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Titel: Att lära sig svenska som andraspråk i grundskolans tidigare åldrar 

En kvalitativ studie ur lärares och speciallärares perspektiv 

 

Vårterminen 2017                                                                           Antal sidor: 38 

I svensk grundskola finns idag cirka 15 % elever med annat modersmål än svenska. Som 

blivande speciallärare anser vi att vi behöver öka vår förståelse för hur barn lär sig och 

tillägnar sig ett andraspråk. Syftet med studien var att ta reda på vilka hinder, svårigheter och 

möjligheter några klasslärare/speciallärare beskriver i arbetet med elever med annat 

modersmål utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Vi ville också ta reda på vilka anpassningar 

och stöd dessa klasslärare/speciallärare ger till dessa elever. Vi valde en kvalitativ metod 

eftersom det passade bäst utifrån det vi ville studera. Vi intervjuade nio klasslärare och två 

speciallärare. Med klasslärarna genomförde vi två fokusgruppsintervjuer och med 

speciallärarna enskilda intervjuer.  Vårt resultat visade att de lärare vi intervjuade upplevde 

fler hinder och svårigheter än möjligheter. Resultatet visade också att elever med annat 

modersmål behöver tala mer svenska och utveckla sin bakgrundskunskap till svenska språket. 

Det räcker inte med att endast tala svenska under korta stunder i klassrummet och på raster 

för att uppnå en god språkutveckling. Vår studie visade att alla lärare behöver agera som 

språklärare och anpassa sin undervisning och sitt arbetssätt mer för att elever med annat 

modersmål ska uppnå samma resultat och skolframgång som elever med svenska som 

modersmål. I diskussionen beskrev vi några kunskapsdimensioner som visar vad skolan som 

organisation och lärare/speciallärare som yrkesgrupp behöver utveckla. 

 

Nyckelord: andraspråksinlärning, hinder, interkulturell kompetens, möjligheter och 

sociokulturellt perspektiv. 
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1. Inledning 

Enligt Damber (2010) har antalet elever som har ett annat modersmål än svenska ökat i och 

med den aktuella samhällssituationen. I den svenska grundskolan finns idag ca 15 % med ett 

annat modersmål än svenska. Dessa elever har i snitt ett sämre skolresultat, vilket kan bero på 

att de har en sämre läs- och skrivförmåga än jämnåriga elever som har svenska som 

modersmål. Goda färdigheter i att kunna läsa och förstå vad man läser värderas högt i dagens 

samhälle. Wedin (2011) menar att för många andraspråkselever i lägre åldrar är skolan den 

viktigaste platsen för att utveckla och möta det kunskapsrelaterade skolspråket. Skolans 

språkmiljö är avgörande inte bara för andraspråkselevers skolframgång utan för en stor del av 

alla elever. Enligt Hattie (citerad i Terhart, 2011) och Alatalo (2011) är läraren den centrala 

aspekten av framgångsrikt lärande i skolan. I sin lärarkompetens behöver läraren ha kunskap 

om olika läsmetoder och arbetssätt för att kunna möta de olika förutsättningar och behov 

elever har. Vi vill undersöka vilka hinder och svårigheter som kan uppstå när elever med ett 

annat modersmål lär sig svenska och hur lärare/speciallärare kan arbeta med dessa elever. 

  

Som blivande speciallärare med inriktning mot språk, läs- och skrivutveckling vill vi ge 

exempel på vilka eventuella hinder, svårigheter och möjligheter som klasslärare möter i 

arbetet med elever med annat modersmål än svenska och hur vi som speciallärare kan arbeta 

med dessa elever. Vi kommer med all säkerhet att träffa på dessa elever i vårt kommande 

arbete och behöver ta reda på hur vi kan hjälpa och stötta både lärare och framförallt 

eleverna. Vi hoppas att vår studie kan ge ökad kännedom och förståelse för vad det innebär 

att lära sig ett andraspråk och hur lärare kan hjälpa dessa elever på bästa sätt i klassrummet. 

  

2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka hinder, svårigheter och möjligheter några 

klass- och speciallärare i år 1-3 beskriver att de möter, när de arbetar med elever som har ett 

annat modersmål än svenska. Vi vill också ta reda på vilka erfarenheter speciallärare 

beskriver att de har av att arbeta med elever som har ett annat modersmål. Är arbetssättet 

detsamma som med andra elever som har svårigheter eller behöver de tänka/arbeta på ett 

annat sätt? 
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 2.1 Frågeställningar 

Våra frågeställningar är: 

● Vilka hinder och svårigheter beskriver några klass- och speciallärare som undervisar 

elever med ett annat modersmål i svenska språket. 

● Vilka möjligheter och fördelar exemplifieras av att ha elever med annat modersmål än 

svenska i klassrummet. 

● Vilka anpassningar och stöd beskriver några klasslärare och speciallärare att de ger till 

dessa elever? 

 2.2 Ansvarsfördelning 

Att genomföra ett småskaligt forskningsprojekt tillsammans med en annan student har varit 

väldigt lärorikt och berikande. Trots att vi geografiskt bor långt ifrån varandra har vi lyckats 

skapa en känsla av närhet vid de tillfällen då vi suttit åtskilda på våra kammare och skrivit. I 

perioder har den ena parten varit mer positiv och framåtdrivande vilket har gjort att 

forskningsprocessen aldrig avstannat och hamnat i viloläge. Vi har båda läst all litteratur som 

tillhör bakgrunden, den tidigare forskningen och i metoddelen. Vi har dock delat upp dessa 

stycken emellan oss i skrivandet. Vi anser att vi båda har lika mycket delaktighet, således 

skyldighet till det som sagts och skrivits i denna studie. Vi har tillsammans genomfört två 

fokusgruppsintervjuer och var sin speciallärarintervju. Vi har sedan transkriberat var sin 

fokusgruppsintervju och den individuella intervjun. Efter den första enskilda analysen av 

resultatet har vi tillsammans arbetat fram stora delar av resultatdelen och diskussionen. I 

slutfasen har vi arbetat både enskilt och tillsammans för att knyta ihop alla delar. Genom hela 

forskningsprocessen har vi haft tät telefonkontakt för att göra vissa förtydliganden. Studien är 

upplagd i olika rubriker och styckesindelningar. Först presenterar vi en inledning, vårt syfte  

och frågeställningar. Sedan följer litteraturgenomgång, tidigare forskning, metoddel, resultat 

och diskussion. Allra sist delges våra slutreflektioner och nya tankar till vidare forskning. 

  

2.3 Begreppsförklaring 

All den litteratur som vi har tagit del av i denna studie har blandat begreppen barn och elever. 

Vår intention var att konsekvent hålla oss till en av benämningarna men upptäckte att det blev 

svårt, därför att språkutvecklingen startar redan när barn är barn och inte har blivit elever 

ännu. Därför gjorde vi ett aktivt val av att blanda dessa begrepp. 
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Begreppet andraspråk har flera innebörder och ingen tydlig vedertagen definition. Det finns 

olika former av tvåspråkighet. Några definitioner görs av Grover, Aukrust & Rydland (2008). 

Om föräldrarna har två olika modersmål innebär det att dessa barn lär sig två språk samtidigt. 

Detta kallas familjetvåspråkighet. En annan form är när föräldrarna har ett gemensamt 

modersmål, som inte är majoritetsspråket i samhället. Det innebär att barnen först lär sig 

föräldrarnas språk och sedan majoritetsspråket. I den här uppsatsen menar vi alla barn som på 

något sätt tillägnar sig svenska som sitt andra eller tredje språk. Det kan vara barn som föds 

och växer upp i Sverige men också barn som kommer till Sverige i olika åldrar av sitt liv. 

3. Bakgrund 

3.1 Andraspråk 

Enligt Hyltenstam (2014) är elever med annat modersmål än svenska överrepresenterade 

bland elever med stora svårigheter i läsförståelse när de går på högstadiet. Att barn utvecklar 

goda talspråkliga kunskaper är en förutsättning för att de senare ska kunna läsa med 

förståelse.Däremot är det vanligt att tvåspråkiga barns språkutveckling med tiden gör att de 

behärskar ett majoritetsspråk bättre än modersmålet, då detta inte används tillräckligt 

mångsidigt och/eller intensivt. Grover et al, (2008) menar att oavsett om barn lär sig läsa på 

sitt första- eller andraspråk använder de sig av sin muntliga språkkompetens. Skillnader finns 

dock framförallt i fonologisk medvetenhet och talspråkliga färdigheter. Vanligtvis har barn 

mest utvecklad fonologisk medvetenhet och ett större ordförråd i det språk de behärskar bäst. 

Axelsson (2003) menar att barnets behärskning av förstaspråket har en betydelsefull roll för 

hur bra barnet kan behärska ytterligare ett språk. Det finns inga begränsningar för hur många 

språk man kan lära sig, desto fler språk man behärskar desto lättare är det att lära sig fler. 

Enligt Hyltenstam (2014) saknas det idag kunskap i skolan om elevers språkbehärskning på 

båda språken då eleven är tvåspråkig. Det är även svårare att veta vad vi kan förvänta oss hos 

tvåspråkiga elever vad det gäller språkbehärskning eftersom det kan finnas stora variationer i 

båda språken. 

3.2 Sociokulturellt perspektiv och teori 

Lev Vygotskij (1934/1999) (sociokulturella teorins fader) menar att språk och tänkande 

upprättas under barns utveckling och att ingen utveckling sker utan social kommunikation.  
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Lärande sker genom en social process där barnet blir delaktig i den gemensamma kulturen. 

Barnets möte med den vuxnes erfarenhet och tänkande genom språket speglar dialogen 

mellan barn och vuxna (Vygotskij, 1934/1999). 

Vygotskij beskriver zonen för proximal utveckling som ett avstånd mellan den 

utvecklingsnivå elever befinner sig på och den nivå som elever kan klara av genom samarbete 

med lärare, med andra elever och med redskap (Citerad i Kristiansson, 2010. s. 6) 

 

Det jag kan klara av tillsammans med andra idag kan jag klara av på egen hand imorgon. 

Vygotskij (1934/1999) menar att vårt tänkande och språk utvecklas i en gemensam process 

genom socialt samspel. Han hävdar att hela vårt tänkande går från en yttre dialog till en inre. 

Vygotskij menar också att kunskap aldrig kan överföras utan skapas i samspel och i 

interaktioner med andra (Citerad i Kristiansson, 2010). Även den ryske språkfilosofen 

Bakhtin (citerad i Kristiansson, 2010) har fått en viktig roll inom sociokulturell teori. I likhet 

med Vygotskij ser man inom sociokulturell teori lärande som något som uppnås genom 

sociala processer till exempel när vi lyssnar, talar och interagerar med andra. Bakhtin 

använder sig av begreppet dialog på olika nivåer. Han menar att människan är i ständig dialog 

med andra. Vi kan inte uppfatta oss själva utan att relatera till andra. Det är genom andra 

människor som vi skapar ide´ om vilka vi själva är. Bakhtin använder begreppet dialog om 

språkbruk i allmänhet.  Ordet tillhör inte någon enskild person utan påverkas av andra. Han 

menar att våra yttranden skapas genom muntliga och skriftliga 

dialoger med andra. 

Vi påverkas av det som sagts och vi påverkar det som ska komma att sägas 

(Bakhtin, citerad i Kristiansson, 2010. s. 7). 

 

Bahktin (Citerad i Kristiansson, 2010) anser att all mänsklig kommunikation är socialt 

organiserad och består av dialogiska relationer. Alla typer av yttranden är ett samspel mellan 

det kulturella, sociala och det individuella planet. Både Vygotskij och Bakhtin menar att 

förståelse skapas av parter som samverkar i interaktion. Det är i mötet med andra som nya 

tankar kan skapas. Förståelsen påverkas av människors olika bakgrund, åsikter och 

kunskaper.  

Det dialogiska samspelet ger således olika förståelse och mening för olika människor  

(Bahktin, citerad i Kristiansson, 2010. s. 8). 

 

 



 

5 
 

Enligt Gibbons (2009) ligger samspelet mellan lärare och elev till grund för 

inlärningsprocessen och bland annat Vygotskij (1934/1999) och Bakhtin (citerad i 

Kristiansson, 2010) menar att samspelet med andra har en aktiv roll när eleven bygger upp 

sin kunskap om språket. Även Nauclér (2015) menar att barns språk- och kunskapsutveckling 

i ett sociokulturellt perspektiv på barns lärande är ett resultat av barnets språkliga 

socialisation, både i förskolan, skolan och hemmet. Den språkliga socialisationen utgör också 

grunden för skapandet av värderingar och den egna självbilden. Barn som tillsammans med 

andra barn och vuxna får prata om, berätta och beskriva upplevelser blir inte bara goda talare 

utan också bra läsare. I samtal vid till exempel måltider, sagoläsning och lek tillägnar sig barn 

ett antal pragmatiska färdigheter som har betydelse för deras framtida läs- och skrivförmåga. 

De flesta barn i Sverige tillbringar också lång tid i förskolan som har en viktig roll för barns 

socialisation in i skriftspråket. När det gäller flerspråkiga elevers tal- och 

skriftspråksutveckling är det svårare att bedöma deras socialisationsprocess. Det är inte 

självklart att de får den stimulans som krävs för att helt och fullt utveckla ett fungerande 

talspråk vare sig på första eller andraspråket. Flera utvärderingar genom åren visar att 

tvåspråkiga elever har stora svårigheter i den svenska skolan. En anledning till det är att de 

elever som inte i tillräckligt stor utsträckning klarar av undervisningsspråket vid skolstart 

ställs inför uppgiften att både lära sig att skriva och läsa på det språk de inte behärskar fullt 

ut. 

3.3 Specialundervisning 

Enligt Alatalo (2011) innebär begreppet specialundervisning specifik undervisning som syftar 

till att hjälpa en elev att utveckla det eleven har svårigheter med. Man bör dock skilja mellan 

stödundervisning, som innebär att man gör mer av samma sak, och specialundervisning där 

man undervisar i det specifika problem eleven har. Vi anser att skillnaden har betydelse för 

elevens utveckling och definierar både specialundervisning och stödundervisning enligt 

Alatalo. Enligt Damber (2016) är det ofta dokumenterat genom åren i såväl internationella 

som nationella studier att lärares förhållningssätt mot andraspråkselever är att de förväntas 

prestera lägre än sina jämnåriga enspråkiga klasskamrater. Många gånger förväxlas 

språksvårigheter med inlärningssvårigheter och därför hamnar eleverna hos specialläraren. 
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3.4 Att lära sig svenska som andraspråk 

Vetenskapsrådet, (2012) menar att det är ett faktum att dagens samhälle är flerspråkigt.  

Det är en ofrånkomlig följd av historiska politiska händelser samt av den aktuella 

migrationen och globaliseringen. Att vara flerspråkig i samhället innebär en betydande resurs, 

något som ofta glöms bort och blir till ett problem. Människor tillägnar sig ett andraspråk för 

att omgivningen önskar det, för sitt dagliga sociala livs skull och/eller är tvungna till. Många 

människor tappar sina färdigheter i det språk man använt före migrationen och som man i 

olika grad blivit skild från. Den svenska befolkningens etniska sammansättning har lett till en 

omstöpning i och med den ökade migrationen. Enligt skollagen har elever med annat språk i 

hemmet än svenska rätt till modersmålsundervisning i grundskola och gymnasium. Föräldrar 

och elever måste dock önska modersmålsundervisning eftersom det är ett frivilligt ämne. 

Modersmålsundervisningen syftar till att stärka den kulturella identiteten och att ge dessa 

elever möjligheten att utveckla läs- och skrivfärdigheter på sitt modersmål. Vanligtvis erbjuds 

en eller två lektioner i veckan vilket är väldigt lite tid för eleven att bli engagerad i. Dessa 

elever har också rätt till studiehandledning på sitt modersmål, om de behöver det.  

 

Enligt Skolverket (2011) är språket människans redskap för att kommunicera, lära och tänka. 

Genom språket utvecklar människor sitt sätt att uttrycka känslor och tankar och förstår hur 

andra tänker och känner. Det är betydelsefullt att ha ett varierat och rikt språk för att kunna 

vistas i samhället. Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna möjlighet 

att utveckla kunskaper om det svenska språket och ges förutsättningar att utveckla sig i tal 

och skrift. Eleverna ska ges rika möjligheter till att tänka och kommunicera och kunna 

uttrycka sig i olika sammanhang. Elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska ska 

stimuleras. 

 

Det finns olika teorier om hur barn lär sig ett andraspråk men enligt Gibbons (2009) finns det 

i huvudsak två modeller. Dessa benämns som “det tomma kärlet” och “den progressiva 

modellen”. I den förstnämnda ser man det som att elever har en tom minnesbank och det är 

läraren som överför och sätter in den kunskap hen lär ut i elevens minnesbank. I den 

progressiva modellen ser man istället eleven som aktiv sökare av kunskap. Elevens språkliga 

förmåga är resultatet av dess allmänna och kognitiva förmåga. Enligt Gibbons (2009) innebär 

dessa modeller att inlärning sker inom individen och att de är självständiga. Vidare menar 

Gibbons att modellerna är otillräckliga och presenterar en alternativ modell som har sin grund 

i Vygotskijs tankar om att inlärning är en social händelse. Enligt den är samarbetet mellan 

individer viktigt för elevernas kunskaps- och språkutveckling.  
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Det är samspelet mellan lärare och elev som är grunden för de inlärningsprocesser som sker. 

Man lär sig genom samarbete och läraren bör försöka hitta elevens proximala utvecklingszon 

och stötta barnet där. Hyltenstam, (2014) säger att för de elever vars andraspråk är detsamma 

som skolspråket finns det en risk att man försummar avkodning och träning i läsundervisning. 

Det gäller särskilt för de elever som startar skolan när den tidiga läsundervisningen redan 

skett i skolan. De missar då det viktiga fokusen på fonem-grafem och de övar heller inte lika 

mycket på stavning. Det kan bero på att de ganska snabbt kan lära sig ett grundläggande uttal 

och ordförråd, vilket gör att deras språkbehärskning överskattas. Den fonologiska 

utvecklingen på andraspråket är avgörande för den första läsinlärningen. Nauclér, (2015) 

menar att avkodningen behöver vara automatiserad för att man ska kunna bli en skicklig 

läsare, oavsett om man läser på ett första- eller andraspråk. Elever med ett annat modersmål 

än svenska klarar oftast av den grundläggande avkodningen visar en svensk utvärdering, men 

hade däremot svårigheter i att tolka längre texter.  

 

Alatalo, (2011) anser att i Sverige har en traditionell läsundervisning utgått från att ha fokus 

på avkodning. Forskning visar att när avkodning kopplas till texter som är meningsfulla och 

har kommunikativa aspekter, kan det ha större effekt på läsutvecklingen än vad olika 

läsinlärningsmetoder har var för sig. Grover et al, (2008) menar att både förstaspråks- och 

andraspråksläsare använder kunskaper om ljud och grafiska symboler även om dessa skiljer 

sig åt mellan olika skriftsystem Elever som lär sig läsa på förstaspråket drar nytta av en rad 

språkliga resurser. Genom det dagliga talet, genom att höra sånger, rim och ramsor utvecklar 

de infödda barnen en fonologisk medvetenhet redan innan skoltiden som stöttar läsningen. 

Barn som ska lära sig läsa på ett språk de inte kan har vanligtvis inte dessa resurser. De ställs 

därför inför andra utmaningar och krav än de som lär sig läsa på det egna modersmålet. 

 

Ett gott ordförråd är en viktig förutsättning för både första- och andraspråksinlärare, men 

specifikt för de som lär sig läsa på ett andraspråk (Damber, 2010). Hos flerspråkiga elever är 

det inte ovanligt att eleverna har luckor i ordförrådet både i modersmålet och i andraspråket. 

Eleven behöver få en insikt i över- och underordnade begrepp. Detta kan de ofta få i hemmet 

genom både tal- och skriftspråk. Bristande förståelse i båda språken blir resultatet om eleven 

arbetar med abstrakta begrepp i skolan utan att språkförståelsen finns på modersmålet 

(Damber, 2016). 

 



 

8 
 

För att en andraspråksläsare ska kunna få en behållning av en text, krävs det att läsaren 

förstår innebörden av minst 75 % av innehållsorden (Hyltenstam, 2010). Det är inte bara hur 

stort ordförrådet är som har betydelse utan även hur det är organiserat. Ordförrådet behöver 

vara hierarkiskt organiserat för att kunna utvidgas (Damber, 2016).  

 

De individuella skillnaderna mellan elevers ordförråd är större för andraspråksinlärare 

(Damber, 2010). Elever som läser på ett andraspråk stöter ofta på ord de inte känner till och 

de har oftare mer begränsade förkunskaper om de texter de möter, än vad elever som läser på 

ett förstaspråk har (Grover et al., 2008). Om de har goda förkunskaper om texten minns de 

mer och kan dra fler konkreta slutsatser (Hvistendahl, 2008). Förkunskaper om textens tema 

samt elevens vokabulär på andraspråket är avgörande för läsförståelsen (Grover et al., 2008). 

Damber, (2010) menar att forskning har visat att det är i ordförrådet som elever med ett 

andraspråk har svårigheter att komma ikapp. De har även svårare att använda sig av ords flera 

betydelser under lång tid och de har svårare att använda sig av ordets grammatiska och 

semantiska kontext. Hos flerspråkiga elever finns en stark koppling mellan 

talspråksutveckling, lärande och litteracitet. Utifrån en svensk studie dras slutsatsen att 

självtillit, kritisk medvetenhet och inkludering är viktiga komponenter för flerspråkiga 

elevers tidiga läsutveckling. Elever som läser på ett andraspråk behöver ha tillgång till ett 

brett och varierat utbud av litteratur. Hvistendahl, (2008) anser att både sagor och lyrik är 

genrer som kan vara lämpliga för elever att läsa. De har ofta en struktur som är förutsägbar, 

lätt att känna igen och oftast finns förkunskap. Damber, (2010) menar att läsa litteratur som 

eleven känner igen kan också ha positiva effekter på andraspråksläsares läsutveckling. 

Forskning har visat att när eleven till exempel möter en mängd olika läsmaterial, illustrerade 

barnböcker, integrerade muntliga aktiviteter och äkta kommunikation ökar elevens 

möjligheter att utveckla olika läsarroller. De behöver även ha goda förebilder och ingå i en 

läskultur. Utöver detta behöver de också få tid och rum för att läsa. Elevens möjligheter att 

använda sig av språket och deras språkerfarenheter påverkar generellt dess läsutveckling. 

 

Att vara tvåspråkig har både positiva och negativa effekter på att förvärva läskunnighet. 

Läsförmågan i ett andraspråk påverkas positivt av ha ett väl utvecklat förstaspråk. Det är 

lättare att lära sig läsa på ett andraspråk om läsningen redan har utvecklats på förstaspråket 

eftersom meta förståelsen av vad läsning innebär då redan finns (Damber 2010).  

Ladberg (2003) menar dock att det kan bli ett hinder om eleven får negativa reaktioner på 

användandet av språket eller om språket är oviktigt känslomässigt. 
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Enligt  Hyltenstam, (2014) är en vanlig uppfattning är att man endast bör välja ett språk för 

läsinlärning, och det bör vara det språk barnet behärskar bäst. Damber,  (2010) skriver att 

förutsättningarna för att förvärva läskunnighet i princip är densamma oberoende av 

modersmålet. Det studier har visat om att knäcka koden på ett förstaspråk, det vill säga 

fonologisk medvetenhet, går att applicera på ett andraspråk. Ytterligare en förutsättning är 

den syntaktiska medvetenheten, både för första- och andraspråksinlärare. Att ha goda 

talspråkliga färdigheter i det språk man ska lära sig läsa på är en förutsättning för att kunna 

läsa med förståelse på andraspråket (Damber, 2010).  

 

Forskning har visat att barns andraspråksutveckling ökar när barnet får konversera i naturliga 

miljöer, och med barn som har andraspråket som modersmål (Saleh & Wedell, 2014). Det är 

den muntliga behärskningen av ett språk som barnet baserar sig på när det ska lära sig läsa 

och skriva. Att försöka lära en elev att läsa på ett språk de inte alls talar riskerar att leda till 

att de endast lär sig att avkoda utan förståelse (Damber, 2010). Barnets språkbegåvning är 

ytterligare en faktor som har effekt på andraspråksinlärningen. Den påverkas inte bara av 

inlärningshastigheten utan även hur långt de når i sin behärskning av andraspråket 

(Abrahamsson, 2013).  

 

Barnets hemmiljö kan ha en betydande effekt på barns litterära utveckling. Utöver den 

muntliga språkbehärskningen kan man även använda schemateori för att förklara läsning. 

Schema innebär en kognitiv konstruktion som gör att information kan organiseras i 

långtidsminnet och att ny information kopplas till information som redan finns (Yang, 2010). 

Individens kunskap om omvärlden struktureras i olika scheman som hänger ihop (Strømsø, 

2008). För att kunna förstå en text behöver dock läsaren ha tillräckligt med scheman och 

kunna aktivera de scheman som förklarar de fenomen som den lästa texten handlar om. 

Läsaren är en aktiv deltagare som bearbetar information och gör förutsättningar (Yanxia, 

2008: Yang, 2010). Scheman skapar då en grund för läsaren. Schemat är av generell och 

abstrakt karaktär och kan ha flera olika funktioner (Yang, 2010). Enligt schemateorin ses 

läsförståelsen som en process mellan läsarens bakgrundskunskap och texten (Yanxia, 2008). I 

textläsning kan schemat exempelvis hjälpa läsaren att känna igen innehållet och dra slutsatser 

som skapar ett sammanhang i texten (Yang, 2010). Scheman är dock även förankrade i 

kulturella sammanhang (Strømsø, 2008). Det innebär att kulturella skillnader påverkar 

språkförståelsen (Yang, 2010). För att kunna förstå en text behöver läsaren alltså ha 

bakgrundskunskap på flera områden (Yanxia, 2008).  
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3.5  Andraspråk i skolan 

Lahdenperä & Sandström (2011) menar att en grundförutsättning för lärande är att eleverna 

behärskar undervisningsspråket. Många elever får dock skolundervisningen på ett språk som 

inte är deras modersmål, vilket medför att de ofta upplever att språket hindrar deras lärande i 

någon form. Eleverna kan ha ett ytflyt i sitt tal, vilket gör att lärare kan tro att de har goda 

färdigheter i språket. Dessa färdigheter kan dock vara begränsade till det muntliga och 

vardagliga språket men räcker inte till för skolspråket. Detta uttrycker även Cummins (citerad 

i Lahdenperä & Sandström, 2011) en amerikansk språkforskare, som också menar att det tar 

mycket längre tid för elever som lär sig ett andraspråk att uppnå kunskapsförmedlande 

färdigheter gentemot att uppnå lika goda kommunikationsfärdigheter.Damber (2016) menar 

att många gånger blir elever som inte kan flytande svenska klassificerade som elever med 

brister. Det blir viktigt för lärare att förstå att elevers språkliga bagage och erfarenheter kan se 

mycket olika ut. Det handlar om att utveckla ett klassrumsklimat där olika erfarenheter, olika 

språk och olika sätt att vara människa ger ett lika värde. Det är viktigt att läraren sätter sig in i 

andraspråksutveckling för att kunna skilja på vad som är framsteg och vad som bör 

korrigeras. Att få delta aktivt i ett socialt sammanhang bör ses som en grundförutsättning i 

arbetet med elevers lärande. När skolans arbetssätt kan förändras så att kopplingen till 

elevernas egna erfarenheter stärks så skapas det en grund för elevernas aktiva deltagande i 

klassrummet. En aspekt som visat sig vara avgörande är hur lärare kan låta elevernas 

modersmål få en tydligare roll i klassrummet (Damber, 2016). Språkutveckling och 

skolframgång för andraspråksanvändare är inte bara en funktion av att det rör sig om ett 

andraspråk utan det påverkas av sociala och individuella faktorer. Till exempel språkliga 

vanor i familjen, socioekonomisk status, ankomstålder, skolbakgrund, ålder och intresse. 

Läsuppgifterna måste vara bekanta sedan tidigare, vara intressanta, meningsfulla och 

förståeliga. Därför kan skolspråket för andraspråksinlärare innebära stora utmaningar 

(Vetenskapsrådet, 2012).   

 

Hur ska vi få ordning på de ständiga misslyckanden som dominerat undervisningen av elever 

med annan kulturell och språklig bakgrund? Cummins (2005) menar att den tid som 

andraspråkselever behöver för att komma ikapp studiemässigt innebär att många lärare 

kommer att behöva undervisa andraspråkselever på sina “vanliga” lektioner. Skolorna 

behöver bli medvetna om hur man undervisar ett elevunderlag som avviker från det 

enspråkiga eleverna med kulturell homogen medelklassbakgrund.  
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När det inte finns en heltäckande policy hur frågor rörande social mångfald och språk ska 

hanteras kommer man att anse att det bara är en uppgift för lärare som undervisar i svenska 

som andraspråk. Under sådana förhållanden är det inte särskilt troligt att andraspråkselever 

kommer att få sin specifika utbildning av sina “vanliga” lärare trots att det är på dessa 

lektioner de befinner sig under största delen av skoldagen. Cummins (2005) säger att det inte 

kommer som någon överraskning att det råder brist på samarbete för att möta 

andraspråkselevers inlärningsbehov. Rättvis utbildning för andraspråkselever och kulturell 

mångfald är och förblir marginella i samhällets prioriteringar. Man måste försöka skapa 

interaktionsmönster och organisationsmodeller mellan lärare och elever som främjar 

elevernas aktiva deltagande i inlärningsprocessen. När man planerar för förändringar i 

skolans språkpolicy måste man ta hänsyn till relevant forskning om andraspråksinlärning. 

Alla lärare på skolan bör ses som språklärare. För att effektiv andraspråksundervisning ska 

ske måste alla lärare på skolan få information om forskning och teorier och inse att denna 

förändringsprocess är tidskrävande och blir aldrig färdig.  

 

Även svenska forskare, bland annat Axelsson (2015) menar att den absolut viktigaste 

bakgrundsfaktorn för skolframgång är genom formell undervisning. Eleverna ska ges 

möjlighet att utveckla sitt förstaspråk. Det räcker inte att bara ge undervisning i andraspråket. 

I likhet med Cummins (2005) så instämmer all annan forskning i att man måste ge eleverna 

tillgång till innehållet i alla ämnen genom språklig anpassad ämnesundervisning i 

andraspråket (Axelsson, 2015). Ämnesläraren måste se till att eleven får uppgifter på 

andraspråket som stämmer med mognads- och åldersnivå och där läraren ger utrymme och 

visar intresse för kunskaper och erfarenheter som eleven har med sig. Det betyder att alla 

lärare som arbetar med flerspråkiga barn bör ha kunskap i andraspråksinlärningsprocessen 

(Axelsson, 2015). 

  

3.6 Synligt lärande 

Hattie, (citerad i Terhart, 2011) är en forskare från Nya Zeeland som har utfört meta-meta 

studier över lång tid om framgångsrikt lärande i skolan. Han sammanfattar sina studier med 

att säga att lärares inflytande, skolans läroplan och undervisningen är de viktigaste 

komponenterna för succéfullt lärande.  
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Hatties teori om undervisning går ut på att både lärare och elever måste bortse från sina egna 

självkoncentrerade perspektiv, vilket betyder att lärare behöver kunna se elevernas perspektiv 

och eleverna behöver se sig själva som sina egna lärare. Därför har Hatties bok titeln “Visible 

learning”, synligt lärande. Hatties ideallärare är väl medveten om sina elevers 

lärandeförmågor och har ett engagemang i att hela tiden ge support till sina elever. Med en 

engagerande lärare och med elever som kan övervaka sitt eget lärande så blir detta synligt. 

Både lärare och elever måste se lärandet, det måste bli synligt för båda parter. Både lärare och 

elever kan se sitt eget perspektiv på inlärning, inlärningsprocessen och även sina 

inlärningssvårigheter. Även lärares förväntningar på elevernas prestationer ska vara rimliga. 

Lärarens övertygelse över sitt lärande, sin tro och förståelse för lärande och elevers lärande är 

avgörande menar Hattie. Hattie har fått kritik för att han inte har tagit någon hänsyn till den 

sociala bakgrunden, olikheter och etnicitet i sina studier. De utmaningar som lärarrollen 

innebär, enligt Hattie, är att läraren vet när hen ska leda, när den ska prata och när den ska 

vara tyst. Hatties perspektiv på lärande är lärarcentrerat. Med det menar han att lärare måste 

se elevernas lärande för att kunna anpassa den. Eleverna i sin tur måste se sin egen inlärning 

för att kunna följa sitt lärande. De måste betrakta sig själva som lärare men också bli sedda av 

läraren och få den support de behöver (citerad i Terhart, 2011). 

3.7 Internationella studier 

Fridlund, (2011) säger att forskningen inom ämnet svenska som andraspråk har utvecklats. På 

1970-talet var det fokus på språk i språkstrukturer samt språkinlärarens inre perspektiv. På 

1980-talet riktades intresset främst mot analyser och jämförelser av olika språk. Bland annat 

genomfördes studier på språkets fonologi, prosodi, syntax och morfologi. Man koncentrerade 

sig på likheter och skillnader i förstaspråket och andraspråket. Syftet var att kunna göra 

eventuella förutsägelser om barn skulle få det lätt eller svårt att lära sig andraspråket. Senare 

under 1980-talet hamnade fokus på modersmålets roll. 

  

I litteraturen som vi tagit del av nämner bland annat Fridlund (2011), Axelsson (2015) och 

Thomas & Colliers studie (1997)  att den mängd modersmålsundervisning eleverna erhåller 

är den faktor som gynnar andraspråksutvecklingen allra mest. Det är först på senare tid som 

sociala aspekter av andraspråksinlärning har lyfts fram (Fridlund, 2011). 

  

Tidigare forskning visar att muntlig skicklighet i andraspråket är den mest framträdande 

faktorn för en god läsutveckling i andraspråket (Verhoeven, 1991).  
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Studier som gjorts visar att det finns en stark koppling mellan ordförrådet och läsförståelse 

(Pearson, Heibert & Kamil, 2007). Enligt Alatalo (2011) är det därför viktigt att man redan 

från tidig ålder börjar bygga upp ordförrådet och att det utvecklas allteftersom. Alatalo (2011) 

menar vidare att den tid elever undervisas i klassrummet inte räcker för att ge ett tillräckligt 

stort ordförråd. Alltså måste eleverna få detta i andra verbala sammanhang. Studier visar på 

att högläsning är ett effektivt sätt att öka elevernas ordförråd. Under högläsningen är det av 

vikt att eleverna är engagerade och deltar aktivt. De nya ord som eleverna möter i texten 

behöver förklaras. Detta gäller både för förstaspråks- och andraspråkselever (Alatalo, 2011). 

Flynt & Brozo (2008) har undersökt forskning om och betydelsen av ordförrådet och funnit 

att endast sex procent av skoltiden används till att utveckla ordförrådet. Biemiller (2001) 

poängterar att man ska undervisa och träna in nya ord tidigt i skolan och att det ska fortgå 

under hela skoltiden, inte bara fokusera på till exempel avkodningsförmågan.  

  

I flera europeiska länder och i Sverige har det riktats stor uppmärksamhet bland såväl 

forskare som media mot olika sorters variation i majoritetsspråken. Dagens Sverige rymmer 

en mångfald av språkliga varieteter och språk (Bijvoet & Fraurud, 2013). Tidigare 

internationella undersökningar har visat på en betydande sociokulturell variation i barns 

språkliga socialisation. Forskarna har pekat på de konsekvenser skilda erfarenheter kan ha för 

barnets skolframgång. I internationell forskning finns ett antal longitudinella studier där man 

har undersökt hur språkanvändandet i hemmet påverkar barns skriftspråkliga färdighet och 

skolframgång. Heath (citerad i Nauclér, 2015) har studerat amerikanska barns hemkultur och 

kommit fram till att ju bättre samstämmighet mellan hem och skola, desto lättare blir det för 

barnen att nå framgång. Heath (citerad i Nauclér, 2015) fann att föräldrar med olika etnisk 

bakgrund använde olika strategier både i det muntliga och skriftliga språket med sina barn 

och att dessa kunde vara en orsak till barnens skiftande skolframgång. I de vita 

medelklassfamiljerna blev barnen mycket tidigt lästa för och fick delta i många hur-vad- och 

varför frågor i samband med sagoläsningen. Barnen deltog också i andra skriftspråkande 

aktiviteter. Mycket av interaktionen i medelklassfamiljer påminde om den västerländska 

klassrumsstrukturen. 

Barnen kom alltså väl förberedda för skolans samtalskultur och var- som medelklassens barn 

brukar vara- framgångsrika i skolan  (Heath, citerad i Nauclér, 2015, s. 461). 
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I de vita arbetarfamiljerna hade barnen också tillgång till olika material och barnböcker. 

Interaktionen mellan barn och vuxna var dock en annan. Barnen tränades i att lära sig siffror 

och bokstäver, men vid sagoläsningen förväntades de sitta tysta och lyssna.  

De uppmuntrades inte till att ställa frågor om textens innehåll eller koppla till egna 

erfarenheter. Det gick inledningsvis bra för dessa barn i skolan. De hade inga problem med 

den grundläggande läsinlärningen, men när de på egen hand skulle läsa för att lära fick de 

ofta stora problem. I de svarta arbetarklassfamiljerna hade skriftspråket en mycket begränsad 

funktion. De vuxna läste inte för barnen och det fanns heller inga särskilda barnböcker. Det 

uppstod svårigheter i skolan redan vid första mötet med skolans samtalskultur och deras 

grundläggande skriv- och läsinlärning var ofta problematisk. Heaths studie (citerad i Nauclér, 

2015) visar alltså på att en överensstämmelse mellan språkanvändandet i klassrummet och i 

hemmet har betydande konsekvenser för barns skolframgång och skriftspråkliga färdigheter.   

  

Ytterligare en amerikansk forskare, Snow (citerad i Nauclér, 2015) har undersökt hur 

språkanvändandet hemma och i förskolan hänger ihop med läsutvecklingen. I studien ingick 

barn till lågutbildade mödrar. Syftet med studien var att ta reda på vilka kunskaper och 

kommunikativa erfarenheter de barn som lyckas väl i skolan bär med sig från förskolan och 

hemmet. Resultaten visade på stora variationer inom en given socialgrupp. Snows studie 

(citerad i Nauclér, 2015) pekar på att barn som tillsammans med vuxna får samtala om 

händelser till exempel vid måltiden, i sagostunden och i leken tillägnar sig ett antal 

färdigheter som är av betydelse för deras framtida läs- och skrivförmåga. De lär sig också att 

se händelser ur flera perspektiv och ta hänsyn till olika talares perspektiv på och kunskaper 

om världen. Sådana kunskaper tillägnar sig barn i förskoleåldern framförallt i hemmet. I 

skolan kan barn ganska lätt lära sig alfabetet och avkodning men för att bli en framgångsrik 

elev behövs det mer än så. Både Snows och Heaths resultat (citerad i Nauclér, 2015) visar att 

fokus på enskilda isolerade skriftspråkliga färdigheter inte har någon positiv effekt. 

  

Verhoeven & van Leeuwe (2011) har utfört studier i Holland och kommit fram till några 

viktiga faktorer som påverkar andraspråksinlärningen. Dessa är: avkodning, språk, 

matematik, resonemangsförmåga, motivation, självförtroende och hemförhållanden.  

Det sistnämnda menar Verhoeven & van Leeuwe (2011)  är relaterat till kvalitet och kvantitet 

på föräldrars inflytande på sina barn. När det gäller ordavkodningen kom dessa forskare fram 

till att den är relativt lika i utvecklingen hos både förstaspråk- och andraspråksinlärare. 
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Verhoeven & van Leeuwe (2011) hittade också att andraspråksinlärare har ett sämre muntligt 

ordförråd än förstaspråksinlärare. En begränsad muntlig skicklighet gör att 

andraspråksinlärare löper risk i att inte utveckla förståelse av vad de läser. 

Andraspråksinlärare har också färre associationer mellan ord och har därför svårare att 

utveckla sin läsförståelse.  

 

I likhet med Thomas & Colliers studie (1997) kunde också Verhoeven & van Leeuwe (2011) 

se att den muntliga konversationen på holländska utvecklades fortare än skriv- och 

läsförståelseutvecklingen.   

  

Thomas & Collier (1997) har efter många års studier i USA kommit fram till tre specifika 

faktorer för att på lång sikt uppnå akademisk skolframgång. Den första faktorn är: kvalitet på 

den långsiktiga undervisningen på elevens förstaspråk ända upp till 12-13 års ålder och att 

undervisningen i andraspråket ges en del av skoldagen. Föräldrar som väljer att placera sina 

barn i tvåspråkiga klassrum har upptäckt vilken otrolig fördel deras barn får i det akademiska 

arbetet av att lära på två språk samtidigt. Den andra faktorn är: att använda läroplan för båda 

språken (till exempel, engelska och spanska). Lärare och elever hjälps åt med att tolka och 

utveckla läroplanen i klassrummet. Ofta är metoden kooperativt lärande och mycket 

grupparbete.  Den tredje faktorn är: att minska de sociokulturella skillnaderna mellan elever. 

Ett sätt är att även låta de engelsktalande eleverna vara med på spanskundervisningen eller att 

annat språk som en andraspråkslärare undervisar i, på så sätt minskar man på segregationen. 

Med tiden har detta berikat alla elever och dessa skolor har gått från att vara “våldsamma” till 

att vara den begåvade och smarta skolan (Thomas & Collier, 1997). 

  

Thomas & Colliers studie (1997) visar också att för barn som lär sig engelska som ett 

andraspråk tar det fem-sju år för dem att uppnå den nivå i engelska språket som normativa 

tester i skolan testar. Desto bättre en elevs utveckling av lärande och tänkande på 

förstaspråket är desto snabbare kommer hen att göra framsteg i andraspråket 

(Vetenskapsrådet, 2012). Däremot att få ett flyt i den muntliga konversationen kan uppnås 

redan efter två-tre år. De har också påvisat resultat om att ha ett väl utvecklat förstaspråk är 

viktigare än den sociokulturella bakgrund man kommer ifrån. Föräldrar som har en högre 

formell utbildning har en större positiv påverkan. Studien visar också att om inte 

andraspråksinlärare uppnår en viss kognitiv nivå i sitt förstaspråk före 13 års ålder kan det 

uppstå kognitiva bekymmer i andraspråket.  
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Det är extremt viktigt att den kognitiva utvecklingen av barnets förstaspråk fortgår genom 

hela lågstadiet (Thomas & Collier, 1997). Vidare menar dessa forskare att det inte räcker med 

att bara ge ren språkundervisning på andraspråket utan eleverna måste ges tillgång till 

innehållet i alla ämnen. Den undervisningen måste ges i en sociokulturell stöttande miljö.  

Thomas & Collier (citerad i Vetenskapsrådet, 2012) talar också om att samarbetsinriktad 

undervisning är mer effektiv än traditionell lärarstyrd undervisning. Svensk forskning visar 

också att detta främjar andraspråksinlärningen. 

  

Lahdenperä (1997) har genom en textanalytisk avhandling studerat hur lärare uppfattar 

skolsvårigheter och sitt förhållningssätt till elever med annat modersmål än svenska.  

Elevens etniska bakgrund värderas av läraren antingen som en resurs eller en defekt. Ett 

interkulturellt förhållningssätt bör skifta fokus från elevens bakgrund till lärarens 

medvetenhet om den egna kulturbakgrunden. På så sätt kan elever med annat modersmål 

värderas som en resurs för undervisningen. I Lahdenperäs studie (1997) framkom att 

problemen med barn med annat modersmål kunde anses bero på föräldrar, kultur och elevens 

språkbakgrund. Det var dock svårt att avgöra i analysen om problemen uppfattades som 

emotionella eller sociala. Hennes studie visade att det var ytterst få lärare som värderade 

barnets modersmål som resurs för skolan och samhället. De uppfattades istället ofta som ett 

hinder i skolarbetet eller i inlärningen av svenska. Vidare säger Lahdenperä (1997) att ett 

samarbete mellan modersmålslärare och klasslärare skulle öka det interkulturella 

förhållningssättet. 

  

Banks & Banks (citerad i Sandström & Stier, 2014) har visat att för att åstadkomma en 

inkluderande skola där även mångkulturella klasser lyckas, räcker det inte med en välvillig 

attityd mot andra kulturer. De pekar istället på fem dimensioner som har betydelse för att 

kunna lyckas.  

1.   Innehållsintegrering där använder lärare ämnesinnehåll från olika kulturer i 

undervisningen. 

2.   Konstruktionen av kunskap som innebär att lärare hjälper elever att undersöka, förstå och 

avgöra hur referensramar, perspektiv och kulturella antaganden,  påverkar hur kunskap 

konstrueras. 

3.   Reducering av fördomar där lärare genom sina undervisningsmetoder och sitt 

undervisningsmaterial hjälper elever att utveckla positiva attityder mot andra grupper 
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4.   En rättvisepedagogik där lärare modifierar sina undervisningsstrategier så att elever från 

olika  sociala, språkliga och kulturella grupper upplever att de har lika goda lärandemiljöer 

som andra. 

5.   En möjliggörande skolkultur  (empowering) vilket innebär att både omgivningen och 

skolkulturen omformas så att eleverna från olika grupper upplever lika stor status i skolans 

kulturliv (Sandström & Stier, 2014). 

 

Sandström & Stier (2014) lägger även till en sjätte dimension, subtil interkulturell 

kommunikation som bland annat innebär att lärare har gjort sig medvetna om kulturella 

skillnader, till exempel ansiktsuttryck, gester och tonläge som är viktiga för kulturellt 

inflytande och social identitet. I likhet med Sandström & Stier (2014) talar även Ogbu 

(citerad i Lahdenperä & Sandström, 2011) om verbala och icke verbala kommunikativa koder 

och menar att det är en del av en språklig gemenskap. Värderingar styr människors 

handlingar och våra värderingar förs över från en generation till nästa. Lärare för alltså över 

sina värderingar till sina elever både i undervisningssituationer och i andra relationer. Vidare 

menar Sandström & Stier (2014) att skolan bör göra mer än att bara reproducera kunskaper 

och värderingar mellan generationer. Det anses gynnsamt i lärandeprocessen om lärare och 

elev har en likartad social bakgrund, därför kan elever ibland bedömas vara i behov av 

särskilt stöd fast anledningen egentligen kan vara social oförenlighet mellan lärare och elev. 

En annan konsekvens kan vara att vissa lärare ser svårigheter och problem med mångfald 

medan andra ser mångfald som berikande och dynamiskt för både skolan och samhället. 

 

Inspirerade av Thomas & Colliers studier så gjorde tre skolor i Malmö ett försök till 

tvåspråkig undervisning mellan 2002-2011 i arabiska och svenska från förskoleklass till 

årskurs 5. Målet med dessa skolor var att höja elevernas kunskapsnivå och utveckla deras 

kompetens i svenska. Alla tre skolorna hade tidigare låg måluppfyllelse. En skola gav upp 

försöket efter ett år medan de övriga två fortsatte till och med 2011. Undervisningen bedrevs 

av två lärare i varje klass, en flerspråkig modersmålslärare i arabiska och en svensktalande 

klasslärare (Vetenskapsrådet, 2012). I årskurs 1 användes övervägande arabiska för läs- och 

skrivutvecklingen medan svenskan var mest muntlig. I årskurs 2 kunde de flesta av eleverna 

läsa på både svenska och arabiska. Lärarna kunde se att elevernas arabiska blivit starkare 

under projektet och att det uppskattades av eleverna. Ledningen ansåg att arabiskans status 

hade integrerats i verksamheten och höjts. De flesta föräldrar upplevde att kontakten med 

dem hade förbättrats och att de var positiva till projektet.  
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En annan slutsats som också drogs av studien var att mer tid och resurser kanske skulle 

möjliggjort att den tvåspråkiga undervisningen skulle bli utgångspunkt för skolans strukturer 

istället för tvärtom. Ytterligare en slutsats var att för att motverka oavsiktlig diskriminering 

behövde lärare synliggöra sin kulturellt omedvetna självförståelse (Vetenskapsrådet, 2012).   

  

Den forskning vi tagit del av är enig om att undervisningen för andraspråkselever behöver 

förändras. Det räcker inte att eleverna deltar i ordinarie undervisning så som den ofta bedrivs 

idag. Det behövs utvärderingar i ämnet andraspråk om hur undervisningen bedrivs och 

organiseras. Det saknas också utförliga beskrivningar av undervisningen i svenska som 

andraspråk. Trots brister när det gäller implementeringen av svenska som andraspråk och 

modersmålsundervisningen har Sverige ändå framstått internationellt som relativt 

framgångsrikt när det gäller utbildningen av flerspråkiga elever (Vetenskapsrådet, 2012). 

 

4. Metod 

Metodbeskrivningen ska vara tydlig och lätt att följa för att resultatet ska kunna kontrolleras 

och studiens validitet ifrågasättas. Först presenterar vi val av forskningsmetod för att sedan 

redovisa hur vi gjort urvalet av respondenter. Därefter redovisar vi datainsamlingsmetoder, 

genomförande och dataanalys. Vi avslutar med etiska aspekter och tillförlitlighet. 

4.1 Metodval 

Vi valde en kvalitativ forskningsmetod till vår uppsats. Kvalitativa forskningsmetoder 

används i flera discipliner såsom pedagogik, psykologi, sociologi med flera (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Vi valde den kvalitativa ansatsen därför att den passar när forskare vill 

utforska ett problem och när man vill höra individers tankar och upplevelser av det problemet 

(Creswell, 2013). En kvalitativ inställning betyder att man lägger fokus på det vardagliga av 

människors tänkande och sätt att uppfatta sig som personer (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Den kvalitativa ansatsen kännetecknas av att den inte använder sig av siffror eller tal 

(Backman, 2016) och analysstrategier som innebär beskrivningar och kategoriseringar (J. 

Lundqvist, personlig kommunikation, 8 september 2016), vilket var lämpligt för vår studie.  

I en kvalitativ forskningsprocess kan analysmomentet ses som det svåraste momentet 

(Backman, 2016). I sin roll som forskare behöver man fundera över hur man ställer sig till 

teorier i analysen av data (Fejes & Thornberg 2015).  
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Vi valde att analysera våra data utifrån ett sociokulturellt perspektiv. En begränsning i den 

kvalitativa ansatsen är enligt J. Lundqvist (personlig kommunikation, 8 september 2016) att 

transkriberingar och analys är tidskrävande, vilket gjorde att vi endast genomförde intervjuer 

med ett begränsat antal respondenter. Ytterligare en begränsning är att de resultat som 

framkommer kan vara påverkade av forskarens tankar och åsikter och att kategorier som 

skapas av forskaren är beroende av forskarens bakgrund. För att säkerställa en god kvalitet på 

vår studie behövde vi som forskare ha ett kritiskt och ett kreativt tänkande när vi genomförde 

vår studie (Fejes & Thornberg, 2015). Detta kunde vi uppfylla genom att vi var två som 

genomförde studien och vi kunde då dra nytta av varandra genom att se studien från olika håll 

och ifrågasätta varandras tankar och slutsatser, men också bidra till att utveckla dem. Den 

kvalitativa ansatsen ser enligt G. Magnusson (personlig kommunikation, 7 oktober 2016) 

verkligheten som socialt konstruerad och vi som forskare valde att inta ett sociokulturellt 

perspektiv, då vi tänkte att lärande är en social process, och där elevens lärande sker i 

samspel med och påverkas av dess miljö/kontext. 

 4.2 Urval 

I vår studie deltog nio lärare fördelade på två fokusgruppsintervjuer och två speciallärare i 

individuella intervjuer. Dessa valdes ut genom ett så kallat bekvämlighetsurval. Det innebar 

att vi valde att leta efter deltagare i våra egna hemkommuner och på skolor som vi har eller 

har haft en relation till (Thomsson, 2010). Deltagarna var därmed inte slumpmässigt utvalda 

eller representativa för populationen och går inte att generalisera (Denscombe, 2016). Att 

välja deltagare som en av oss hade en relation till är av etiska skäl inte att föredra. Vi ansåg 

dock att detta inte skulle påverka resultatet då vi menar att ämnet för diskussionen inte var av 

känslig karaktär. För att ytterligare försäkra oss om att deltagarna inte kände sig påverkade av 

att de kände en av oss så var det den andra som ledde fokusgruppsintervjuerna.  Vi valde 

alltså ut skolor där vi på förhand visste att det arbetade personer som vi redan innan intervjun 

kände kunde fylla en plats i att öka vår förståelse i vår forskningsfråga (Thomsson, 2010). 

Därefter kontaktade vi två av dessa skolor som ligger i en mellanstor stad och en skola som 

ligger i södra Sverige. Skolorna har årskurserna F-3 med ca 300 elever vardera. I det första 

skedet mailade vi dessa klasslärare, speciallärare och rektorer för att undersöka om det fanns 

intresse för att delta i vår studie. Det visade sig att en av dessa skolor genomförde läslyftet det 

här läsåret och valde därför att tacka nej till att delta i studien. I steg två besökte vi den skola 

som var intresserade och vi träffade de klasslärare som hade sagt att de ville delta. Där hade 

de också möjlighet att ge sitt samtycke till deltagandet.  
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De båda speciallärarna tackade ja via mail. I steg tre skickade vi ut ett missivbrev till alla 

deltagare (Se bilaga 1 och 2). Nedan följer en kortare presentation av alla deltagare i 

fokusgrupperna. 

  

Tabell 1. Presentation lärare 

  Utbildning Antal arbetsår Utbildning i 

andraspråk 

Undervisar i 

Lärare 1 F-6 7 år Ja Åk 1 

Lärare 2 1-7 18 år Ja Åk 1 

Lärare 3 F-6 6 år Nej Åk 1 

Lärare 4 1-7 15 år Ja Åk 1 

Lärare 5 1-3 40 år Nej Åk 2 

Lärare 6 1-7 18 år Nej Åk 2 

Lärare 7 F-6 7 år Ja Åk 3 

Lärare 8 F-6 6 år Ja Åk 3 

Lärare 9 F-6 1,5 år Ja Åk 3 

  

Här följer en kort presentation av de två speciallärare vi intervjuade. 

Den första specialläraren är utbildad lärare 4-6 samt speciallärare. Hen har arbetat som 

speciallärare i 11 år. Har inga poäng i andraspråksinlärning men har gått några kurser i SVA. 

Den andra specialläraren är utbildad förskollärare, lärare 1-3 samt speciallärare. Hen har 

arbetat som speciallärare i 5 år och har några poäng i andraspråksinlärning. 

4.3 Datainsamlingsmetoder 

Vi valde att använda oss av fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer som 

datainsamlingsmetoder. Vi presenterar dessa nedan. 
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Vi valde metoden fokusgruppsintervjuer eller gruppintervjuer som det också kallas eftersom 

den var särskilt lämpligt i vår forskningsfråga kring andraspråksinlärning (Thomsson, 2010). 

Syftet med fokusgrupper är att samla in kvalitativ data. När man vill studera värderingar och 

komplexa fenomen i social interaktion är metoden användbar. Människor i en fokusgrupp har 

sammanförts för att undersöka uppfattningar, attityder och känslor inom ett specifikt 

ämnesområde. Intervjuns syfte är att intervjupersonerna ska stimuleras till så många 

personliga, konkreta och specifika svar (Hylander, 2001: Denscombe, 2016). Deltagarna har 

något gemensamt till exempel samma utbildning, de diskuterar ett specifikt tema och 

utgångspunkten är en gemensam upplevelse (Hylander, 2001). Med hjälp av andra kan 

deltagarna våga uttrycka sådant som de annars kanske inte skulle uttrycka. Forskaren har då 

möjlighet att få ett stort antal varierande åsikter och synpunkter. Det kan uppstå en risk att det 

dyker upp informella ledare som styr samtalet. Deltagarna kan också avbryta varandra så att 

de förhindras att berätta sina åsikter. För att försäkra oss om att deltagarna inte upplevde detta 

så fick de efter intervjuerna fylla i en utvärderingsblankett där de fick svara på om de fått det 

talutrymme de önskat: Sandström, M. (odaterat dokument). Utvärdering av 

fokusgruppssamtal. (Se bilaga 4). För att öka reliabiliteten är det bra om det är den som 

forskar som leder samtliga fokusgruppsintervjuer. När diskussionen är igång kan forskaren 

lyssna noga och endast be om förtydliganden. Forskarens subjektivitet och inflytande minskar 

till förmån för gruppmedlemmarna. Intervjuerna dokumenteras vanligtvis med 

ljudbandspelare (Hylander, 2001). 

  

Som ett komplement till fokusgruppsintervjuerna ville vi också genomföra några enskilda 

intervjuer med speciallärare som har erfarenhet av att ge stöd till elever med annat 

modersmål. Även intervjun i en kvalitativ ansats är fokuserad på bestämda teman och sker 

genom öppna frågor. Detta kan kallas att använda sig av semi-strukturerade intervjuer och de 

kan bidra till att man får en djup och detaljerad information (Denscombe, 2016). Genom att 

använda oss av sådana intervjuer kunde informanterna uttrycka sina tankar och idéer. 

 

4.4 Genomförande 

Att genomföra intervjuer innebär enligt Thomsson (2010) att göra olika typer av 

ställningstaganden och förberedelser.  
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Vi behövde ta ställning till hur många intervjuer som skulle göras. Ju mer avgränsat 

frågeområde man har desto mer fokuserad fråga vill man besvara. Vi genomförde två 

fokusgruppsintervjuer med totalt nio deltagare. I den ena gruppen blev det fyra klasslärare 

och i den andra fem klasslärare. Thomssons (2010) rekommendationer för hur många som 

ska delta i en gruppintervju där det finns ett tydligt tema är fyra-fem personer. Vi hade från 

början elva lärare som tackat ja men vid intervjutillfället så var en deltagare sjuk och en hade 

blivit beordrad andra arbetsuppgifter. Strax innan intervjuerna började hade vi tillsammans 

med en av informanterna hittat ett rum med bekväma fåtöljer och som låg i en avskild del av 

skolan. Alla fick presentera sig och berätta vilken lärarutbildning de hade och hur många år 

de arbetat som lärare. Vi hade på egen hand utformat en intervjuguide (Se bilaga 3) som vi 

hade som stöd. Det blev ändå så att intervjuerna kretsade kring några få teman vilket gjorde 

att personerna kunde i sitt berättande samspela med varandra utan att behöva utlämna sig 

(Thomsson, 2010). Eftersom en av oss tidigare har arbetat på skolan där vi genomförde 

fokusgruppsintervjuerna så kunde en positiv och berikande upplevelse lättare skapas för våra 

respondenter i och med att de kände till en av oss som intervjuade. De beskrivningar och 

erfarenheter som respondenterna delgav oss är endast utifrån deras perspektiv och vi gör inga 

anspråk på att generalisera dessa. Vi genomförde båda fokusgruppsintervjuerna på samma 

dag och i direkt anslutning till varandra. Båda intervjuerna varade i 50 minuter. Vi spelade in 

intervjuerna med två I-phones och en I-pad för att vara säkra på att allt dokumenterades. 

  

Vi genomförde också var sin enskild intervju med speciallärare. Vi ansåg att två intervjuer 

var ett lagom antal för det småskaliga forskningsprojektet som vår studie innebar. 

Den ena speciallärarintervjun skedde i en mindre stad. Informanten hade valt dag, tid och 

plats. Vi satt i hens arbetsrum. Även om vi hade förberett en intervjuguide så var den första 

frågan väldigt öppen och det var en medveten strategi från vår sida eftersom de första 

minuterna av en intervju är avgörande. Intervjupersonen vill få en uppfattning om 

intervjuaren innan hen vill yppa erfarenheter och tala fritt. Intervjuaren skapar en god kontakt 

genom att visa intresse, respekt, förståelse och lyssna uppmärksamt (Kvale & Brinkmann, 

2015). Den andra intervjun skedde i en mellanstor stad. Även där valde specialläraren dag, tid 

och plats. Båda de enskilda intervjuerna varade i 45 minuter. För att lättare kunna koncentrera 

oss på informanterna och ställa följdfrågor spelade vi in intervjuerna med I-phones. Enligt 

Denscombe (2016) är en nackdel med att spela in intervjun att informanterna kan känna sig 

obekväma. Detta brukar dock gå över. Informanterna fick innan intervjun godkänna att vi 

spelade in och vi tolkade detta som att de inte påverkades av det. 
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4.5 Etiska övervägande 

När man bedriver forskning är det viktigt att följa de forskningsetiska principer som gäller. 

Det grundläggande individskyddskravet beskrivs allmänt som fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen. Dessa fyra krav använde vi och tog hänsyn till. 

1. informationskravet; forskaren ska upplysa deltagarna om att deras deltagande 

är frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när som helst. Vi talade om vilket 

syfte studien hade och hur studiens genomförande i stora drag var tänkt. Deltagarna 

fick också information via ett missivbrev som vi skickade ut två veckor innan 

intervjuerna. 

2. samtyckeskravet; vi inhämtade samtycke från deltagarna. Det betydde att de 

själva bestämde på vilka villkor de ville delta. Detta skedde både via muntlig kontakt 

och via mail innan intervjuerna påbörjades. 

3. konfidentialitetskravet; uppgifter om de som ingår i en undersökning skall ges 

största möjliga konfidentialitet. Det betyder att vi har avidentifierat deltagarna i vår 

studie så att det omöjliggör identifiering av dem. 

4. nyttjandekravet; insamlade uppgifter om enskilda individer får endast 

användas i forskningsändamål. Respondenternas svar användes således bara till vår 

studie och publiceras inte på något annat sätt (Vetenskapsrådet, 2011). 

 4.6  Reliabilitet och validitet 

Liksom i alla metoder för datainsamling ställs det krav som intervjun behöver uppfylla. 

Intervjun ska ge data som uppfyller särskilda krav på användbarhet. De vanligaste är att 

intervjun måste ge resultat som är tillförlitliga (reliabilitet), resultaten måste vara giltiga 

(validitet) samt att det måste vara möjligt för andra att granska resultaten. Reliabilitet och 

validitet används för att beskriva värdet av intervjun, att resultaten är användbara. För att vara 

detta krävs bland annat att intervjuaren har ställt de frågor som krävs och att det som sagt 

under intervjun speglar respondentens uppfattning. Som forskare behövde vi skapa ett så gott 

klimat i intervjusituationen att respondenten gavs möjlighet att uttrycka sina tankar och ställa 

de frågor som är relevanta (Lantz, 1993). För att säkerställa att vi gjorde detta använde vi oss 

av öppna frågor men vi följde även en intervjuguide (Se bilaga 3). Vi lät även respondenterna 

fylla i en utvärderingsblankett (Se bilaga 4) i slutet av intervjun. Enligt resultatet av den hade 

samtliga respondenter fått det talutrymme de önskade och möjlighet att säga vad de ville få 

sagt. 
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4.7 Dataanalys 

När man har genomfört sin studie behöver man fundera på hur man ska analysera sina 

resultat. Man behöver fundera över hur man förhåller sig till teorier. Man kan antingen lägga 

teorier åt sidan och analysera data öppet och fördomsfritt eller utgå från och använda sig av 

teorier. Ytterligare ett sätt är att röra sig mellan dessa positioner och/eller att lägga teorierna 

åt sidan i den första analysen för att sedan använda sig av teorier som ett analysverktyg (Fejes 

& Thornberg 2015). Vi valde att till en början lägga teorier åt sidan i den första analysen. Vi 

utgick från ett sociokulturellt perspektiv på lärande och undervisning i den andra fasen. 

Dataanalysen i kvalitativ forskning kan ses som en process där forskaren systematiskt 

undersöker och arrangerar sitt datamaterial för att komma fram till ett resultat. Utmaningen 

ligger i att skapa mening från en massiv mängd data (Fejes & Thornberg, 2015). Den 

kvalitativa analysen ger en möjlighet att öka förståelsen av nya fenomen och beskriva detta 

på ett differentierat sätt (Lantz, 1993). En kvalitativ analys är unik och det är forskaren själv 

som är det centrala redskapet. Det innebär både en styrka och svaghet. Styrkan är att den 

tillåter forskarens tidigare erfarenheter ligga till grund för ett nytt sätt att se på världen och 

nya förståelser men den är även beroende av bland annat forskarens färdigheter och 

kreativitet (Fejes & Thornberg, 2015). Då vi var två som genomförde studien kunde vi dra 

nytta av att se på vårt material ur olika synvinklar. Vårt datamaterial är ett empiriskt material 

och bör därför analyseras på ett systematiskt och kritiskt sätt (Vetenskapsrådet, 2011). I en 

intervjuanalys är det vanligast att koda eller att kategorisera intervju uttalanden. Det sker för 

att få en överblick av materialet. Att koda innebär att man som forskare börjar med att läsa 

igenom sina utskrifter och koda relevanta avsnitt genom att knyta nyckelord till texten. Dessa 

skrivs sedan samman till olika kategorier som skapas utifrån vår tolkning av materialet 

(Kvale & Brinkmann, 2015). 

  

Som stöd under intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide (Se bilaga 3) som bestod av 

ett fåtal öppna frågor med möjlighet att ställa följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2015). Denna 

intervjuguide skapade vi själva genom att hitta öppna frågor indelade i olika teman för att 

täcka in det vi ville undersöka. Vi skickade inte ut frågorna i förväg men hade berättat att 

temat handlade om andraspråkselevers lärande. Vi spelade in alla intervjuer och 

transkriberade dem i sin helhet för att kunna göra en grundlig analys (Kvale & Brinkmann, 

2015). Vår analys startade redan vid transkriberingen av vårt material, vilket vi delade upp 

mellan oss.  
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När vi lyssnade igenom och skrev ner intervjuerna hade vi möjlighet att reflektera över 

innehållet och på så vis redan då börja fundera över vad som var relevant för studien. 

Analysen fortsatte därefter med att vi använde våra anteckningar i marginalerna, 

understrukna meningar och ord i texterna för att beskriva, klassificera och tolka data. Detta 

ledde till att data sattes in i en kontext, kategoriserades och jämfördes. Beskrivningar och 

klassificering gav upphov till ett antal teman. Vi letade efter skeenden och beskrivningar som 

kunde förklaras och förstås utifrån det sociokulturella perspektivet. 

5. Resultat 

Utifrån de två fokusgruppsintervjuerna med klasslärare och de två individuella intervjuerna 

med speciallärare redovisar vi här nedan vårt resultat. Vi presenterar resultatet genom att 

återgå till våra tre frågeställningar. Vi redovisar både klasslärarnas och speciallärarnas 

beskrivningar under samma rubriker. I den första frågan kom vi fram till fem kategorier som 

vi kunde se utgjorde hinder och svårigheter. Dessa är: muntlig kommunikation, 

bakgrundskunskap, arbetssätt och metoder, föräldrar och elevers attityder och förhållningssätt 

samt tid, resurser och samarbete. I andra frågan om fördelar och möjligheter fick vi fram tre 

kategorier. Dessa är: So-ämnet, halvklasstid och förskoleklassen. I fråga tre har vi inte tagit 

fram några kategorier utan vi beskriver anpassningar och stöd i löpande text så som det 

framkom i våra intervjuer. Vi belyser också varje kategori med ett eller flera citat för att 

tydligt påvisa vårt resultat. 

  

5.1 Hinder och svårigheter. 

5.1.1 Muntlig kommunikation 

Resultatet av intervjuerna visar att både klasslärare och speciallärare upplever att en stor 

svårighet är att eleverna med ett annat modersmål än svenska talar väldigt lite svenska.  

En speciallärare uttryckte att många av de elever hen arbetar med talar lite svenska under 

skoltid och att de inte talar svenska hemma då de ofta har föräldrar som enbart talar 

modersmålet. Fyra respondenter uttryckte att eleverna talar sitt modersmål på raster, trots att 

de blir ombedda att tala svenska för att öva. Enligt en speciallärare bidrog elevernas brist på 

kommunikation på svenska till att dessa elever hade ett torftigt vardagsspråk med ett 

begränsat ordförråd. De saknade även många vardagliga ord och begrepp. 

Jag tror inte det skulle ha så stor betydelse om jag var mer utbildad eller någonting utan hon 

behöver någon som pratar med henne (Lärare, grupp 2). 



 

26 
 

Jag kan ju se resultatet nu i årskurs två. Alla de här barnen läser, så nu kan vi lägga in mycket 

mera att vi pratar om texterna (Speciallärare). 

 5.1.2 Bakgrundskunskap 

Både klass- och speciallärare uttryckte att dessa elever inte har den bakgrundskunskap när det 

gäller svenska språkljud som elever med svenska som modersmål har. En lärare säger: 

De har ju inte ljuden som vi har, det betyder ingenting för dem. För svenska barn betyder 

språkljuden någonting, det är en del av något, men när andraspråksbarnen ska lära sig ett ljud, 

då betyder det absolut ingenting, det är som ett hemligt tecken.  Även om de kan ljuda ihop 

ord och läsa dem så vet de ändå inte vad det står för (Lärare, grupp 1). 

 

Båda speciallärarna berättade att de använde sig av några former av testmaterial, diagnoser 

och kartläggningar för att se var eleverna befann sig. En av speciallärarna sade sig också 

intervjua elever för att få fram styrkor och intressen. Båda speciallärarna var eniga om att ju 

senare man kommer till Sverige och börjar skolan, desto svårare blir det för barnen att lära 

sig språket. En speciallärare menade att även om en elev kan klara avkodningen var det 

ibland svårt att veta vad de faktiskt förstod. Hon tyckte att man ibland kunde bli lite lurad av 

just avkodningsförmågan. Speciallärarna uttryckte; 

De har inga krokar att hänga upp nya ord eller kunskap på (Speciallärare). 

Det blir ännu svårare för dem eftersom de har många processer pågående samtidigt. 

De har heller ingen eller liten förförståelse. Språkljud och ord betyder ingenting för dem. 

Det bidrar till att inlärningen går långsamt och att de gör små framsteg  (Speciallärare). 

  

5.1.3 Arbetssätt och metoder 

Samtliga respondenter talade om ett begränsat ordförråd och avsaknad av begrepp. Då ett 

begränsat ordförråd upplevs som en svårighet för att lära sig språket arbetade respondenterna 

mycket med bilder för att förklara ord, begrepp och att utöka ordförrådet.  

De använde sig också av kroppsspråket mer för att förtydliga kommunikationen. De uttryckte 

även att de själva försökte använda ett förenklat språk i samtal med eleverna och att de 

använde färre ord för att göra det lättare. En lärare uttryckte att hon inte förväntade sig riktigt 

samma sak av andraspråkseleverna. 

De gör ju oftast samma sak fast jag förväntar mig att det inte blir riktigt samma och så vet jag 

ju att jag måste stötta mer på något vis  (Lärare, grupp 2). 

De har ändå samma material men sen individanpassar jag ju  (Lärare, grupp 1). 
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En speciallärare använde sig av annat material i undervisningen till elever med ett annat 

modersmål. Det materialet var enklare böcker som innehöll mindre text, kortare meningar 

och ord, mer bilder och ett språk som innehöll mer vardagsord och färre begrepp. Den andra 

specialläraren menade att barnen får samma undervisning men att hon sedan förstärkte detta. 

En speciallärare sade att hon istället för att ge exempel på synonymer till ord höll hon sig till 

få, enklare ord för att inte röra till det för mycket för eleverna. Hon sade sig inte ändra 

arbetssätt och metod i arbetet med andraspråkseleverna, bara att hon mer medvetet fick arbeta 

längre med varje moment och att det tog längre tid för barn med annat modersmål. En lärare 

berättade att hon tyckte att vissa av eleverna hade svårt att följa med i böckerna. 

5.1.4 Föräldrars och elevers attityder och förhållningssätt 

De respondenter vi intervjuade hade olika upplevelser av både föräldrars och elevers attityd 

och förhållningssätt till det svenska språket. Samarbetet med föräldrar upplevdes av 

klasslärarna som både bra men också svårt. Svårigheten låg till viss del i när det alltid behövs 

tolk. De upplevde även att både synen på skolan och föräldrarnas påverkan och attityd till 

skolan var olika i olika hem. I vissa hem ansåg föräldrarna att skolan var mer en förvaring, 

sysselsättning, och dessa föräldrar hade svårt att närma sig skolan. 

Ibland kan de ha olika syn på det hela också tycker jag, de här föräldrarna, det är inte så 

viktigt just det här upplever jag mina föräldrar  (Lärare, grupp 1). 

De har svårt med svenska språket och är liksom lite rädda för skolan och systemet i Sverige 

och vet inte riktigt, förstår inte instruktionerna  (Lärare, grupp 1). 

Nej precis, utan de är mer i skolan för att vara i skolan, sysselsättning eller någonting, det 

upplever jag också, de är liksom inte här för att lära sig någonting  (Lärare, grupp 1). 

 

I andra hem var föräldrarna hårda och tyckte att det var viktigt att barnen lärde sig svenska. 

Enligt klasslärarna gick de barn som hade föräldrar som stöttade och pressade fortare framåt i 

språket. Viljan hos både föräldrar och barn var viktiga för att nå längre. 

En del föräldrar vill ju verkligen, de tar till sig allt jag säger på utvecklingssamtalet  (Lärare, 

grupp 2).  

Ja en del av de här föräldrarna är väldigt ambitiösa  (Lärare, grupp 2). 

 

Båda speciallärarna påtalade föräldrarnas attityd till skolan som viktig för barnets 

språkutveckling. En speciallärare uttryckte att det var ett hinder när barnen inte fick positiva  

signaler hemifrån. Med det menade hon att var föräldrarna inte intresserade av att lära sig 

språket så överfördes det ointresset även till barnen. Hon ansåg att det var ett föräldraansvar. 
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Oftast har de inget stöd alls hemifrån eftersom föräldrarna inte kan språket, och att de bara 

pratar svenska på raster och korta stunder på lektionerna, det är för lite, så signalerna 

hemifrån, det är ett hinder  (Speciallärare). 

 

Den andra specialläraren upplevde dock att hon mötte många föräldrar som ville prata 

svenska så gott det gick. Där kunde vi se en skillnad i speciallärarnas beskrivning. 

En av speciallärarna tyckte sig se en ovilja hos dessa barn och föräldrar att lära sig det 

svenska språket medan den andra påtalade att det ofta fanns en stor vilja hos både föräldrar 

och barn att lära sig svenska. 

  

5.1.5 Tid, resurser och samarbete 

En svårighet som alla respondenter nämnde var tiden. Samtliga klasslärare sade sig vara 

stressade och en del av dem upplevde att de var otillräckliga i klassrummet. 

Bristen är ju att jag inte har tillräckligt med tid till samtal för att se att dem har förstått. Ibland 

går det ganska fort framåt och jag hinner inte gå tillbaka och kontrollera vad dem har hängt 

med på, det är svårt  (Lärare, grupp 1). 

 

Även sex klasslärare sade att tiden med eleverna påverkade deras språkutveckling. 

Anledningarna som nämndes till detta var flera. En gemensam anledning sades sig vara att 

det var för många elever vilket gjorde att de fick svårt att hinna med alla. Klasserna var stora 

och uppfattningen i båda grupperna var att eleverna spretade mer både kunskapsmässigt och 

socialt nu, än vad de gjort tidigare. Dessutom kände de att de ofta behövde avbryta 

undervisningen då elever kom och gick i olika grupper, och det var svårt att ge alla en röd 

tråd. En klasslärare kände tydligt att när man var två lärare i klassrummet fick man mer gjort. 

Alla önskade dock fler vuxna i klassrummet så att de kunde räcka till för alla. Klasslärarna 

nämnde att mer utbildning i andraspråksinlärning inte nödvändigtvis var det bästa utan hellre 

fler vuxna som kunde prata och förklara för eleverna.  

 

Något som var återkommande i båda fokusgrupperna var att trots stor resursapparat på 

skolan; en specialpedagog 100 %, 2,75 % speciallärare, SVA-lärare 100 %, studiehandledare 

50 % och modersmålslärare 20 % så ansåg de flesta att stödet till andraspråkseleverna inte 

räckte till i så stor utsträckning som klasslärarna önskade De nämnde också bristen på 

samarbete med dessa yrkeskategorier. Trots att en lärare sade sig vara jättenöjd med SVA-

lärarens insats så blev deras planering endast flyktig.  
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I bästa fall några minuter i korridoren varje vecka. En av speciallärarna menade att det tar 

längre tid för dessa elever att förstå ord och begrepp och få sammanhang. Hon menade att 

hennes elever skulle kunna utveckla sitt språk mer om hon hade haft mer tid att arbeta med 

dem. Just tid att prata med eleverna är något som en av speciallärarna särskilt nämnde som ett 

hinder. 

Det tar längre tid för de här barnen att lära sig svenska språket (Speciallärare). 

Jag tycker inte att jag hinner. Det är ju en stress hela tiden att individanpassa. Jag känner ofta 

att jag inte hinner med (Lärare, grupp 2). 

5.2 Möjligheter och fördelar. 

5.2.1 SO-ämnet 

Tre av lärarna uttryckte en stor positiv fördel som de använde sig utav i klassrummet, där 

andraspråkseleverna fick blomma ut lite extra och det var i SO-ämnet. Där får de chans att 

prata om sitt hemland, sin kultur, vilken mat de åt, vilka kläder de brukade använda samt visa 

sitt skriftspråk på bland annat whiteboardtavlan. Vid dessa tillfällen lyste dessa elever upp lite 

extra. En lärare berättade också att flera av hennes andraspråkselever var starka i engelska 

och där har hon fått ge annat material till dem för att ge mer utmaning. 

I SO-ämnet växer dem ju verkligen (Lärare, grupp 2). 

När vi pratar om religioner och sådär så skapas en nyfikenhet. De tycker det är roligt att få 

berätta om sina maträtter och kläder. Det finns ju massor och det är roligt att se (Lärare, grupp 

2). 

  

5.2.2 Halvklasstid 

En lärare benämnde också halvklassarbetet i årskurs 1 som en stor fördel. 

På den här skolan hade alla årskurs 1:or ett samarbete med en fritidspedagog cirka halva tiden 

av veckan, vilket innebar att klassläraren kunde undervisa endast 11-12 elever i klassrummet 

och som hon uttryckte gav en fördel för eleverna. 

I 1:an har vi ju mer halvklasser, då hinner man med många fler  (Lärare, grupp 2). 

  

5.2.3 Förskoleklass 

Flera av lärarna framhävde att om eleven gått i förskoleklass så är det en fördel. I 

förskoleklass arbetade man (på den här skolan) med språklekar på ett genomtänkt och 

strukturerat sätt. I förskoleklass arbetade också två lärare så att det gavs fler tillfällen till att 
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samtala med enskilda barn om ord och begrepp. Det sociala lärandet fick större utrymme i 

förskoleklass där man hade mer tid till att leka och göra mycket saker tillsammans. 

Det har varit fantastiskt att arbeta med Bornholm (en språkutvecklande metod), där ser jag ju 

hur mycket de lär sig, alltså hur snabbt de lär sig språket (Lärare, grupp 1). 

Även fast vi var två lärare så känner man sig otillräcklig, man hade önskat att vi var fler 

personal i klassrummet (Lärare, grupp 1). 

Det blir ju mycket att göra tillsammans i förskoleklass, med mycket prat och lek och att 

använda mycket språk och bild (Lärare, grupp 2). 

 5.3 Anpassningar och stöd. 

Alla lärare berättade att alla elever i klassen hade samma basmaterial att utgå ifrån men att de 

sedan gör individanpassningar. Fyra respondenter uttryckte att de ofta hade minilektioner som 

pågick i klassrummet och en-en genomgångar.  En respondent uttryckte att hon tyckte att en 

stor utmaning var att hitta rätt nivå och rätt sätt att arbeta på. 

Jag får individualisera materialet väldigt mycket (Speciallärare). 

 

Att samtala mycket med eleverna hade enligt båda speciallärarna stor betydelse. Därför 

arbetade den ena speciallärare alltid en till en med sina elever. Då tyckte hon att hon kunde 

starta arbetet och utgå från precis där barnet befann sig. En speciallärare hade upptäckt vikten 

av att arbeta med folksagor från olika delar av världen. Folksagor är uppbyggda på ett visst 

sätt och många av de här barnen kände igen sagorna från sitt eget hemland och då skapade 

det en lärande stund att bygga vidare på. 

 

En av speciallärarna började alltid med att bygga en relation till de elever hon skulle arbeta 

med. De måste känna en tillit till henne. Hon började alltid med att försöka hitta något de 

kunde vara intresserade av för att skapa inspiration till det dem skulle arbeta med. 

Jag startar alltid med att jag måste få en bra relation med de här barnen. Jag måste hitta något 

vi kan prata om och de måste känna tillit för att bli mer inspirerade till det vi ska göra 

(Speciallärare). 

 

En speciallärare framhävde det positiva i att hon ofta hade ett långt samarbete med 

andraspråkselever, ofta två-tre år och då hon kunde se och följa den enorma utveckling dessa 

elever gör. 
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6. Diskussion 

Nedan reflekterar vi kring vårt syfte, frågeställningar och metod. Därefter diskuterar vi vårt 

resultat i förhållande till vår bakgrund och tidigare studier. Vi avslutar med några reflektioner 

och nya idéer till vidare forskning. 

 

Vi anser att vi har följt vårt syfte och frågeställningar i så lång utsträckning som det har varit 

möjligt. Vi anser att vi har fått en fördjupad kunskap i vilka hinder, svårigheter, möjligheter, 

anpassningar och stöd klasslärare och speciallärare beskriver i sitt arbete med elever med 

annat modersmål. Vi tycker att vi igenom studiens gång haft kontroll på våra frågeställningar 

och vad det var vi ville ha svar på. I efterhand kan vi dock känna att vi skulle ha valt färre 

frågeställningar för att verkligen kunna gå mer på djupet. Istället för att ställa flera och öppna 

frågor hade det varit mer intressant att endast ställa någon fråga för att verkligen få tid att 

diskutera denna ordentligt. Det hade också varit intressant att få med en annan skola och 

blandat lärare från olika skolor i fokusgrupperna, på så sätt hade vi kanske kunnat få ett 

annorlunda resultat. 

  

Vi valde att göra en kvalitativ studie då vi ville höra några lärares tankar och upplevelser 

kring undervisning av elever med ett annat modersmål än svenska. Vårt mål var att få en 

djupare uppfattning inom detta område. Det anser vi att vi har fått genom våra intervjuer där 

respondenterna gavs möjlighet att uttrycka sina tankar genom öppna frågor. En nackdel med 

en kvalitativ studie är dock att den inte går att generalisera (Denscombe, 2016) vilket heller 

inte har varit vårt syfte. Ett problem med att använda sig av intervjuer kan vara att hitta tid för 

genomförande och i vår studie visade sig detta genom att en skola tackade nej på grund av 

tidsbrist. Vi anser dock att vi trots detta fick tillräckligt med underlag för vår analys. 

Vårt urval av respondenter var ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2016). Det innebär att de 

inte valdes ut slumpmässigt eller är representativa för populationen. Vi valde att göra detta då 

vi ansåg att genom att välja respondenter vi hade en relation till så ökade möjligheterna för att 

de skulle vara öppna och dela med sig av sina upplevelser på ett öppet och ärligt sätt. En 

nackdel med detta skulle kunna ha varit att de inte kände sig bekväma med att dela med sig 

av negativa upplevelser som skulle kunna ha ett samband med den egna lärarrollen.  

Respondenterna fick även välja tid och plats för att skapa så goda förutsättningar som 

möjligt. Hylander (2001) nämner risken med informella ledare och att deltagare kan avbryta 

varandra så att de inte får uttrycka sina tankar.  
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Utvärderingsblanketten (Se bilaga 4) respondenterna fyllde i efter intervjuerna visade att alla 

ansåg sig fått säga vad de velat. Vi märkte dock att i en av fokusgrupperna tog en av 

respondenterna inte så mycket plats. Detta var den respondent som hade minst erfarenhet, 

vilket vi tror hade betydelse. För att få en hög reliabilitet och validitet ställde vi de frågor som 

vi förberett utifrån våra frågeställningar och vår intervjuguide (Se bilaga 3) (Denscombe, 

2016). Detta innebar att vi till viss del ledde samtalet genom frågorna men lät respondenterna 

samspela kring dessa. Genom att göra intervjuer fick vi mer djupgående svar vilket också 

ökar reliabiliteten (Denscombe, 2016). Vi spelade även in och transkriberade våra intervjuer 

för att dels kunna arbeta fram ett resultat men även för att det skulle finnas möjlighet för 

andra att granska. 

  

I vår studie visade det sig att klass- och speciallärarna upplevde fler hinder och svårigheter än 

möjligheter och fördelar med att undervisa barn med ett annat modersmål. De hinder och 

svårigheter som de upplevde fanns både i undervisningen i klassrummet men de var även 

förknippade med elevernas hemförhållanden. Fördelarna och möjligheterna beskrevs endast 

ur ett undervisningsperspektiv. 

 

En svårighet och ett hinder som tydligt uttrycktes var den muntliga kommunikationen. 

Utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande, där språk- och kunskapsutveckling är ett 

resultat av den språkliga socialisationen i både hem och skola (Nauclér, 2015), finns en risk 

med att endast ha en begränsad språklig kommunikation. Snows studie (citerad i Nauclér, 

2015), Verhoeven & van Leeuwe (2011) och Thomas & Colliers studie (1997) påtalar alla 

vikten av att tala sitt andraspråk. Genom att prata, både med andra barn och vuxna utvecklas 

barn till att bli både goda talare, men även goda läsare (Nauclér, 2015.) Detta betyder att 

barnets möjlighet till kommunikation är oerhört viktigt, både i hemmet och i skolan. Vårt 

resultat visade att många av dessa elever (enligt respondenterna) hade ett torftigt 

vardagsspråk och ett begränsat ordförråd. Därför är det viktigt att eleverna får hjälp och 

stöttning i samtalen vilket både Vygotskijs (1934/1999) och Thomas & Colliers (1997) tankar 

om stöttning i en sociokulturell miljö hävdat. Om alla lärare lyckas med detta så kan eleverna 

ha möjlighet att utvecklas inom sin proximala utvecklingszon och möjligen nå sin optimala 

nivå. Vårt resultat visade att eleverna saknade många ord och begrepp och att de inte hade 

samma bakgrundskunskap som elever med svenska som modersmål. För att eleverna ska 

kunna förstå texter och utveckla sitt ordförråd behöver de alltså precis som Yang (2010) och 

Xania (2008) nämnt, aktivera olika scheman.  
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Kulturella skillnader påverkar språkförståelsen och elever behöver ha bakgrundsförståelsen 

för att förstå en text. I och med att dessa elever hade en begränsning i sitt språk behövs en 

modifiering av undervisningen för att eleverna ska ges samma lärandemöjligheter som Banks 

& Banks (Citerad i Sandström & Stier, 2014) benämner som en rättvisepedagogik. Som 

blivande speciallärare känner vi en förhoppning om att kunna delge alla lärare den kunskap vi 

nu har om detta, så att undervisningen i klassrummen förändras till det bättre för alla elever.  

Utöver den språkliga färdigheten talar Ogbu (citerad i Lahdenperä & Sandström, 2011) om en 

språklig gemenskap (speech community) där de som delar ett gemensamt språk och en 

gemensam teori om hur man talar eller följer kulturella regler för talande, delar en 

gemenskap. Ur ett sociokulturellt perspektiv blir barnet delaktigt i den gemensamma kulturen 

genom en social process (Vygotskij, 1934/1999).  

 

En av Banks & Banks (Citerad i Lahdenperä & Sandström, 2011) dimensioner handlar om 

reducering av fördomar, där alla lärare kan hjälpa elever att utveckla en positiv inställning till 

andra grupper genom sina undervisningsmetoder och material. I den språkliga gemenskapen 

finns både verbala och icke-verbala kommunikativa koder, till exempel gester och 

ansiktsuttryck. Vissa av dem är densamma runt om i världen medan andra har olika 

innebörder i olika kulturer. Detta kan skapa en osäkerhet hos människor när de möter 

personer som har en kulturell bakgrund som inte är lik deras egen. Lahdenperä & Sandström 

(2011) menar att som lärare är den emotionella kompetensen en viktig del av vad de 

benämner som en interkulturell kompetens. Vi funderar över hur den interkulturella 

kompetensen ser ut generellt på skolor i Sverige? Hur ser den ut för elever som har annan 

bakgrund än svenska om deras lärare känner en osäkerhet kring andra kulturer? Hur blir dessa 

elever bemötta i klassrummen? På våra kommande arbetsplatser behöver vi ta ett ansvar för 

detta genom att påtala vikten av det vi nu känner till om de sex olika dimensionerna som vi 

har beskrivit i vår studie.  

 

Vårt resultat visade att lärarna inte i särskilt stor utsträckning ändrade sitt arbetssätt och sina 

metoder även fast de hade elever med annat modersmål i klassrummet. För att utveckla 

undervisningen för dessa elever så skulle alla lärare kunna ta hjälp av de fem dimensioner 

som Banks (citerad i Lahdenperä & Sandström, 2011) talar om. Nämligen om lärare använde 

ämnesinnehåll från olika kulturer i undervisningen, hjälpte elever att undersöka och förstå hur 

kulturella antaganden påverkar kunskapen.  
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Lärarnas fördomar skulle reduceras om de genom sina undervisningsmetoder och sitt 

undervisningsmaterial hjälpte elever att utveckla positiva attityder mot andra grupper. En 

rättvis undervisning skulle kunna uppstå om lärare ändrade sina undervisningsstrategier så att 

elever från olika sociala, språkliga och kulturella grupper upplevde att de har lika goda 

lärandemiljöer som andra. Lärare behöver även fundera över vilken personlig eller 

kulturbunden kunskap de själva och de elever de möter, har med sig och hur detta påverkar 

undervisningen. Om lärare skulle få tillgång och kännedom om Banks (Citerad i Lahdenperä 

& Sandström) fem kategorier, skulle de då lättare kunna använda sig av den personliga eller 

kulturbundna kunskapen som ofta krockar med skolans syn på lärande?  

 

Även föräldrars och elevers attityder och förhållningssätt upplevdes som en svårighet och ett 

hinder. Klass- och speciallärarna upplevde att många föräldrar kände sig mycket osäkra i 

svenska språket och hade ingen eller lite uppfattning eller kunskap om vad svenska skolan är 

till för. Ett par av respondenterna nämnde också att de behövde använda tolk i samtal med 

några elever och föräldrar och att det försvårade kommunikationen. Enligt Lahdenperä & 

Sandström (2011) och Thomas & Collier (1997) är det lättare att ha ett gott samarbete med 

föräldrar som delar samma värdesystem som skolan har. Samarbetet påverkas av exempelvis 

både lärares och föräldrars personlighet, deras skolbakgrund och de kulturbundna 

uppfattningar om bland annat familj och undervisning som finns. Hur lärare upplever stödet 

från föräldrarna betyder mycket för deras känslomässiga upplevelse av sin lärarroll. Med 

bakgrund av detta ser vi att det kan uppstå problem i skolans värld just därför att föräldrars 

syn på skolan, undervisning och kunskap kan vara en annan än den läraren har. Lahdenperä 

& Sandström (2011) menar att det finns studier som visar att i skolor med mångkulturell 

elevsammansättning så ökar lärarnas upplevda osäkerhet kring sin egen lärarroll. Lärarna 

känner sig obekväma med eleverna vilket kan ha att göra med att eleverna är olika de elever 

lärarna är vana vid och utbildade för. Om/när lärarna har en annan bakgrund än eleverna ökar 

risken för missförstånd. Även brist på kunskap om elevernas bakgrund kan leda till fördomar. 

Genom att förstå de egna reaktionerna och öka förståelsen och kunskapen om elevernas 

bakgrund kan man som lärare utveckla en interkulturell kompetens, vilket är nödvändigt i ett 

mångkulturellt klassrum (Lahdenperä & Sandström, 2011).  

 

Även Hattie (Citerad i Terhart, 2010) påtalar vikten av att lärare behöver kunna se elevernas 

perspektiv och vara väl medveten om sina elevers lärandeförmågor.  
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Lärare behöver också ha ett engagemang i att hela tiden ge support till sina elever vilket det 

sociokulturella perspektivet handlar om. I vår studie beskrev våra respondenter att de hade 

svårigheter med att hinna med att stötta elever med annat modersmål i tillräckligt stor 

utsträckning.Tid, resurser och samarbete var också ett tema som uppfattades som svårigheter 

och hinder. Enligt klasslärarna behövdes inte mer kunskap om andraspråksinlärning utan 

istället mer tid, vilket skiljer sig från vad både Cummins (2005), Axelsson (2013) och 

Damber (2016) skriver om att alla lärare på skolan behöver ses som språklärare och ha 

kunskap i andraspråksinlärningsprocessen. Även Lahdenperä & Sandström (2011) menar att 

alla lärare är språklärare när det gäller elever med ett annat modersmål, och att lärarna 

behöver kunskap om hur man kan stödja flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling.  

Axelsson (2013) och Thomas & Collier (1997) skriver att det inte räcker med undervisning i 

andraspråket utan att barnen även måste ges möjlighet att utveckla sitt förstaspråk. Detta bör 

ske parallellt med att lära sig andraspråket. Enligt Lahdenperä & Sandström (2011) anses 

modersmålsundervisning både kunna förebygga inlärningssvårigheter och 

undervisningssvårigheter och har en stor betydelse för både språk- och identitetsutveckling. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan dialogen mellan elev och lärare på modersmålet bidra till 

att elevens självbild stärks och att eleven utvecklar en flerkulturell identitet. I vår kommande 

yrkesroll ser vi det som en viktig del att bidra med detta ute på skolorna. Det kan vi göra 

genom att påtala vikten av att alla pedagoger är språklärare i enlighet med Cummins (2005).  

 

Ett organisatoriskt bekymmer som säkert delas av flera andra skolor är just planeringstiden. 

Respondenterna på skolan där vi intervjuade lärare konstaterade brister i just samarbetet med 

modersmålslärare och även SVA-läraren. I bästa fall skedde planeringen flyktigt i korridoren 

ett par minuter. Banks & Banks (citerad i Lahdenperä & Sandström, 2011) nämner skolans 

organisation som en dimension av den interkulturella undervisningen. De menar då att lärare 

och skolledning skapar en skolkultur där alla grupper känner samma status. De fördelar och 

möjligheter som framkom i våra intervjuer var inom SO-ämnet, halvklass och förskoleklass. 

Tre av respondenterna uttalade en glädje när de berättade att barn med annat modersmål lyste 

upp lite extra när de fick visa sin kunskap om sitt  hemland, sitt språk, kultur, kläder, mat med 

mera. Detta skedde mest under SO-lektionerna och framförallt vid traditionsfirande. Detta 

kan benämnas som att klasslärarna har använt en av Banks & Banks (citerad i Sandström & 

Stier, 2014) dimensioner i interkulturell undervisning, innehållsintegrering.  

Att låta barnen med ett annat modersmål berätta om sin kultur kan även bidra till den tredje 

dimensionen, reducering av fördomar.  
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På den här skolan arbetade lärare två och två i förskoleklass och det ger fler vuxna för barnen 

att prata med. Arbetet i förskoleklass innebar också mer fri lek och samarbete där vardagliga 

samtal och dialog uppkom i sitt rätta sammanhang och forskningen visar att 

andraspråksutveckling ökar när barn får konversera i naturliga miljöer (Salameh & Wedell, 

2014). Enligt det sociokulturella perspektivet kan barn tillägna sig pragmatiska färdigheter 

vid till exempel måltider, sagoläsning och lek, som kan ha betydelse för deras läs- och 

skrivförmåga längre fram (Nauclér, 2013: Saleh & Wedell, 2014). Vygotskij menar att 

kunskap konstrueras i sociala sammanhang och att omgivningen är fundamental.  

Människan lär av kontakten med andra och erfarenheterna av omgivningen, vilket innebär att 

man kan lära sig mycket av att möta människor från andra kulturer (Citerad i Lahdenperä & 

Sandström, 2011). För att kunna göra detta krävs dock att man har skapat ett klassrum där 

eleverna har positiva attityder till andra grupper och där olika grupper känner att de har 

samma status.  

 

Klass- och speciallärarna gjorde vissa anpassningar och gav stöd till eleverna med ett annat 

modersmål. I sin beskrivning av sitt arbetssätt berättade en av speciallärarna att eleverna får 

samma undervisning men att hon förstärker undervisningen. Detta skulle kunna beskrivas 

som att hon egentligen bedriver stödundervisning (Alatalo, 2011) och inte 

specialundervisning. Enligt Lahdenperä & Sandström (2011) är det sedan länge välkänt inom 

forskning att det finns svårigheter att bedöma elevers språkliga färdigheter på andraspråket 

och Damber (2016) menar att många gånger så förväxlas svårigheter med språket och 

inlärningssvårigheter. Lahdenperä & Sandström (2011) menar därför att det är nödvändigt att 

alla lärare har kunskap om andraspråksutveckling för att dessa förväxlingar inte ska kunna 

ske. Flera av respondenterna uttryckte även att de använde sig av samma material som till 

elever med svenska som modersmål, även om de försökte individanpassa. Vi tolkar det som 

att de ännu inte nått dimensionen rättvisepedagogik, där lärarna ändrar undervisningen på så 

sätt att samma lärandemöjligheter ges till elever från olika kultur-, språk-, och sociala 

grupper.  

 

Av de studier som vi tog del av ansåg vi att den studie som genomfördes i Malmö 

(Vetenskapsrådet, 2012) visade på att man lyckades integrera flera av Banks & Banks 

dimensioner (citerad i Sandström & Stier, 2014) i undervisningen.  
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Där kunde ledningen se att arabiskans status hade integrerats och höjts, den tvåspråkiga 

undervisningen kunde ha varit skolans utgångspunkt om det funnits mer tid och resurser och 

att lärarna hade lyckats synliggöra sin omedvetna kulturella självförståelse. Vårt resultat 

visade att det fanns gott om resurser bland annat SVA-lärare och modersmålslärare men att 

skolans organisation, tid och samarbete försvårade lärarnas uppdrag med att lyckas med 

Banks & Banks (citerad i Sandström & Stier, 2014) fem dimensioner. 

 

6.1 Avslutande reflektioner 

Även om vi är eniga i mycket av vad det sociokulturella perspektivet Vygotskij, (1934/1999), 

Banks & Banks (Sandström & Stier, 2014) &) dimensioner och Cummins (2005) med flera 

säger om hur språk och kunskap ska tillägnas så inser vi att det inte blir en lätt uppgift att som 

speciallärare ta hänsyn till alla dessa perspektiv och tankar. Om liknande studier som den vi 

genomfört också skulle visa på samma resultat, alltså att hindren och svårigheterna är fler än 

möjligheterna, så finns det mycket att göra både inom skolan som organisation men också 

med lärarnas tid, arbetssätt och metoder. En lärares arbete är föränderlig över tid och precis 

som Cummins beskrivit (2005) så tar förändringsprocesser tid och blir aldrig färdig. Alla 

lärare behöver utöka sin kunskap och förståelse för elevers andraspråkslärande och deras 

kulturella bakgrund.  

 

Vi känner att efter den här studien står vi bättre rustade i att möta elever med annat 

modersmål än svenska. Vi förstår också att olika skolor har olika synsätt och värderingar på 

hur språkinlärningen ska gå till och där hoppas vi kunna påvisa både de positiva fördelar som 

man kan använda sig av i klassrummet men också ta hänsyn till de svårigheter och hinder 

som kan uppstå. 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Som med alla lärandeprocesser så väcks nya frågor och nedan ger vi förslag på tankar och 

funderingar som vi gärna skulle vilja ta del av i framtiden. 

●  Vi vill veta mer om hur barn med annat modersmål upplever sitt möte med den 

svenska skolan. Kan de hjälpa oss att uttala hinder, svårigheter och möjligheter så att 

framtidens lärare och speciallärare inte bara “kör på som vanligt” utan får möjlighet 

att sätta sig in hur det är att vara ett barn i ett land där man till en början inte kan och 

förstår språket. 
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● Det skulle också vara intressant att titta närmare på föräldraperspektivet. Vilka hinder 

och svårigheter påtalar föräldrar när de kommer till Sverige och ska möta den svenska 

skolan? Känner de sig överkörda av det svenska systemet och lärarens inflytande eller 

tycker de att vi i Sverige har ett positivt bemötande gentemot deras kulturella 

erfarenheter och bakgrund?  

● Ytterligare ett intressant perspektiv vore att intervjua rektorer som arbetar på skolor 

med många andraspråkselever för att höra deras syn på hur lärare ska/kan/vill/borde 

arbeta för att främja barns språkinlärning på bästa sätt. 
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Bilaga 1 

Missivbrev till lärare 

Missivbrev 2017-01-23 

 

Hej!  

Vi går speciallärarprogrammet med inriktning mot språk-läs och skrivutveckling på 

Mälardalens högskola i Västerås. Under den sista delen av utbildningen kommer vi att 

genomföra en intervjustudie som en del i vårt självständiga arbete. Vi som genomför studien 

heter Anna-Sofia Sjölin och Jessica Winkler. Anna-Sofia arbetar som grundskollärare i 

gymnasiet och Jessica arbetar som speciallärare i en F-5 skola. Vi undrar om du skulle kunna 

tänka dig att delta i en fokusgruppsintervju tillsammans med några andra lärare (4-6), där 

temat är att undervisa barn i läsinlärning med annat modersmål än svenska. Vi hoppas kunna 

genomföra två fokusgruppsintervjuer samt två enskilda intervjuer med speciallärare, för att få 

fördjupad kunskap om metoder och insatser för barn med annat modersmål än svenska. 

Intervjun beräknas att ta max 60 minuter, Vi kommer att spela in intervjun med både I-pad 

och telefon. Samtliga intervjusvar kommer att behandlas med full konfidentialitet, något som 

innebär att identiteten på enskilda deltagare och skolor aldrig kommer att röjas. Du kan när 

som helst avbryta din medverkan. Du kommer också att ha möjlighet att få ta del av 

resultaten i det färdiga arbetet utav oss.  

 

Vi kommer att kontakta dig via mail i januari månad för att höra om du är intresserad av att 

delta i studien och i så fall boka en tid och plats som passar dig. Vi är mycket tacksamma för 

din medverkan om du väljer att delta i studien. 

 

Med vänlig hälsning 

Anna-Sofia Sjölin och Jessica Winkler, studerande på Mälardalens högskola. 

 

Du är välkommen att kontakta oss eller vår handledare om du har några frågor om studien. 

Anna-Sofia: asn14014@student.mdh.se  

Jessica: jwr10004@student.mdh.se   

Margareta: margareta.sandstrom@mdh.se 
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Bilaga 2 

Missivbrev till speciallärare 

Missivbrev 2017-01-23 

 

Hej! 

Vi går speciallärarprogrammet med inriktning mot språk-läs och skrivutveckling på 

Mälardalens högskola i Västerås. Under den sista delen av utbildningen kommer vi att 

genomföra en intervjustudie som en del i vårt självständiga arbete. Vi som genomför studien 

heter Anna-Sofia Sjölin och Jessica Winkler. Anna-Sofia arbetar som grundskollärare i 

gymnasiet och Jessica arbetar som speciallärare i en F-5 skola. Vi undrar om du skulle kunna 

tänka dig att delta i en enskild intervju där temat är att ge extra stöd till barn i läsinlärning 

med annat modersmål än svenska. Vi hoppas kunna genomföra två enskilda intervjuer med 

speciallärare samt två fokusgruppsintervjuer med klasslärare. I fokusgruppsintervjuerna vill 

vi höra klasslärares upplevelser av arbetet i klassrummet med elever med annat modersmål än 

svenska. Intervjun beräknas ta 45 minuter. Vi kommer att spela in intervjun med både I-pad 

och telefon. Samtliga intervjusvar kommer att behandlas med full konfidentialitet, något som 

innebär att identiteten på enskilda deltagare och skolor aldrig kommer att röjas. Du kan när 

som helst avbryta din medverkan. Du kommer också att ha möjlighet att få ta del av 

resultaten i det färdiga arbetet utav oss. 

 

Vi kommer att kontakta dig via mail i januari månad för att höra om du är intresserad av att 

delta i studien och i så fall boka en tid och plats som passar dig. Vi är mycket tacksamma för 

din medverkan om du väljer att delta i studien. 

 

Med vänlig hälsning 

Anna-Sofia Sjölin och Jessica Winkler, studerande på Mälardalens högskola. 

Du är välkommen att kontakta oss eller vår handledare om du har några frågor om studien. 

Anna-Sofia: asn14014@student.mdh.se   

Jessica: jwr10004@student.mdh.se    

Margareta: margareta.sandstrom@mdh.se 
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Intervjufrågor till fokusgruppsintervjuer med klasslärare. 

 

 

 Hur går det till när man lär sig ett andraspråk? 

 Hur brukar ni arbeta med andraspråksinlärande elever? 

 Vilka arbetssätt och metoder använder ni er utav i läsinlärningen hos elever? Och går 

det att använda samma arbetssätt/metod till elever med annat språk?  

● Vilken typ av läromedel använder du dig av vid undervisning av läsinlärning? 

● Är det något särskilt man bör tänka på vid undervisning av läsinlärning när man har 

elever med annat modersmål i klassrummet? 

● Vilka svårigheter eller hinder ser Ni med att ha elever med annat modersmål än 

svenska i klassrummet? Finns det några fördelar? Till exempel; sociala fördelar 

● Vilka anpassningar gör ni i klassrummet? 

● I vilken utsträckning får dessa elever stöd av speciallärare? 

 

  

 

 

 

 

 

Intervjufrågor till speciallärare. 

 

● Har du erfarenhet av att ge stöd i ämnet svenska el specifikt läsinlärning till elever 

med annat modersmål än svenska, berätta. 

● Hur kommer du fram till vilken sorts hjälp och stöd de ska få? 

● Använder du andra arbetssätt och metoder när du arbetar med barn med annat 

modersmål än med svenska elever? 

● Hur kommer du fram till att det stöd som du ger är det rätta? 

● Finns det några svårigheter eller hinder för elever med ett annat modersmål som är 

mer förekommande än andra? 
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Utvärdering av fokusgruppssamtal  datum: 

 

1. Jag har fört fram mina synpunkter 

a. Nej, inte alls 

b. Nej, bara delvis 

c. Ja, i viss mån 

d. Ja, absolut 

 

2. Anledningen till att jag inte har fört fram mina synpunkter helt och hållet: 

a. En känsla av grupptryck 

b. Rädsla att såra/genera någon 

c. Mina synpunkter kom fram ändå 

d. Annan orsak 

 

Kommentarer: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


