Det uttryck som en av lärarna yttrade; ”det är det grundläggande för 
att man bara ska känna sig okej, som människa”, stämmer väl överens med det synsätt jag 
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själv har på lärande och kunskapsinhämtning och att inget lärande egentligen kan ske om 
elever inte är trygga, känner att de är omtyckta och respekterade för de individer de är. Det är 
absolut en förutsättning för allt lärande. Med utgång i detta kan jag tycka att det är 
anmärkningsvärt att en av lärarna inte påtalade detta överhuvudtaget vid intervju tillfället. 
Utifrån observationstillfället såg jag dock att hon precis som de andra två lärarna hade ett 
tryggt och tillåtande klimat i klassrummet. Men det kan vara möjligt att hon tolkade begreppet 
metod på annat sätt än vad jag och de två lärarna i undersökningen och ansåg att detta var mer 
ett förhållningsätt till syn på lärande.  

Just tolkning av begreppet metod, har jag i efterhand och kanske framförallt vid 
resultatsammanställning upptäckt är ett vitt och brett begrepp som kan var svårdefinierat. Jag 
upplever att det varit svårt att urskilja och ta ställning till vad som är synsätt, metoder eller 
förhållningsätt av alla de språkfrämjande faktorer lärarna lyft fram. Dessa går i varandra och 
lärare inklusive mig själv, vill jag hävda har svårt och uttrycka vad som egentligen är vad, 
eftersom jag tror att, man ser undervisning, mer utifrån en didaktisk helhet.  Där många olika 
faktorer och metoder samverkar. Alla lärarna menade också att de använde sig av flera olika 
metoder i sin undervisning precis som Hyltestam (1993) förordar.  

Dessutom ansåg alla de tre lärarna att det var viktigt och betydelsefullt för andraspråkselevers 
språkutveckling att arbeta med textbearbetning och förståelse av begrepp inom alla ämnen. 
Detta går helt i hand med vad Gibbons (2009) menar att lärare måste vara medvetna om ge 
sina andraspråkselever möjlighet till att lära in ett nytt språk i alla ämnen och inte som ett 
separat ämne, innan de kan inhämta specifika ämneskunskaper. Detta vill jag påstå, påvisar att 
klasslärare måste ha kompetens och kunskaper i undervisning av andraspråkselever och SVA-
lärare måste ha specifika ämneskunskaper för att det ska bli helt ultimat för 
andraspråkselevers kunskaps inhämtning på alla plan, både i språkutveckling och 
ämneskunskaper i skolans alla olika ämnen. Här kan jag mycket väl leva mig in i de två 
lärarna som uttrycker att de känner att de inte har tillräckliga kunskaper, inte räcker till och 
önskar stöd och hjälp. Här vill jag även tillägga att jag tycker det är anmärkningsvärt att inte 
lärare och andraspråkselever ges samma möjlighet som verkar finnas på skola 3. Båda lärarna 
uttryckte att de påtalade problematiken, men fick alltid veta att det inte fanns pengar för att 
varken anställa SVA-lärare, stödresurser eller studiehandledning. Hur kan det vara så stora 
skillnader i en och samma kommun? Vad beror detta på?  

Tyvärr är det så att andraspråkselever som kommer till kommunen, oftast inte har möjlighet 
att välja var de ska bo och på vilken skola de ska gå, samt hela skolsystemet och dess 
rättigheter är okända och svårförståeliga för deras föräldrar, så ingen hävdar deras rättigheter. 
Vidare vore det särskilt intressant att studera, om det finns någon skillnad i måluppfyllelse och 
betyg mellan de andraspråkselever, som gått eller går på dessa respektive skolor, när de går på 
högstadiet. Om man kan härleda deras resultat till vilka gynnsamma respektive mindre 
gynnsamma faktorer som kan ligga bakom.  

Lärarna i undersökningen framhävde även textbearbetning och läsning som viktiga metoder 
för andraspråkselevers språkutveckling. Gibbons (2010) och Lindö (2005) menar att genom 
introducering av det som ska läsas och gemensamläsning av en text flera gånger ökas 
andraspråkselevers förståelse av det lästa samt de befäster ord och begrepp som de kan 
införliva i formandet av ett nytt språk. Vidare menar de att dessa ger andraspråkelever 
möjlighet till upplevelser, komma i kontakt med ord, begrepp, grammatik och uttal som 
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skapar modeller för dem när de själva ska uttrycka sig i tal och skrift. Myndigheten för 
skolutveckling (2004) menar även att det är viktigt att diskutera själva innehållet i texter vid 
läsning, för att förstå händelser och episoder och få dessa förklarade. Vidare menar de att detta 
kan göras på många olika sätt. Det jag tydligt kunde se i min undersökning var att lärarna 
arbetade med mycket av det som nämndes ovan och menade att det var viktigt med just text 
bearbetning. En metod som läraren på skola 3 förordade extra mycket var Genrepedagogik 
och dess betydelse för andraspråkselevers språkutveckling. Metoden kan enligt Johansson och 
Sandell-Ring (2010) ses som en cirkelmodell ”Cykeln för undervisning och lärande” som 
kompletteras med stöttning av lärare som tillhandahåller strukturer. Här måste jag särskilt 
lyfta fram, att det var otroligt lärorikt för mig själv, att så konkret få se denna metod 
genomföras i verkligheten av läraren på skola 3. Jag kunde följa varje steg i Cykeln för 
undervisning och lärande, se vilka stödstrukturer och ta del av dessa. Det var fantastiskt att se 
både lärarens och elevernas entusiasm i sitt respektive arbete samt studera hur otroligt 
motiverade alla elever, inklusive andraspråkselever, var till att lära. Efter att sett detta och 
studerat litteratur inom språkutveckling av andraspråkselever, måste jag betona att detta 
verkligen ser ut som en framgångsmetod. Dessutom vill jag hävda att Genrepedagogiken 
precis som Johansson och Sandell-Ring (2010) påtalar, vilar på tre ben; Hallidays 
systematisk-funktionella grammatik, Cykeln för undervisning och lärande samt min teoretiska 
utgångspunkt, ett sociokulturellt synsätt på lärande. Genrepedagogik ger utrymme till 
interaktion och samverkan, läraren ger elever stöttning genom gemensamläsning och 
skrivning och sedan utmanas elever till att klara uppgifter på egen hand, som de är trygga i, 
vet vad de ska göra och kan klara av. Vidare får elever bland annat arbeta med språk, 
grammatik, kommunikation, skolgenrer, ämne och språkliga mönster. Denna metod bedömer 
jag går hand i hand med Läroplanen (s. 14, 2011) som påtalar att lärare ska ”stimulera, 
handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter” samt ”organisera och 
genomföra arbetet så att elever successivt får fler uppgifter och ett ökat ansvar”. Vidare 
Läroplanen (s. 223, 2011) står det att elever ska få arbeta med ”lässtrategier för att förstå och 
tolka texter samt strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras 
typiska uppbyggnad och språkliga drag”. 

Om jag ser till vilket synsätt på lärande som förekom i undersökningen, använde de tre lärarna 
några metoder i sin undervisning som har många beröringspunkter med ett sociokulturellt 
synsätt på lärande, som enligt både Säljö (2000), Gibbons (2010) och Egidius (2009) utgår 
från Lev Vygotskijs perspektiv på hur lärande och kunskap utvecklas. Jag vill dock poängtera 
att under mina, snart trettio år i skolan, har undervisning, metoder och synsätt på lärande 
kommit och gått. Om man tar detta i beaktande, vill jag påstå att det är både häpnadsväckande 
och anmärkningsvärt, vilken utveckling skolväsendet egentligen genomgått, sedan 
folkskolestadgans tillkomst, 1842 i Sverige. Jag har till exempel varit med om tre olika 
läroplaner som alla haft olika syn på hur undervisning ska gå till och hur elever lär. Men jag 
vill verkligen trycka på vikten av att ta ställning till vad man som lärare själv tror gynnar 
språkutveckling. Göra kartläggningar och utvärdera andraspråkselevers måluppfyllelse innan 
man tar ställning till, att ändra metod eller undervisning. Man måste sovra bland alla metoder, 
som kommer, studera vad forskning kommit fram till inom undervisning av språkutveckling 
innan man tar ställning till vad man ska göra samt naturligtvis vara målfokuserad och ha 
kunskap om vad som står i läroplaner och styrdokument. Här vill jag också understryka att jag 
inte alls vill nedvärdera lärares kompetens, att ta beslut på vad de anser vara bra för 
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språkutveckling, utan vill hävda att lärarna jag mötte var otroligt medvetna om det de gjorde 
och varför de gjorde det. 

Om man vidare diskuterar lärarnas syn på framgångsfaktorer kunde jag tydligt se att de 
nyttjade den metod som Gibbons (2010) påtalar som den progressiva modellen. Det var 
otroligt intressant och se och höra hur de alla tydligt och klart deklarerade vikten av att sätta 
sina andraspråkselever i centrum och utgå från deras kunskaper och erfarenheter samt såg 
språket som ett medel till kunskap och samtidigt utmanade deras intellekt och tänkande. Själv 
vill jag påstå att denna inställning är att föredra i förhållande till den sändare modell som 
Gibbons (2010) påtalar och innebär att elever ses som mottagare av kunskap. Jag anser att om 
andraspråkselever ska utveckla ett språk måste undervisningen som bedrivs ge utrymme för 
dem att göra det. Klassrummen måste vara dialektiska, där även elever tillåts samtala och 
prata med varandra så att inte läraren innehar allt eller den största delen av talutrymmet. I 
undersökningen framkom att lärarna var otroligt skickliga på att variera undervisningen, ge 
andraspråkselever tid och utrymme till att tala och samtala, både med lärarna och andra 
elever. Själv anser jag att detta ibland kan vara komplicerat. Jag har upplevt att det är väldigt 
lätt hänt att man som lärare ta över större delen av talutrymmet i klassrummet och inte 
utnyttja andra elever som resurs i undervisningen och vid genomgångar. Dels på grund av att 
en del andraspråkselever inte vågar eller vill prata av olika anledningar och dels för att yngre 
elever kan ha svårt att samarbeta, eftersom de inte tränat på det tillräckligt mycket. Det kan 
ofta bli stökigt, rörigt och konfliktfyllt. Men för den sakens skull får man inte välja bort och 
undvika samarbete mellan elever i klassrummet utan elever måste istället få träna på detta. Ett 
sociokulturellt synsätt enligt Säljö (2000) bygger just på att kunskap utvecklas genom 
erfarenheter, påverkas och formas i och av den omgivning man lever i och genom samspel 
och aktiviteter med andra. Ytterligare kan jag tycka att det är lätt att fylla i formuleringar och 
inte vänta ut andraspråkselevers redogörelser eller svar. Detta tror jag kan hänga ihop med den 
tidsbrist och stress som två av lärarna i undersökningen påtalade att de upplevde i sitt arbete. 
Det är ofta man känner att man inte räcker till, trots att man försöker göra sitt yttersta. 

Lärarna i undersökningen påtalade och använde sig av vad Gibbons (2010) kallar stöttning, 
som en stor framgångsfaktor för andraspråkselever. Denna stöttning utgjorde en stor del av 
deras undervisning av dem. I undersökningen framkom stöttningen extra påtagligt vid själva 
observationstillfället. Lärarna ägnade mycket tid till att stötta och även vid några tillfällen 
utmana sin andraspråkselever utifrån vad Säljö (2000) menar är elevers närmaste 
utvecklingszon. Själv vill jag verkligen påtala att båda dessa faktorer är viktiga för alla elevers 
inhämtning av kunskaper, men kanske ännu viktigare för andraspråkselever. Jag anser att 
andraspråkselever behöver och måste få mycket stöd av mig som lärare för att förstå vad som 
ska göras och inhämta kunskaper. Vidare anser jag att de också behöver utmaningar i sitt 
lärande, men då måste det även finnas en möjlighet att de ska klara uppgiften kanske ensam, 
men definitivt med stöd av mig eller en klasskamrat.  

Samtliga lärare i undersökningen ansåg att par och grupparbeten, som Gibbons (2010) 
förordar, var viktiga för andraspråkselevers inlärning av ett nytt språk. Vid mina 
observationstillfällen såg jag också tydligt att lärarna faktiskt inkluderade detta arbetssätt i sin 
undervisning av alla elever i klassrummet. I ett av klassrummen förkom det kanske ännu mer 
som ett naturligt redskap för att lösa uppgifter som elever inte klarade på egen hand. Denna 
metod eller pedagogiska synsätt anser jag gynnar alla elever, men kanske framförallt 
andraspråkselever. Ibland har jag erfarit i min egen undervisning att andraspråkselever förstår 



 

53 
 

saker bättre om de får dem förklarade av en kamrat istället för mig som vuxen. Jag tror 
nämligen att det ibland kan vara svårt att som vuxen att anpassa sitt språk på rätt nivå, så att 
andraspråkselever förstår. Därför är det oerhört viktigt att inhämta kunskaper om sina 
andraspråkselevers kunskaper och förståelse av språket genom kartläggningar av olika slag. 

Lek och upplevelsebaserat lärande, som språkutvecklande metod, förordade en av lärarna och 
ansåg att detta var en metod som var konkret, gav mening och andraspråkselever fick samma 
erfarenheter som sina klasskamrater att bygga vidare på, arbeta med och utveckla. Ellneby 
(1998) menar att lek ger språket innebörd och stödjer språkutveckling och enligt Myndigheten 
för skolutveckling (2004) är leken grunden till lärande i de tidiga skolåren samt Läroplanen 
(2011) anser leken som redskap till lärande. Lindquist (1999) påtalar att lek som metod 
utvecklar tänkande, medvetandegör innehåll och händelser samt att lek och arbete är 
sammanfogade med varandra. Som tidigare nämnts i undersökningen har jag arbetat med lek 
och drama och själv upplevt metoderna som motiverande och språkstimulerande för 
andraspråkselever i de tidiga skolåren. Jag har som exempel, med konkret material som hästar 
och kor i olika hagar, tillsammans med andraspråkselever lekt fram förklaringar till begrepp 
och ord som ko, häst, hage inne, ute, inuti, utanför o.s.v. På senare år, under pågående debatt 
om hur Svenska elevers resultat i undersökningar som PISA (2012) och PIRLS (2011), vill jag 
påstå att lekens betydelse för lärande och språkutveckling hamnat i skymundan. Den Svenska 
skolan har blivit mer målstyrd och leken utgör en allt mindre del av undervisningen. Jag vill 
påstå att mycket fokus i skolan läggs på inlärning av svenska, matematik ämnes kunskaper, 
framförallt i No ämnen. Jag motsätter mig inte alls detta eller anser det som något dåligt i sig, 
men jag tycker det är anmärkningsvärt att leken, som är ett redskap för att lära och en naturlig 
del i barns sätt att vara och agera, inte ges lika stor plats och införlivas i undervisning som 
tidigare. Vidare påtalar Läroplanen (2011) estetiska lärprocesser och ämnesintegration, som 
redskap till lärande. Ser man dock till den nya lärarutbildning som jag delvis gått och som 
startade hösten 2012, så innehåller denna utbildning, i stort sett inget estetiskt lärande. Min 
farhåga är då att leken, tyvärr kommer att få en ännu mindre roll i skolan, vilket jag kan se 
som förödande, eftersom andraspråkselever och övriga elever, som går på lågstadiet är små 
barn som är fulla av lek.  

Undersökningen har väckt många tankar och funderingar hos mig, kring de olikheter som 
uppkom mellan de tre skolornas organisation och stödstruktur av andraspråkelevers 
undervisning. Det är förvånande att just detta, skulle vara den framgångsmetod, som lärarna 
så markant påtalade, som den mest betydelsefulla för språkutveckling. Det var helt klart det 
område i min undersökning som engagerade lärarna mest och de visade tydligt sina känslor, 
när de uttryckte vad tyckte och kände när de berättade om dem. Lärarna på skola 1 och 2 var 
besvikna och kände sig maktlösa över sin situation medan läraren på skola tre lovordade den 
stödresurs och samarbete hon hade med SVA-läraren. Här kan man verkligen se helt två olika 
förutsättningar för andraspråkselevers möjlighet till språkutvecklande. För mig verkar det som 
om de andraspråkselever som går på skola 3 kan ha större förutsättningar att utveckla sitt 
andraspråk snabbare och mer än andraspråkselever på skola 1 och 2. Eftersom det finns 
tillgång till en helt annan stödresurs samt SVA-lärare och klasslärare verkar ha en bra 
samverkansmetod kring sina andraspråkselever. Läroplanens kommentarmaterial (2011b) 
anser SVA-lärarens uppdrag vara att ansvara för andraspråkselever möjlighet till en likvärdig 
språkutveckling, som elever med svenska som första språk och Skolverkets stödmaterial 
(2012) menar att samverkan mellan SVA-lärare och klasslärare i kombination med en mer 
ämnesintegrerad undervisning, av SVA-läraren ger en ökad språkutveckling. Det är 
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anmärkningsvärt att det var just ett sådant samarbete, som fanns på skola 3 i samma kommun, 
som var önskescenariot för de två andra lärarna.  

Ännu mer anmärkningsvärt är att kommunen som alla dessa skolor ligger i ska enligt 
Skolverkets allmänna råd (2008) se till att de skolor som finns i kommunen organiserar sin 
undervisning med hänsyn till nyanlända elevers kunnande, intresse och starka förmågor och 
använder ett arbetssätt som integrerar språkutveckling och ämneslärande. Jag motsätter mig 
dessa olikheter mellan skolor samt anser det helt oacceptabelt och anmärkningsvärt. Det är 
förvånande och märkligt att det kan var en så stor skillnad mellan skolor och deras 
stödstrukturer, när det gäller undervisning av andraspråkselever, i en och samma kommun. 
Andraspråkselevers tillgång till en gynnsam undervisning och språkutveckling, ska inte bero 
på om nyanlända elever, av en slump hamnar på en skola med en stor stödresurs av t.ex. SVA 
lärare, en väl genomtänkt stödresurs och organisation. Det borde vara och det är alla 
andraspråkselevers rätt att få det stöd de behöver i sin språkutvecklande undervisning.  

Självklart kan man se problemet från ett annat håll och då konstatera att en kommun har 
många olika kommunala inrättningar och enheter som slåss om kommunens budget. Pengarna 
verkar aldrig räcka till. Detta område i min undersökning ser jag som särskilt intressant att 
studera ytterligare, för att se vad det är som påverkar och gör att det ser så olika ut mellan 
kommunens skolor. En intressant fråga är även om stödstrukturer och organisation av 
språkutvecklande undervisning, skiljer sig åt inom andra kommuner och mellan kommuner i 
hela riket? Varför kan en del skolor ha pengar till att anställa behöriga SVA lärare och andra 
stödresurser medan andra inte har det? Varför anser en del skolor att det är viktigt med 
kartläggningar av andraspråkselevers tidigare kunskaper, medan andra inte ens gör några? 
Varför anser en del föräldrar att det är viktig med modersmålsundervisning medan andra inte 
gör det? Detta vore definitivt intressant att studera vidare. 

Min undersökning blev till största delen som jag tänkt och planerat den. Det är dock några 
moment och delar i den, som inte blev, som det var tänkt eller fungerade mindre 
tillfredställande. När det gäller mitt tillvägagångssätt i metod delen, hade jag från början 
bestämt mig för att ta kontakt med rektorer och låta dem välja ut och förmedla kontakt med 
lågstadielärare på skolor i deras skolområde, som de ansåg som lämpliga för min 
undersökning. Detta gjorde jag, men två av rektorerna hörde aldrig av sig. Den tredje 
bekräftade att han fått mitt mail och vidarebefordrat det till sina lågstadielärare med 
uppmaning att ta kontakt med mig i mån av tid och intresse. Ingen hörde av sig. Så jag stod 
inför faktumet, att jag inte hade några lärare att intervjua och observera. Jag beslöt mig då för 
att ta kontakt med min egen rektor, för att rådfråga och få förslag på några lärare som hon såg 
som lämpliga. Hon gav mig några förslag, som jag sedan tog en personlig kontakt med eller 
ringde upp. Jag fick tillslut tag på tre lärare som var villiga att ställa upp, men detta innebar 
dock att en av dem i nu läget inte arbetade på lågstadiet utan på mellanstadiet. Vederbörande 
hade dock behörighet till lågstadiet och tidigare arbetat där under flera år. Från början var 
tanken att undersökningen skulle ske på lågstadiet, men jag upplevde mig tidspressad och 
bestämde mig för att detta inte hade så stor betydelse. Jag vill dock hävda att det är 
anmärkningsvärt att inte rektorer tar sitt ansvar och förmedlar kontakter samt visar intresse för 
utvecklingsarbete, som bedrivs i utbildningssyfte och så småningom ger behörig personal, 
som de kan rekrytera till sina skolor. Vidare kan jag se detta som en svårighet och ett problem 
om man som ung oerfaren student ska göra liknande undersökningar och får ett sådant 
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bemötande. Jag hade ändå efter lång anställning inom skola och kommun, tillgång till 
kontakter som jag kunde nyttja och ta hjälp av för att lösa det uppstådda problemet.  
Ytterligare vill jag lyfta fram att mina observationstillfällen kom att variera i tid på de tre 
skolorna, beroende på, hur mycket tid lärarna var villiga till eller kände att de kunde undvara. 
På skola 2 blev läraren tvungen att hoppa in och undervisa för en kollega, som var sjuk vilket 
gjorde att jag då fick sitta kvar och observera medan jag väntade på att hon skulle få tid till att 
delta i min intervju. Detta kanske medförde att jag fick en större inblick i vad och hur hon 
arbetade med språkutveckling samt vad som fungerade bra.  

När det gäller min formulering av frågeställning kan jag konstatera att jag funderat över dels 
mitt val av ord och formulering av dem i frågeställningen. Speciellt med tanke på resultatet av 
lärarnas olika tolkning av begreppet metod. Men jag har även i detta sammanhang funderat 
över mitt sätt att formulera frågor och föra samtalet vidare i de intervjuer jag gjort och om 
detta kan ha påverkat hur lärarna tolkade begreppet. När jag lyssnat på de inspelade 
intervjuerna kan jag dock höra att jag är väldigt tyst själv och jag upplever inte att jag styr 
eller ställer ledande frågor. Däremot kan jag höra skillnad i interaktion och samspel i 
intervjuerna vilken relation jag har till respondenten, beroende på om jag känner 
vederbörande eller ej. 

Vidare kan konstatera att min frågeställning kanske inte var tillräckligt smal, eftersom jag fick 
ett stort undersökningsmaterial som jag upplevde var svårt att sammanställa och se en rödtråd 
i till att börja med. Men när jag tillslut sammanställt det och analyserat det framkom vissa 
delar väldigt tydligt. Jag vill dock poängtera vikten av att ha ett större material som studeras. 
Eftersom detta ger möjlighet till att göra jämförelser, se likheter och skillnader samt 
förhoppningsvis i mitt fall göra det lättare att dra slutsatser kring vilka metoder som lärare såg 
som mest framgångsrika för andraspråkselevers språkutveckling.  

Vidare valde jag utifrån Johansson och Svedners (2010) konstaterande att observationer kunde 
vara ett komplement till intervjuer, eftersom de synliggjorde ett ”verkligare” samband mellan 
uppfattning och arbetssätt. Ytterligare tog jag fasta på att de ansåg att ett fåtal intervjuer i en 
undersökning kunde göra det svårt att generalisera samt att det kunde finnas en risk att alla 
respondenter tyckte lika, vilket då skulle göra att undersökningen blir mättad. Detta beslut tror 
säkerligen också bidrog till att mitt undersökningsmaterial blev stort och upplevdes som icke 
övergripbart till att börja med. I efterhand tror jag dock att dessa ökade mina möjligheter att se 
likheter och skillnader samt vilka metoder som användes och ansågs som mest framgångsrika. 
Vilket också gjorde att det blev lättare för mig att kunna generalisera. Vidare vill jag tillägga 
att alla observationer skedde innan intervjuerna, vilket innebar att lärarna inte visste vilka 
frågeställningar som skulle tas upp i intervjun. Detta tror jag bidrog till att öka 
sanningsenligheten i rapporten. Sanningsenligheten kan dock aldrig bli 100 % eftersom alla 
lärare och elever påverkades av min närvaro, så det är en sanning med modifikation. 

Vid sammanställningen av undersökningens resultat var det förvånande att se att 
observationsresultat och intervjuresultat överensstämde med varandra. Det var svårt att se och 
urskilja några skiljaktigheter mellan de två metodernas resultat. Det var häpnadsväckande hur 
samstämmigt och tydligt det framgick att det lärarna gjorde i verkligheten, var också det de sa 
att de gjorde vid intervju tillfället. Lärarna var även också enade på många punkter när det 
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gällde vilka framgångs metoder de ansåg vara bra vilket kanske talar för att undersökningen 
var ”mättat” enligt Johansson och Svedners (2010) synsätt.    

Det var även svårt att sortera resultatet i observationspunkterna eftersom jag upplevde att 
dessa gick in i varandra. Vissa av dem kan sorteras in under flera rubriker i 
observationsmatrisen, beroende på hur man tolkar begreppet. T.ex. kan begreppet 
formativbedömning ingå i metoder som stöttning, utmaning på nästa utvecklingszon och 
tydlighet. Här kan jag konstatera att jag skulle varit ännu mer tydlig och noggrann när jag 
formulerat dem eller använt mig av enbart löpande observation istället.  

I syftet framgick även att det var min förhoppning att undersökningen skulle medverka till att 
jag utvecklade min egen kunskap i undervisning av andraspråkselever. Dessutom skulle detta 
bidra till diskussion kring didaktiska metoder och utveckling av min och mina kollegers 
undervisning av andraspråkselever på min egen arbetsplats. Här kan jag hävda att jag 
definitivt har utvecklat mina egna kunskaper i vilka metoder som i sig anses vara 
språkutvecklande samt även fått tagit del av flera goda exempel, på utövande av metoder och 
inspirerande lärare. Det har varit ett fantastiskt tillfälle att kunna studera lärare i samma 
situation, som man själv vanligtvis befinner sig i och samtidigt ha tid till att reflektera över det 
man sett och det man själv gör i sitt klassrum. Jag vill påstå att jag tänker mer på mitt eget 
agerande, mot mina andraspråkselever och har blivit mer observant på vad och hur jag gör 
samt om det jag gör är språkutvecklande. Vidare har undersökningen väckt mitt intresse för 
genrepedagogik och gjort att jag vill studera denna metod mer ingående för att, kanske 
använda den i min egen undervisning. Dock är det förtidigt att helt kunna utvärdera vilken 
effekt mina inhämtade kunskaper, har kunnat bidrag till förändringar på min arbetsplats. 
Diskussioner kring min undersökning och de kunskaper jag inhämtat har dock ständigt 
bidragit till intressanta diskussioner kring undervisning av andraspråkselever.  

Avslutningsvis vill jag ändå understryka att det kanske inte är språkutvecklande metoder som 
t.ex. Storyline, Genrepedagogik och En läsande klass allena, som bidrar till 
andraspråkselevers språkutveckling. Utan kanske är det så, att det är synsätt på lärande, 
grundläggande värderingarna och förhållningsätt, som är framgångsfaktorer och har störst 
betydelse för utveckling och lärande för andraspråkselever? Till sist vill jag hänvisa till 
Hyltestam (1993) där han menar att det inte finns en metod allena och samtidigt betona, precis 
som en av lärarna i undersökning sa; ”Metoder? Jag använder tusen”.  
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Bilagor     Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till examensarbete med lärare i åk 1-3  
 

1. Hur ser du på lärande överlag/vilket synsätt styr din undervisning? Hur 

tror du andraspråkselever lär bäst?  

2. Hur struktureras undervisningen för elever med svenska som andraspråk? 

3. Beskriv i vilka undervisningssituationer du tror att andraspråks elever lär 

bäst? 

4. Vilka metoder ser du som framgångsfaktorer i undervisning av elever med 

svenska som andraspråk? 

5. Hur kom det sig att du valde just dessa? 

6. Förklara vilka faktorer, som du tror kan försvåra undervisning av andra-

språkselever, i så fall på vilket sätt?  

7. Kan du ge exempel på några framgångs metoder du själv använder i 

undervisningssituationer?  

8. Hur ser du på lärande överlag/vilket synsätt styr din undervisning? Hur 

tror du andraspråkselever lär bäst?  
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Bilaga 2 

Observationsschema 
 
Observation nr: 
 

Årskurs: 

Antal elever i klass: 
 
 
 

Typ av lektion: 

Antal elever med svenska som andra 
språk: 

Lektionstid: 
 
 
 
 

Egna kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Värderingsskala:  1= i mycket låg grad eller inte alls 
  2= i låg grad 
  3= i hög grad 
  4= i mycket hög grad 
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Område Läraren Värde Kommentarer 
Stödjande 
uppmuntrande   

Skapar ett 
tillåtande klimat, 
positiv stämning 
och bemöter med 
respekt 
 
 
Ger 
andraspråkselever 
talutrymme och 
uppmuntrar dem 
till att samtala och 
diskutera 
 
 
Stödjer 
andraspråkselever 
genom att 
förtydliga, 
repetera eller 
förankra i tidigare 
kunskaper, 
moment eller 
lektion 
 
 
Stödjer genom att 
använda bilder 
eller andra 
hjälpmedel 
 
 
Stödjer genom att 
använda olika 
begrepp med 
samma betydelse 
 
 
Uppmuntrar till att 
fråga om 
andraspråkselever 
inte förstått 
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Har positiva 
förväntningar på 
andraspråkselever, 
stöttar deras 
självtillit 
 
 
Motiverar och 
förtydligar inför 
arbetsuppgifter 
och aktiviteter 
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Individanpassning Anpassar 
genomgång efter 
andraspråks elever 
genom att 
förtydliga, förklara 
och använda 
enklare och 
svårare begrepp 
med samma 
betydelse  
 
Varierar 
undervisning och  
anpassar 
arbetsmaterial 
efter 
andraspråkselever 
 
Genomför 
individuella 
genomgångar med 
andraspråkselever 
 
Ser till att 
andraspråks elever 
får stöd och 
använder 
pedagogiska 
hjälpmedel 
 
Stämmer av om 
andraspråkselever 
förstått 
undervisningens 
innehåll och 
arbetsinstruktioner 
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Tydlighet i mål 
och struktur 

Genomför en 
tydlig lektion 
 
 
Genomför en 
strukturerad  
 
 
Ger tydliga 
instruktioner, 
förklaringar och 
sammanfattar 
 
 
Informerar elever 
om lektionens 
innehåll och mål 
 
 
Förklarar och 
förtydligar 
meningen med 
lektionen och 
varför 
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Klassrummets 
utformning och 
arbetsformer 

Finns olika 
material som 
används 
individanpassat 
 
 
Varierar 
undervisningen 
 
 
Förekommer 
enskilt arbete 
 
 
Förekommer par 
och 
gruppuppgifter 
 
 
Uppmanas elever 
att ta hjälp av 
varandra när de 
inte förstår  
 
Tar 
andraspråkselever 
hjälp av läraren 
och sina kamrater 
 
Sker spontan 
interaktion mellan 
andraspråkselever 
och andra elever  
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Uppföljning och 
återkoppling av  
lärande under 
lektionen 

Använder sig av 
formativ 
bedömning under 
lektionen 
 
 
Ger utrymme för 
elever till 
reflektion över 
undervisning 
under lektionen i 
förhållande till 
kunskapskrav och 
eget lärande 
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Bilaga 3 

 
 
Information till föräldrar angående 
observationer av undervisning i 
klassrumssituation 
 
 
 
 
Hej! 
Jag heter Birgitta Barck, är fritidspedagog på ______________ i _______ och skriver just nu 
ett examensarbete inom lärarutbildningen vid Karlstad universitet. 
I mitt examensarbete studerar jag lärares undervisningsmetoder av andraspråkselever i 
klassrumssituationer. Detta innebär att jag kommer att besöka ert barns klass, delta på 
lektioner och observera deras lärares undervisning under lektioner.  
I mitt arbete kommer jag inte att fokusera på elevers enskilda prestationer, utan fokus 
kommer att ligga på lärarens undervisning av dem. 
Skolan och individer kommer inte att namnges i rapporten, utan alla kommer att vara 
anonyma. 
Jag behöver dock ha ditt medgivande som förälder/vårdnadshavare för att observera ert barns 
undervisning.  
Funderar du över något kan du nå mig på telefon 073-801 72 46. 
 
   

Tack på förhand för din hjälp! 
 Mvh Birgitta Barck 

 
 
 
 
 

Klipp av och lämna till ditt barns lärare snarast.  
 
Här med ger jag mitt medgivande till observation av mitt barns undervisning på 
lektioner av Birgitta Barck  
 
Ort:__________________________            Datum: _______________________ 
 
Namn:___________________________________________________________ 
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      Bilaga 4 

 Stödstukturer från observation och intervju på skola 3. 

             
 

 

                
 

 
 

                                          
 


