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Den här studien har som syfte att undersöka olika metoder och -strategier som 
ett antal lärare i grundskolans tidigare år använder i sin undervisning i ämnena 
svenska och svenska som andraspråk. Studien är av kvalitativ natur och är 
baserad på semistruktrurerade intervjuer. Resultatet visar att lärarna arbetar 
varierat med olika lässtrategier för att bygga upp ordförråd och läsflyt. De 
anpassar undervisningen efter elevernas nivå och använder olika hjälpmedel 
som bildstöd och digitala verktyg. Majoriteten av de intervjuade lärarna anser 
att det kräver mycket mer av dem när de har elever med ett annat modersmål  
än svenska och de skulle behöva mer kunskap i att undervisa elever med 
svenska som andraspråk, speciellt med tanke på mångfalden i skolan. 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Svenska, svenska som andraspråk, metoder, hjälpmedel, 
anpassningar.  
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1 Inledning  
”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 
utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner 
och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett 
samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts”( Skolverket 2011, s.246)  

Ett språk är en representation av den värld vi förnimmer, både den externa såsom 
den interna. Citatet ovan är hämtat från läroplanen för grundskolan (LGR11, 
Skolverket 2011). Det belyser vikten av att uttrycka och sätta ord på våra tankar och 
vår kunskap. Att lära sig ett språk ger möjlighet att använda det i olika sammanhang, 
som till exempel för att läsa eller lyssna för att lära sig samt kommunicera med olika 
personer på olika nivåer och i olika situationer (Gibbons, 2016:7). Således är det av 
grundläggande betydelse att behärska språk för att kunna kommunicera det vi 
upplever, tänker eller vet samt att kunna ta del av kommunikation och kunskap 
oavsett om det sker muntligt eller skriftligt. Detta kan verka självklart och det styrks 
också av till exempel Halliday och Hassan (1985) som i sin forskning gör gällande att 
språk finns i nästan allt som har relation med det som vi gör. Vidare betonar 
författarna att språk alltid används i ett sammanhang. Under min utbildning för att 
bli grundskollärare för årskurserna F-3 har jag sett vikten av att behärska det svenska 
språket på olika nivåer och i olika ämnen. Under mina VFU- perioder har jag sett hur 
utmanande det kan vara för lärare att anpassa undervisningen i svenska efter den 
flerspråkiga och mångkulturella skolmiljön, för att eleverna ska nå målen i 
läroplanen.  

I dagens skola finns många andraspråkselever med en stor variation i deras 
behärskningsnivåer av svenska. För lyckat lärande hos och undervisning av elever 
med svenska som andraspråk behöver både eleverna och läraren förstå hur språket är 
konstruerat och hur dess användning förändras i olika sammanhang (Skolverket, 
2012:36). Andraspråkselever har inte alltid samma intuitiva eller detaljrika förståelse 
för det svenska språket och detta betyder att läraren i många situationer behöver 
anpassa undervisningen efter dessa elever (Gibbons, 2016: 21). Till exempel skiljer 
det sig ofta mellan vardagsspråk och skolspråk, där en del andraspråkselever med 
avseende på det senare inte har lika utvecklad vokabulär och därmed inte har lika lätt 
att ta till sig kommunikation och följa med i undervisningen på samma sätt som 
förstaspråkselever (Gibbons, 2016:53) 
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Detta arbete fokuserar på att undersöka vilka metoder några grundskollärare från 
förskoleklassen upp till årskurs 3 använder för elever med svenska som modersmål 
och svenska som andraspråk. Syftet med undervisning i svenska är bl.a. att utveckla 
olika kunskaper i det svenska språket (Skolverket, 2011). Under de första skolåren 
innebär detta att eleverna ska lära sig att bemästra många olika saker förknippade 
med språket som till exempel alfabetet, hur man formar ord av bokstäver och hur  
ord kan sättas ihop i meningar för att uppnå grundläggande kommunikationsnivå på 
både tal och skriftspråk (Skolverket, 2011:22).  Det finns skillnader i läroplanen när 
det gäller svenska och svenska som andraspråk, till exempel finns begreppet 
ordförråd i kursplanen för svenska som andraspråk men inte i kursplanen för 
svenska (Cox Eriksson, 2017:1), men i slutändan ska utbildningen i dessa två ämnen 
vara likvärdig.   

Med avseende på att undervisningen ofta sker i samma klassrum är det viktigt att 
undersöka hur lärare anpassar sin undervisning i skolan samt vilka hjälpmedel de har 
till sitt förfogande. Studien genomfördes i tre olika skolor med en varierande 
mångfald av elever med andra modersmål då det bedömdes vara intressant att 
undersöka vilka strategier läraren använder i undervisningen i sammanhang där 
förstaspråks- och andraspråkselever vistas i samma klassrum i 
svenskundervisningen.   

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka olika lärares metoder och anpassningar i 
undervisning i svenska och i svenska som andraspråk. För detta ändamål undersöks 
lärares beskrivningar av de metoder och arbetssätt som används inom grundskolans 
tidigare år. Vidare undersöks även vilka hjälpmedel olika lärarna har till sitt 
förfogande samt hur de anpassar sin undervisning efter elevernas kunskaper.    

2.1 Forskningsfrågor 

• Vilka metoder använder olika lärare när de undervisar i svenska och svenska 
som andraspråk?  

• Hur anpassar lärare sin undervisning i förhållande till elevers olika 
behärskningsnivåer i det svenska språket? 

• Vilka hjälpmedel har lärarna till sitt förfogande och hur använder de dem? 
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2.2 Uppsatsens disposition 

Detta arbete är disponerat enligt följande. Efter introduktionen i kapitel 1 och genomgång 
av syfte i detta kapitel ger kapitel 3 en bakgrund till arbetet, och presenterar tidigare 
forskning samt olika begrepp som är centrala för studien. Centrala begrepp och den 
tidigare forskningen är uppdelade i olika teman som avkodning, ordförråd och 
ordförståelse, metoder i läsundervisningen och pedagogens roll i klassrummet, 
vardagsspråk och skolspråk samt hjälpmedel. Under dessa teman introduceras och 
defineras även relevanta centrala begrepp. Senare i kapitel 3 diskuteras det valda teoretiska 
perspektivet, som är det sociokulturella perspektivet. Mitt val av det sociokulturella 
perspektivet baserar sig på hur viktig den sociala interaktionen är inom skolan och speciellt 
inom språkinlärning, där kommunikation mellan elever samt elever och lärare är en viktig 
komponent. Kapitel 4 innehåller diskussioner av metod och urval, genomförande av 
intervjuer och transkribering. I kapitel 5 presenteras resultaten, indelade i olika teman 
med utdrag ur intervjuerna. Uppsatsen avslutas med en diskussion av metoden och 
resultaten samt slutsatser i kapitel 6. 

3 Bakgrund och tidigare forskning 
I detta kapitel kommer jag efter bakgrundsbeskrivningen att presentera tidigare 
forskning om tidig läsundervisning, undervisning för elever med svenska och svenska 
som andraspråk samt olika metoder kring detta indelade i olika teman. Inom de olika 
temana introducerar jag även relevanta begrepp och beskriver dessa kort. Kapitlet 
avslutas med det teoretiska perspektivet som väglett studien.  

3.1 Bakgrund  

Både nationellt och internationellt har det sedan länge varit klart att det finns olika 
metoder som kan tillämpas vid språkinlärning samt vid undervisning när det gäller 
andraspråkselever och som fungerar olika bra. Det finns relativt mycket forskning 
kring detta baserat på studier från olika länder (Cummins, 2017: 37). Speciellt har 
man i flera fall uppmärksammat att när det gäller andraspråkselever kan man inte 
rakt av använda samma strategier som med elever som har undervisningsspråket 
som sitt modersmål (Cummins, 2017: 69). Andraspråkselever har ofta ett mer 
begränsat ordförråd på undervisnings- eller skolspråket men även förståelsen för 
orden kan variera beroende på många olika faktorer. Exempel på sådana faktorer är, 
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utöver den variation som ofta förekommer på grund av att olika barn utvecklas olika 
snabbt, om man är inrikes- eller utrikesfödd, hur länge man har bott i landet, 
språkbruket hemma och i andra sociala sammanhang och så vidare (Skolverket, 
2012: 112-113).  

I dagens svenska skola ser vi en stor kulturell och språklig variation. Detta innebär en 
utmaning i språk- och läsinlärning i de tidigare årskurserna, utöver den som redan 
finns när det gäller barn som har svenska som modersmål. Med avseende på detta 
och språkets betydelse, både i skolan och i samhället, är det viktigt att hitta lämpliga 
metoder i klassrummet samt sätt att anpassa undervisningen till varje elevs 
förutsättningar, behov och nivå (Cummins, 2000: 11).  

3.2 Nationella styrdokument och granskningar 

”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om 
svenska språket samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala 
sammanhang” konstaterar man i den nu gällande läroplanen för grundskolan, LGR 
11 (Skolverket 2011, s.246). Vidare betonar läroplanen att det är det viktigt att läraren 
har en varierad och rik undervisning som ger eleverna möjligheter att lära sig 
språket.   

Med avseende på detta ska lärare vidare hjälpa elever att bl.a. utveckla följande förmågor 
enligt läroplanen (Skolverket, 2011, s. 247-248), oavsett om eleverna har svenska som 
första- eller andraspråk. Dessa förmågor innefattar att: ”formulera sig och kommunicera i 
tal och skrift, ” läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften”, ”anpassa 
språket efter olika syften, mottagare och sammanhang” samt ”urskilja språkliga strukturer 
och följa språkliga normer”(Skolverket, 2011: 253) 

Enligt Skolinspektionen (2010:7) hade mer än en femtedel av eleverna i skolan 
utländsk bakgrund 2010 och denna andel har ökat sedan dess. Skolinspektionen 
framhäver att det finns brister i språkundervisningen både för elever som har 
svenska som modersmål och elever med svenska som andraspråk. Därtill är det 
många lärare som inte har kunskap om elevernas bakgrund och kunskapsnivå, vilket 
gör att undervisningen inte går efter elevers erfarenheter och tidigare kunskaper. 
Detta är en av orsakerna som gör det också svårt att lägga språket på en lämplig nivå 
inom andra ämnen än svenska. Enligt (Skolverket, 2012:9) finns det inom skolans 
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värld ett intresse för arbetssätt som innefattar olika kulturer men det finns en brist på 
kunskaper i hur arbetet ska läggas upp för att gynna elevernas lärande (Skolverket, 
2012:9, Skolinspektionen, 2010:7). 

3.3 Tidigare forskning om grundläggande läsinlärning 

Det finns en mängd tidigare forskning om språk- och läsinlärning både på 
modersmål samt hos elever med undervisningsspråket som andraspråk. I detta 
avsnitt presenteras ett urval av aktuell forskning inom området indelat i olika teman, 
som är relevanta för studien. Dessa teman går från de mest grundläggande 
färdigheterna som avkodning till mer skolrelaterade begrepp som till exempel 
vardagsspråk och skolspråk. Under dessa teman introduceras och defineras viktiga 
centrala begrepp. 

3.3.1 Avkodning 

Den mest grundläggande färdigheten för att lära sig att läsa är att kunna alfabetet. 
Detta lär sig de flesta eleverna redan i förskolan, men inlärningen fortsätter även i 
grundskolans första årskurs (Skolverket, 2011, s.248). I samband med detta och i 
relation till att lära sig att läsa ord behöver man bygga upp kunskap om hur bokstäver 
binds ihop till ord och hur man ljudar ihop dem. Det är detta som menas när man 
talar om avkodning, det vill säga kunskapen om hur man tolkar en följd av tecken 
som ett ord (Westlund, 2012). 

Människor behöver avkodning och förståelse för att kunna läsa (Westlund, 2012). 
Slutmålet är att avkodningen ska automatiseras och att man på detta sätt uppnår 
högre läshastighet och därmed läsflyt. För att eleverna ska lära sig att läsa behöver 
man som lärare att ge varje elev, efter sina förutsättningar, det stöd som de behöver 
för att förstå bokstavsljuden, ljuda ihop dessa för att till slut nå ett tillstånd där detta 
automatiseras och eleven får upp läshastigheten (Biemiller, 1994; Myrberg, 2003). 
Även i läroplanen under centralt innehåll förekommer att elever ska jobba i skolan 
med alfabet och alfabetisk ordning och sambandet mellan ljud och bokstav 
(Skolverket, 2011: 248). 
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3.3.2 Ordförråd och ordförståelse 

Både elever som har undervisningsspråket som sitt modersmål och elever som har 
det som sitt andraspråk, kommer under skolgången att utveckla sitt ordförråd och sin 
förståelse för olika ord och vad de representerar. 

I en artikel av (Cox Eriksson, 2017) presenteras forskning kring ordförråd. Målet är 
att belysa hur elevers ordförråd utvecklas samt hur läraren kan hjälpa denna 
utveckling hos samtliga elever, oavsett om de har svenska som modersmål eller ej. 
Vidare presenteras sex faktorer som är viktiga för att utveckla ordförrådet. Dessa sex 
faktorer är enligt Cox Eriksson (2017) i (Dickinson, Griffith, Golinkoff & Hirsh-Pasek, 
2012: 4-5 ):  

1. ”Barn behöver höra en stor mängd olika ord  

2. Barn lär sig ord för saker och händelser som intresserar dem 

3. Barn lär sig bäst när vuxna är uppmärksamma och interagerar med dem  

4. Barn lär sig ord bäst när betydelsen tydliggörs 

5. Barn lär sig ord och grammatik samtidigt  

6. Barn lär sig bäst i ett positivt sammanhang”. (Cox Eriksson, 2017: 7) 

Egentligen verkar dessa rätt så självklara när man tänker efter. Den första faktorn är 
kopplad till att vi ofta lär oss bra genom upprepning eftersom ordförrådet växer 
genom att eleven får höra ett stort antal ord i olika sammanhang. Två av faktorerna 
är direkt kopplade till motivation (faktorerna 2 och 6) medan om faktor 4 saknas kan 
frustration skapas. Ofta lär man sig först ord och sedan meningar uppbyggda med 
hjälp av de orden i olika sammanhang, vilket introducerar viss grammatik naturligt 
samtidigt som det fördjupar förståelsen för orden, något som kan kopplas till faktor 
5. Den tredje faktorn, såsom den sjätte, knyter starkt an relationen mellan lärare och 
elev, något som ofta nämns som en av de grundläggande komponenterna i en trygg 
och fungerande lärmiljö (Cox Eriksson, 2017: 10) 

När det gäller andraspråkselever har många studier poängterat att dessa elever ofta 
har ett mer begränsat ordförråd. Naturligen är de sex faktorerna även relevanta för 
andraspråkselever, men man behöver ofta även andra strategier för att öka deras 
ordförråd (Cox Eriksson, 2017:6). En sådan strategi är att försöka sprida 
andraspråksundervisningen från att enbart ske under lektioner i svenska eller 
svenska som andraspråk till att även omfatta andra ämnen, som exempelvis 
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matematik, NO och så vidare (Skolverket, 2012: 104) Detta eftersom de då kan lära 
sig de ämnesspecifika orden i naturliga sammanhang samtidigt som de följer den 
vanliga undervisningen. Om det finns tillgång till en modersmålslärare är det viktigt 
att samordna undervisningen så att man kan ta tillvara elevernas kunskaper i 
modersmålet som en resurs för deras lärande (Cox Eriksson, 2017:6).  Detta kräver 
en del av den enskilda skolan på organisatorisk nivå.  

Några metoder för att jobba med ordförråd och ordförståelse är enligt Westlund 
(2009: 152) att använda sig av olika lekar och spel i klassrummet. Genom detta 
utvecklar eleverna förmåga att följa instruktioner och lär sig att samspela med andra 
elever i klassrummet. Sedan är det lärarens uppgift att observera vilka elever som 
deltar i olika spel, hur de samspelar med andra elever samt agera som ledare för att få 
det att fungera bra. Som lärare kan man också i olika sammanhang använda sig av 
motfrågor och följdfrågor eller frågor om förtydligande av elevens svar, något som 
anses vara utvecklande för ordförrådet och ordförståelse (Mohr & Mohr, 2007). 

3.3.3 Metoder i läsundervisning och pedagogens roll i klassrummet 

I Alatalo (2011: 17) presenteras olika metoder som olika lärare använder inom skriv- 
och läsundervisning. Exempel på dessa är att eleverna ska läsa varje dag genom till 
exempel läsläxa, upprepad läsning, läsa tillsammans exempelvis genom parläsning 
eller högläsning. Andra effektiva metoder är tyst läsning kombinerad med andra 
strategier som till exempel lärarstödd högläsning. Enligt Kuhn (2005) kan nivån på 
texterna variera, från att vara på elevens nivå eller något högre men framför allt 
betonar tidigare forskning att det är viktigt att ta hänsyn till att eleverna finner 
texterna intressanta för att öka deras motivation att läsa. 

Westlund (2009: 168) skriver om vikten av att undervisa i avkodning och 
förståelsestrategier. Eleverna ska kunna förstå alfabetet och alfabetisk ordning och 
inom avkodningsstrategier relationen mellan fonem (ljud) och grafem (skrift) för att 
utveckla sin läsförmåga.  

Enligt Hattie (2009) är lärarens förmåga att anpassa metoder efter elevers behov och 
engagemang är viktig. En annan viktig punkt är att läraren skapar ett tryggt klimat i 
klassrummet som främjar lärande så att andraspråkselever vågar komma till tals och 
inte känner att de hamnar vid sidan av de elever för vilka undervisningsspråket är 
deras modersmål Cummins (2000). Vidare påpekar Hattie (2014:153) att det är 
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läraren som ”gör skillnad” i variationen av strategier för att eleverna ska lära sig 
språket på ett effektivt sätt. Studier visar att bland de viktigaste faktorerna för elevers 
lärande är lärarens engagemang och passion för undervisningen. Läraren ska ge olika 
möjligheter och en variation av inlärningsstrategier (Hattie, 2014, s.65). 

Cummins välkända fyrfältsmodell (se nedan) visar hur andraspråksinlärning kan 
läggas upp på låg kognitiv nivå och hög kognitiv nivå (Sjöqvist, 2013; Gibbons, 2016). 
Enligt Gibbons (2016:7) kräver detta en tankemässig ”kullerbytta” för att hitta olika 
sätt att arbeta med språk även i ämnesundervisningen. Det finns forskning som pekar 
på att det är bättre att ha höga förväntningar och lägga undervisningen på en nivå 
som är kognitivt utmanande, men anpassad efter elevernas individuella nivåer. Till 
exempel i Wedin (2014) finns en studie som jämför två skolor där lärarna hade höga 
respektive låga förväntningar och lade nivån på undervisningen därefter. I studien 
framkom att resultatet blev bättre i skolan där lärarna hade högre förväntningar och 
lade undervisningen på högre nivå, även om andra faktorer också kan ha bidragit. 
Man bör dock balansera den kognitiva nivån och den nivå av stöttning som varje 
individ kräver för att nå bäst förutsättningar för lärande (Gibbons, 2016: 59). Bilden 
nedan illustrerar olika nivåer stöttning och kognitiv utmaning. 

 

Figur 1, Stöttning och kognitiv nivå i undervisningen, bild inspirerad av Cummins fyrfältsmodell 
(1997)  
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3.3.4 Vardagsspråk och skolspråk 

Enligt Cummins (2017: 53) defineras vardagsspråk som språkfärdigheter i 
vardagslivet (kommunikationsförmåga). Man brukar säga att det räcker ungefär med 
2000 ord för att fungera under de flesta samtal i vardagslivet (Cummins, 2017: 53), 
eftersom vi även använder kroppsspråket såsom gester, ansiktsuttryck, ögonkontakt 
och så vidare. Det senare gör att användningen av språket inte blir lika stor i olika 
situationer.  

Enligt Cummins (2017: 53-55) används däremot skolspråket i mer formella 
situationer som uppkommer inom olika skolämnen, som var och en använder en viss 
kvantitet av specialiserade ord samt vissa grammatiska konstruktioner. Exempel på 
specialiserade ord som många barn kanske inte använder så ofta i de 
vardagssammanhang som de stöter på kan hittas inom ämnen som till exempel 
matematik, NO och SO. Vardagsspråket utvecklas enligt Gee (1990) i Cummins 
(2017:55) i olika sammanhang, till exempel hemma i interaktion med andra personer. 
Skolspråket utvecklas i olika institutioner som till exempel skolan, där man behöver 
ett mer specialiserat ordförråd och kunskap inom olika ämnen för att kunna förstå 
orden och de begreppen som de representerar (Cummins, 2017:55). 

Forskning visar att många andraspråkselever ofta har ett mindre ordförråd än elever 
med svenska som modersmål, både när det gäller vardagsspråket och skolspråket. En 
del andraspråkselever har en dubbel uppgift i och med att de behöver lära sig både 
språket och de nya ämnena på det nya språket (Sjöqvist, 2013). I vissa andra fall är 
det så att andraspråkselever har en relativt hög nivå på vardagsspråket men har ett 
mindre ordförråd när det gäller skolspråket och därför även lägre ordförståelse. Detta 
kan leda till problem eftersom dessa elever kan av läraren bedömas att ha en högre 
nivå på undervisningsspråket än de egentligen har och undervisningen kan hamna på 
en för hög språklig nivå som är svår att följa (Cummins, 2017, s.55).  

3.3.5 Hjälpmedel  

Det finns flera vanligt förekommande hjälpmedel i språkundervisning som används 
av många lärare för att stödja elever i olika typer av lärsituationer. Dessa är bildstöd, 
olika digitala hjälpmedel samt kroppsspråk och används vanligen för att tydliggöra 
betydelse av ord och begrepp (se 3.3.2).  
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Bildstöd är ett hjälpmedel som ofta kan användas för att förtydliga betydelsen av 
olika ord genom att presentera konkreta exempel som kan kopplas till de begrepp 
som de representerar. Genom att använda digitala verktyg, som till exempel 
smartboard och Ipad kan man också presentera mer avancerade begrepp på ett 
visuellt och ett interaktivt sätt (Neuman, 2009). Ett annat sätt är att rita på tavlan, i 
fall man finner att det är enklare i sammanhanget eller om man inte har tillgång till 
smartboard. Många lärare upplever att användningen av digitala verktyg underlättar 
arbetet i klassrummet (Sheffield, 2015:542). Speciellt när det gäller 
andraspråkselever skriver Skolverket (2014) att dessa kan behöva förklaring av ord 
och begrepp med hjälp av visuellt stöd. Dock bör detta ske med viss eftertanke då i 
vissa fall kan olika elever uppfatta olika bilder på olika sätt. 

I vissa fall kan det också hjälpa att förstärka förståelsen genom att använda sig av 
kroppsspråket, exempelvis olika gester och rörelser som ofta även används i olika 
vardagssituationer eller som upplevs som intuitiva och naturligt kopplar till det man 
pratar om (Dickinson, Griffith, Golinkoff & Hirsh-Pasek, 2012). 

I skolan finns det också olika andra typer av resurser som man kan ta hjälp av. Dessa 
är till exempel:  

1) Anställda: Klasslärare, hjälplärare, specialpedagoger, modersmålslärare. De 
andra typerna av lärare är då även resurser som klasslärare kan ta hjälp av i 
olika situationer eller när det gäller specifika elever (Cummins, 2017: 300-
302).  

2) Material: Läroböcker, annan litteratur från till exempel biblioteket eller 
skolbiblioteket, digitala verktyg och andra hjälpmedel som till exempel 
konkret material av olika typer (Cummins, 2017: 219-225).  

3) Elevresurser: Använda eleverna som resurser i undervisning. Till exempel vid 
grupparbete kan vissa elever förklara för andra. Ett annat sätt är att använda 
flerspråkiga elever som resurs när vissa elever har svårt med vissa ord eller 
uppgifter. Till exempel redogör Cummins (2017:18) för ett fall där 
arabisktalande elever användes som språkambassadörer för flyktingar vid en 
skola i Kanada. 
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Till detta kan tilläggas att andraspråkselever i vissa fall kan ha sina kunskaper på sitt 
modersmål som resurs, då förståelsen av olika begrepp och samband mellan dessa 
kan överföras till andraspråket (Thomas & Collier, 1997).  

3.4 Teoretiskt perspektiv 

Denna studie kan naturligt kopplas till det sociokulturella perspektivet, som 
presenteras nedan, eftersom några av de viktigaste komponenterna i studien är 
språklig interaktion, samarbete, stöttning och användning av olika artefakter som 
ofta nämns inom det sociokulturella perspektivet. Utöver detta diskuteras begreppen 
proximala utvecklingszonen och scaffolding som ofta nämns inom detta perspektiv. 

3.4.1 Det sociokulturella perspektivet 

Den här studien utgår från det sociokulturella perspektivet på lärande. Detta 
perspektiv grundades främst av den ryska psykologen Vygotskij som hade 
uppfattningen att en individ lär och utvecklas genom interaktion med andra i sin 
omgivning samt genom artefakter (Säljö, 2014:29, Skolverket, 2012:7). Att delta i en 
gemensam aktivitet gör att människor utvecklar kognitiva funktioner, vidare kan 
eleverna med dessa nya kunskaper interagera med varandra och tillämpa dem i nya 
sammanhang och vidare lärande (Skolverket, 2012:14). Enligt Vygotskij kan läraren 
vägleda elever i hur man använder språket och lärarens kompetens har central 
betydelse för elevernas prestationer. En lärare som har andraspråkselever behöver ha 
kompetens i att undervisa både i svenska som andraspråk samt i andra ämnen. Val av 
ord är viktigt och det är ofta nödvändigt att använda bilder eller konkret material som 
stöd för att förstärka förståelsen av ord och begrepp (Skolverket, 2012:11).  

3.4.1.1 Den proximala utvecklingszonen 

Ett centralt begrepp i Vygotskijs syn på lärande är den proximala utvecklingszonen, 
som även Westlund (2009, s. 21) skriver om. Detta betyder att lärande sker utifrån 
den, med avseende på elevens närvarande nivå, närliggande utvecklingszonen. I det 
fall får eleven i början hjälp med saker som hen inte klarar av på egen hand men som 
hen med hjälp av detta (Se 3.4.3 Scaffolding) hjälp kan klara av själv i framtiden.  

3.4.1.2 Scaffolding 

Scaffolding, eller stöttning, är en term inom lärande och utvecklingspsykologi som 
används inom det sociokulturella perspektivet och syftar på det stöd som eleverna 
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har när de ska utveckla olika färdigheter och kunskaper. Stöttning utgår från 
Vygotskijs begrepp om den proximala utvecklingszonen och innebär att man 
tillfälligt, under den tid som det behövs, stöttar eleven tills de klarar av momentet 
själv. Detta betyder att under de tillfällena som undervisningen sker ska läraren 
stötta de elever som behöver det för tillfället så att de senare ska kunna utföra sina 
uppgifter utan hjälp. Stödet ska minska med tiden när elevernas nivå utvecklas 
(Cummins, 2017:29). Cummins menar också att språket används i olika sammanhang 
och läraren ska ge rätt stöd för att eleverna ska utveckla sina kunskaper och olika 
färdigheter under deras kapacitet men med utmaningar (Gibbons, 2016:33, 
Westlund, 2009:23).  Gibbons skriver också att stöttning inte handlar om läxor eller 
resurser, utan snarare om hur läraren använder sin tid med eleverna, hur hen stödjer 
eleverna i undervisningen för att eleverna ska utveckla språket (Gibbons, 2016: 260).  
Speciellt när det gäller andraspråkselever är stöttning ofta viktigt för att eleverna på 
ett effektivt sätt ska ta till sig kunskaper på ett nytt språk (Hedman, 2017). 

4 Metod och material 

4.1 Urval av metod, skolor, klasser, informanter  

Som metod har jag valt semistrukturerade intervjuer eftersom denna typ av intervju 
ofta upplevs mer som ett samtal och ger möjlighet att använda öppna frågor och 
följdfrågor (Bryman, 2011). Enligt (Tjora, 2012:113-117) görs urvalet av informanter 
utifrån forskarens intresse av att undersöka ett visst fenomen, vilket i det här fallet är 
lärares erfarenheter och upplevelser inom undervisning i svenska och svenska som 
andraspråk. Utifrån studiens syfte och forskningsfrågorna kontaktades/ tillfrågades 
informanter från tre skolor i en stad i Mellansverige som var och en har elever med 
svenska som andraspråk, om än i varierande antal. Skola A är en F-6 skola med runt 
190 elever och ligger inom ett förortsområde, skola B är en F-9 skola med runt 140 
elever och ligger i ett strax utanför det centrala stadsområdet och skola C är en F-9 
skola med runt 560 elever som ligger i anslutning till ett villaområde. Urvalet av 
skolor och informanter har gjorts enligt ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman 
(2011: 194-195) betyder att de personer som intervjuas finns tillgängliga vid tillfället. 
Alla valda informanter utom en har jag träffat innan. För att få lika många 
informanter från varje skola, kontaktade jag skola C för att fråga om det fanns 
möjlighet att intervjua en till lärare därifrån. Således fick kunde jag intervjua två 
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lärare från var och en av de tre skolorna i studien. Jag kontaktade även andra lärare 
på de skolorna men på grund av tidsbrist och att de hade nationella prov hade de 
svårt att delta i studien.  

Att ha med lärare från flera skolor och olika årskurser gör att man får med variation i 
faktorer som tillgång till olika hjälpmedel och resurser samt flera perspektiv och 
erfarenheter av olika typer av undervisningssituationer. Även antalet elever varierar 
såsom elever med svenska som modersmål och andraspråkselever.  Alla lärarna i 
studien utom en är i nuläget behöriga att undervisa i F-3.  

Jag övervägde att komplettera med observationer men valde bort det på grund av att 
de potentiellt tidskrävande komplikationer som kan uppstå eftersom man behöver 
tillåtelse från vårdnadshavare. Enkäter skulle också kunna ha använts men min 
tidigare erfarenhet visar att man ofta inte får lika utvecklade svar.  

4.2 Genomförande av intervjuer 

Efter initial kontakt med skolorna och lärarna och preliminär presentation av de 
forskningsfrågor som uppsatsen undersöker, skickade jag informationsbrevet till de 
valda informanterna vid tre olika skolor (bilaga 1). Informanterna kontaktades via 
email genom informationsbrevet med förfrågan om de ville delta i min studie. 
Intervjuerna genomfördes individuellt i skolans lokaler i april 2018 och tog 14 – 30 
minuter. Efter att jag fick samtycke av lärarna spelade jag in intervjuerna i en app på 
min mobiltelefon för att ta del av all information från informanterna. Jag tog även 
anteckningar, utöver de inspelade intervjuerna. Ahrne och Svensson (2015, s. 52) 
betonar vikten av att ta anteckningar med papper och penna även om intervjuerna 
spelas in för att kunna skriva vissa saker som är inte synliga som till exempel gester. 
Att ha papper och penna ger också möjlighet att beskriva den miljö som intervjun 
genomförs och även stödord som kan hjälpa till vid transkribering. Intervjufrågorna 
organiserades efter en intervjuguide med öppna frågor (bilaga 2). Jag försökte även 
variera intervjufrågorna med följdfrågor då detta ofta är ett bra sätt att få ut mer 
information (Bryman, 2011). 

4.3 Transkribering av materialet 

Efter intervjuernas genomförande transkriberade jag dem i kronologisk ordning.  När 
samtliga intervjuer hade genomförts lyssnade jag först igenom intervjuerna utan att 
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anteckna. Efter detta lyssnade jag igenom materialet flera gånger medan jag 
transkriberade. Efter att ha transkriberat informanternas svar har jag kategoriserat 
datamaterialet utifrån forskningsfrågorna, lärares svar och intervjuguiden för att få 
översikt av insamlat data. För att få en tydlig översikt på materialet, sorterade jag de 
olika svaren under varje intervjufråga från alla informanter. Detta kunde bidra att 
kunna få en överblick på likheter och skillnader av vad informanterna har berättat 
under intervjun. Efter detta markerade jag likheter och skillnader i det 
kategoriserade datamaterialet med olika färger för att enklare kunna jämföra de olika 
informanternas svar och sammanställa och komma fram till resultatet. På detta sätt 
kunde jag också placera respondenternas svar under rubriker och olika tema som är 
kopplade till relevanta forskningsfrågor. Denna typ av analytisk kodning av 
datamaterial kan beskrivas vara lik den process som beskrivits av Ahrne och 
Svensson (2015) gällande tematisk analys.   

4.4 Reliabilitet och validitet 

Validitet handlar om studiens giltighet. En kvalitativ studie kan anses vara giltig om 
man mäter det som avses ska mätas (Bryman, 2011). I detta arbete undersöks de 
metoder, hjälpmedel och anpassningar till olika nivåer i svenska och i svenska som 
andraspråk i grundskolans årskurs F-3 som olika lärare använder sig av. Detta görs 
genom en kvalitativ metod baserad på semistrukturerade intervjuer. Studien kan 
anses ha tillräcklig grad av validitet i och med att metod, intervjufrågor, 
databearbetning och resultat redovisas noggrant samt att intervjufrågorna 
formulerats utifrån forskningsfrågorna. Studien omfattar sex lärare från tre olika 
skolor, vilket ökar trovärdigheten och reliabiliteten. Tjora (2010:161) menar att för att 
öka studiens trovärdighet är det viktigt i redovisning av en intervjustudie att redogöra 
för hur citaten väljs ut. Svaren på olika intervjufrågor är inte alltid helt och hållet 
tydliga, i meningen att olika informanter ofta reflekterar över olika erfarenheter i sina 
svar på en och samma fråga. I denna uppsats har man tagit hänsyn till detta, och 
citaten har valts ut baserat på vad som tydligast uttrycker informanternas 
erfarenheter och upplevelser och som tydligt går att koppla till relevant forskning. 
Resultatet skulle dock kunna bli annorlunda om någon annan genomförde en 
liknande studie på en annan plats, med andra informanter eller vid ett annat tillfälle 
på grund av olika faktorer som till exempel hur skolan fungerar, 
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elevsammansättning, tillgång till olika resurser, informanternas bakgrund och 
liknande. 

4.5 Etiska överväganden 

För att samla in materialet till min studie har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 
etiska principer (2017). Innan samtliga intervjuerna genomfördes skrev jag ett 
informationsbrev där de etiska principerna presenterades samt syftet med arbetet. 
Informanterna fick ta del av informationsbrevet genom ett mail innan de ställdes 
inför valet att delta i min studie. I informationsbrevet skrev jag även hur lång tid det 
skulle ta att genomföra intervjuerna, vilka veckor intervjuerna var tänkta att ske. De 
etiska principerna inkluderar informationskravet, konfidentialitetskravet, 
samtyckeskravet och nyttjandekravet. Informationsbrevet (se Bilaga 1) innehåller 
även information om att det var frivilligt att delta i studien och att de kunde avbryta 
sitt deltagande när som helst utan negativa konsekvenser. Samtyckeskravet har jag 
tagit hänsyn till genom att endast de personerna som har gett sitt samtycke har blivit 
intervjuade. Anonymisering eller konfidentialitetskravet av informanterna har skett 
genom att de döpts om till lärare 1, lärare 2, lärare 3, lärare 4, lärare 5 och lärare 6, 
Vidare har även skolorna anonymiserats och döpts om. Nyttjandekravet har jag tagit 
hänsyn till genom att informera att allt insamlat datamaterial som inspelningar från 
intervjuerna skulle raderas efter publikationen av uppsatsen vid Mälardalens 
högskolan och som i sin slutversiom läggs ut på databasen DIVA samt att resultatet 
av intervjuerna kommer att användas endast i mitt arbete.  
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5 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten av analysen av intervjuerna utifrån olika teman. 
Dessa är: 5.1 Bakgrund och erfarenhet, 5.2 Metoder och anpassningar av dessa till elever 
med svenska som andraspråk och 5.3 Användning av hjälpmedel och andra resurser i 
undervisningen.  

5.1 Bakgrund och erfarenhet 

Tabell 1. Presentation av lärarna  

 

Skola A Skola B Skola C 

Lärare 1: Årskurs 3 

Behörighet i svenska som 
andrapråk 

Lärare 3: Årskurs 1  Lärare 5: Årskurs 2 

Behöriget i svenska som 
andraspråk 

 

Lärare 2: Förskoleklass  

Behörighet svenska som 
andraspråk 

Lärare 4: Årskurs 2 Lärare 6: Årskurs 3 

Behörighet i svenska som 
andraspråk 

 
Som visas i tabell 1 har lärarna som blev intervjuade olika utbildningsbakgrund och 
olika erfarenheter av att jobba med elever som har svenska som andraspråk. I skola A 
jobbar lärare 1 och lärare 2, i skola B jobbar lärare 3 och lärare 4 och i skola C jobbar 
lärare 5 och lärare 6. Även arbetserfarenheten hos lärarna varierar från 2 till 16 år. 
Under läsåret 2017-2018 då undersökningen genomfördes, hade lärarna mellan 16 
och 30 elever i sina klasser. Alla lärare lyfter fram att det finns alltid elever i deras 
klassrum som har svenska som andraspråk. Fyra av de intervjuade lärarna (lärare 1, 
2, 5 och 6) är behöriga i svenska som andraspråk men nämner ändå att de skulle 
behöva utbilda sig vidare för att öka sina kunskaper inom området, då de tänker att 
undervisningen och samhället har ändrats sedan de utbildade sig. Till exempel lyfter 
informanterna fram följande: 

Jag har läst SVA (svenska som andraspråk) men jag känner att jag skulle behöva mycket mer 
utbildning. Vi fick lära oss om kartläggning men det var så lite. Jag känner att man skulle 
behöva lära sig mycket mer om just att undervisa svenska som andraspråk (Lärare 1, 20180410, 
Citat 1) 
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I min grundutbildning har jag en liten del i svenska som andraspråk men det var väldigt lite för 
att idag ser samhället annorlunda ut (Lärare 5, 20180418, Citat 2) 

5.2 Metoder och anpassningar av dessa till elever med svenska 
som andraspråk. 

En av de mer övergripande forskningsfrågorna för denna studie handlade om vilka 
metoder lärarna använder när de undervisar i svenska och svenska som andraspråk. 
Metoder kring bokstavsarbete ser ganska lika ut för de intervjuade lärarna. De alla 
berättar att de börjar med bokstav till ljud, sedan kopplar de ljud till ord och till sist 
från ord till olika meningar. Lärare 4 lyfter fram: 

Jag tycker att om man fastnar för längre och till exempel att jobba för längre med bokstäverna, 
det är bara ett ljud att de ska koppla det. Man behöver koppla det ihop med ljuden. Man kan 
jobba med flera bokstäver i taget gärna fyra bokstäver i veckan så att man kan redan bilda ord, 
även om det blir nonsens ord så att man sätter ihop ljuden (Lärare 4, 20180412, Citat 3) 

Svaren från de olika lärarna var liknande när det gäller ordförståelse. Fem av sex 
lärare påpekar att eleverna som har svenska som andraspråk inte har samma 
ordförråd. För att kunna hjälpa dessa elever jobbar de olika lärarna med olika 
lässtrategier. Lärare 4 och lärare 6 uttrycker följande:  

Jag har inte haft så många elever med något annat modersmål i den här gruppen men jag 
märker att ibland måste de jobba med ordförståelse eftersom de inte har samma ordförråd på 
svenska. Så det får man jobba extra med. Vad jag har märkt är att det är så olika från elev till 
elev. En elev som jag har med ett annat modersmål har inte samma ordförståelse och 
ordkunskap och en annan har haft det lite svårt med läsningen, men vi har jobbat lite extra med 
de bitarna. (Lärare 6, 20180418, Citat 4) 

Samtliga lärare lyfter fram att det är väldigt viktigt med högläsning för att få in nya 
ord och begrepp. Lärare 2 lyfter fram att det är viktigt att inte förenkla språket utan 
att det är bättre att använda synonymer. Det senare kopplar hen till att det finns 
skillnader mellan skolspråk och vardagsspråk, något som är viktigt att förstå 
eftersom även om man som andraspråkselev bemästrar svenska vardagsspråket så 
kan man ha svårt att förstå den mer formella terminologin i skolspråket. Vidare 
beskriver lärare 2:  

Just det här, att förtydliga, att förklara, koppla skolspråket till vardagsspråket, och inte vara 
förenklat utan använda de rätta begreppen i matematik, i svenska eller ämnesspecifikt och 
förklara mer konkret […] många tycker att vi måste förenkla och ta bort men det är bättre att 
förklara och använda synonymer (Lärare 2, 20180410,  Citat 5) 

Vid högläsning brukar samtliga lärare gå genom nya ord och förklara deras betydelse 
för eleverna. Lärare 4 lyfter fram att när de pratar om en bok då läser hon först på 
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baksidan, detta för att berätta vad boken handlar om och vilken genre det är, detta för 
att få med t.ex. spänning för att ge eleverna möjlighet att välja.  

I frågan om vilka metoder olika lärare använder nämner fyra av de sex informanterna 
olika lässtrategier och några lärare nämner att de brukar läsa tillsammans med 
eleverna. En av lärarna tycker att parläsning är en bra metod, i detta fall betyder 
detta att två elever läser samma bok för varandra. Hon tycker att om man bara 
använder sig av tystläsning kan det ibland vara svårt att få rätt läsförståelse. Lärare 6 
uttrycker:  

Till exempel parläsning, det en metod som är väldigt bra.  Två elever läser samma bok högt för 
varandra, varannan mening eller varannan sida, för att när de läser tyst så är det lätt att de inte 
får med sig förståelsen, eller så kanske de tar en för svår bok. Men när man bestämmer ungefär 
vilka böcker de kan läsa, sätter ihop dem i par som är på samma nivå och sen läser de högt för 
varandra, det är en bra metod för läsning (Lärare 6, 2018 0418, Citat 6) 

Sedan är det viktigt, som en lärare lyfte fram, att jobba med läsförståelse genom att 
till exempel svara på frågor som belyser förståelse av ett innehåll. Att använda olika 
läseböcker på olika nivåer ger möjlighet för både lärarna och eleverna att kunna välja 
det som passar bäst för varje elev. Olika lärare svarar: 

Vi använder mycket läseböcker på olika nivåer. Vi har ganska många, vi har genre svenska 
serien och då finns 11 olika nivåer och sen kanske 11- 10 böcker minst i varje nivå och då kan 
man hitta någon som är bra. De har inte egna böcker utan flera böcker som går mycket efter 
barnets intresse för att hitta läsglädje i början. (Lärare 4, 20180412, Citat 7) 

När informanterna får frågan om att anpassa metoder efter elevernas olika 
behärskningsnivåer av svenska känner några lärare att det kan vara en utmaning. En 
av lärarna nämner att det finns en brist i att böckerna ibland är för svåra och att de 
skulle behöva använda annat material för att underlätta undervisningen för eleverna 
med svenska som andraspråk. Innehållet i böckerna är ofta utformat för elever som 
har svenska som modersmål och det betyder att vissa ord kan bli svåra för 
andraspråkselever att förstå. Exempelvis tar de hjälp av specialpedagogen om de har 
stora klasser med en stor andel av elever som har svenska som andraspråk. Lärare 1 
och lärare 2 lyfter fram:  

Nej, jag känner att man skulle behöva ha mera böcker som är mera anpassade till svenska som 
andraspråk istället för böcker som för de som har svenska som sitt förstaspråk. Framförallt 
övningsböckerna, de är anpassade för att ha en bra grund i svenska för att kunna förstå, att man 
har en förförståelse. En del är jättesvåra. För att kunna anpassa tog vi hjälp av en extralärare för 
de som behövde extra stöd i svenska. Sen det finns de som har svårigheter för att de är sena med 
läsinlärningen och har gått till specialpedagogen, de har fått mycket stöd, faktisk. Tre gånger i 
veckan. Tyvärr man hinner inte. Det finns inte tid till att kunna sitta enskilt med eleven. (Lärare 
1, 20180410, Citat 8) 
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Det är individuellt att man tror på visst material, det här tror jag på och vill jag jobba med. Man 
ska anpassa efter eleverna. Har man många elever med någon annat modersmål ska man jobba 
mer digitalt. (Lärare 2, 20180410, Citat 9) 

De flesta informanterna anpassar materialet, undervisningen och kraven efter 
elevernas kunskapsnivå genom olika uppgifter. Lärare 2 lyfter fram att för henne är 
det viktigt att anpassa undervisningen efter nivån på språket, som lärare tycker hon 
att det är viktigt att kunna höra eleverna ljuda olika ord och observera hur eleverna 
ligger språkligt. Eftersom det finns vissa elever som behöver extra stöd försöker 
samtliga lärare anpassa materialet utifrån elevers förutsättningar som nämns 
tidigare. Lärare 3 och 4 och lyfter fram att de tar hjälp av olika hjälpmedel och 
material för att kunna anpassa uppgifterna efter elevernas nivå. Dessutom svarar 
lärare 4, lärare 5 och lärare 6 att de har olika krav på olika elever. Genom till exempel 
att ha olika läxor tänker samtliga lärare att eleverna ska jobba med olika uppgifter 
som de kan klara av. Vid lässvårigheter eller ett annat modersmål svarade lärare 5 att 
det finns möjlighet att lyssna på böcker samtidigt som man tittar på texten.. Lärare 4 
och lärare 6 uttrycker följande: 

Jag anpassar genom material. I svenskan har de samma grund material men sen när de är 
färdiga kan jag till exempel se när de skriver de här meningarna […] jag kan se att vissa behöver 
extra stöd, så jag kräver inte lika mycket av alla, jag ställer olika krav. Det kommer alltid att vara 
så att för vissa kommer att vara det för lätt och för andra svårare, det gäller att hitta en slags 
nivå. Det gäller att kunna nå så många så möjligt, då är det lättare att kunna utmana de där och 
försöka fånga de upp de här. Jag ser till att alla ska förstå vad de ska göra. Det är en utmaning i 
läraryrket. (Lärare 4, 20180412, Citat 10) 

Till exempel har de olika läsläxor, vissa till exempel läser Lasse-Maja-böcker som läsläxa, 
medan andra har böcker på en enkel nivå där det kanske finns en mening på varje sida och 8 till 
10 sidor. Sen har alla olika IPU mål så man har olika krav på förväntningar. Men man kan alltid 
uppmuntra att försöka skriva med stora bokstäver till exempel. Man försöker alltid anpassa 
efter var de är.  (Lärare 6, 20180418, Citat 11) 

 

Lärare 5 uttrycker att om hen har möjlighet att prata något annat språk för att 
kommunicera med en elev när eleven inte förstår så kan hen göra det. Däremot om 
det handlar ett annat språk som läraren inte är bekant med kan det bli utmanande i 
undervisningen. Lärare 5 uttrycker att:  

Till exempel har jag möjlighet att prata engelska men jag har inte möjlighet att prata arabiska 
(Lärare 5, 2018 0418, Citat 12) 

Två av de informanterna svarade att de samarbetar med en modersmålslärare. Det är viktigt 

att ta till vara elevens kunskaper på modersmålet för att underlätta lärande på svenska. 

Lärare 3 och lärare 5 beskriver:  
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Vi har en elev som har grekiska som modersmål och pratar inte särskilt bra svenska då använder 
vi Ipad och översätt. Man kan gå på Google translate skriva det på grekiska som sedan översätts 
och vi får hjälpa eleven att korrigera […] sen kan vi liksom ta det med modersmålslärare så att 
de kan gå i genom att rätta den texten (Lärare 3, 20180412, Citat 13) 

För ett barn som har arabiska som modersmål har jag studiehandledare som kommer varje 
måndag morgon och då har jag tittat igenom vad vi ska jobba med den här veckan i skolan. Vad 
är det för olika begrepp, vad ska vi prata om i SO och då hjälper hen med att gå igenom det. Så 
det blir lite förförståelse. (Lärare 5, 20180418,  Citat 14) 

5.3 Användning av hjälpmedel och andra resurser 
undervisningen  

Studien undersöker även användningen av hjälpmedel och resurser som lärare har 
till sitt förfogande och använder sig av i sin undervisning. De hjälpmedel som några 
av lärarna använder i undervisningen är bildstöd, att rita på tavlan eller att använda 
konkret material som finns i klassrummet. Detta anser de är användbart för att 
tydliggöra olika begrepp och svåra ord genom att det hjälper till att konkretisera olika 
begrepp genom att skapa en mer direkt koppling mellan ord och objekt eller begrepp. 
Man kan finna bilder i till exempel böcker eller via digitala verktyg som en 
smartboard. Att rita på tavlan ger också möjlighet för att öka förståelse av olika 
begrepp på ett tydligt sätt utan att behöva leta i böcker eller på internet. Genom att 
använda sig av olika arbetssätt kan man få flera olika representationer av olika ord, 
visuellt med bildstöd, muntligt genom att berätta och skriftligt genom att skriva på 
tavlan. Lärare 1 lyfte fram att de tre representationerna hjälper eleverna att få en 
fullständig bild av det som man pratar om. Angående bildstöd i 
klassrumsundervisning svarar lärare 2:    

Jag använder mycket bildstöd och förklarar, det har jag alltid gjort. Jag är övertydlig ibland och 
visar konkret att om jag pratar om stol, så tar jag en stol och visar det här är en stol, gardiner till 
exempel kanske kan vara ett svårt ord men om jag inte har en bild kan jag ta hjälp av materialet 
som finns i klassrummet. Det blir väldigt tydligt och konkret. Det är väldigt lätt att lära sig att 
rabbla ord som bord, stol och så vidare, det kan man lära sig lite mekaniskt men det kanske är 
svårt om man kan inte koppla orden till föremålen utan att man måste få någonting konkret att 
relatera till. (Lärare 2, 20180410, Citat 16) 

Två av de deltagande lärarna anser att om det är en stor andel av eleverna som har 
svenska som andraspråk, underlättar det väldigt mycket att använda digitala verktyg i 
undervisningen. Dessutom svarade lärare 1 och 2 att det är speciellt viktigt att jobba 
med digitala verktyg med elever som har svenska som andraspråk eftersom det är lätt 
att få fram bilder ganska snabb och även hitta annan information. Som hjälpmedel 
använder de flesta lärare Ipad och smartboard. Lärare 1 svarade till exempel att 
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Smartboard underlättar och dessutom har hon möjlighet att skriva och rita på den. 
Lärare 5 lyfter fram: 

Vi använder också Ipads och olika spel, inte bara på Ipaden utan fysiska spel. Vi har fem Ipad 
och vi är 20. Vi turas om. Vissa har större behov av det så de har lite förtur och då kan andra 
inte använda det på samma sätt, vissa barn kör spel fyra stycken tillsammans medan andra 
jobbar mer individuellt med Ipaden. Alla har sin mapp där de har sitt bokstavschema och de 
sparar dem i olika färger, sen skriver de på white board där de visar mig. Vi har olika varianter 
beroende på nivån, sen avslutar dem med att de skriver stora och små bokstäver. De jobbar i sin 
egen takt just med det här men vissa saker jobbar vi med tillsammans. (Lärare 5, 20180418, 
Citat 17) 

Andra hjälpmedel och metoder som de olika lärarna använder i sina 
undervisningsstrategier är tankekartor, följdfrågor, öppna frågor och biblioteksbesök.  
Med tankekartor jobbar man med att skriva meningar eller en text med hjälp av 
stödord. Lärare 6 svarade att med tankekartor stödjer man eleverna i att skriva 
berättelser. Med olika ord, som till exempel veckans ord, lär sig eleverna att stava och 
skriva det som lärare säger, de upprepar muntligt och skriftligt och tränar några 
gånger under veckan. Genom detta arbetssätt tränar eleverna också på att skriva olika 
texter med lärarens stöd. En annan resurs som lärare 3 lyfte fram är att dela klassen i 
grupper och använda elever som resurser. Genom detta ger lärarna eleverna 
möjlighet att jobba på olika sätt, både individuellt och i grupp, men att de sedan 
redovisar för hela klassen. Läraren 5 svarar:  

Vi går till biblioteket en gång i månaden, hela klassen och så vi lånar böcker. När vi kommer 
tillbaka så all vill läsa och presentera vilka böcker har vi lånat, så vi vet lite grann vad som finns. 
Vi lånar av varandra så blir de medvetna vilken nivå de klarar av att läsa och framför allt de får 
den här upplevelsen och känna av att lyckas att läsa (Lärare 5, 20180418,  Citat 18) 

 

5.5 Resultatsammanfattning 

Av intervjusvaren framgår det att samtliga lärare påstår att de anpassar 
undervisningen efter kunskapsnivå, genom extra stöd, olika uppgifter och material 
samt olika krav på olika elever. Det framgår också att lärarna är medvetna om att 
andraspråkselever ofta har ett mindre ordförråd, mer begränsad ordförståelse, 
särskilt när det gäller skolspråk. Som följd av detta tycker de att det är viktigt att 
jobba med svenskan även inom andra ämnesområden för att utöka och utveckla 
ordförråd och ordförståelse, speciellt på skolspråket. För detta påstår de olika lärare 
att de använder lässtrategier som högläsning, parläsning, läseböcker på olika nivåer 
och liknande. Flera lärare har även samarbete med modersmålslärare och 
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specialpedagog. Alla informanterna jobbar med alfabetet och koppling mellan ljud 
och bokstav för att utveckla läs- och skrivinlärning. 

Samtliga informanter använder som hjälpmedel digitala verktyg fast i lite olika 
utsträckning. De digitala verktygen som används är främst smartboard och Ipad som 
används till exempel för bildstöd samt att lyssna på ord eller ljudböcker. De använder 
också konkret material för att förtydliga vad orden betyder. De flesta nämnde att de 
anser att digitala verktyg är en viktig resurs när det gäller andraspråkselever. 

Till slut anser de flesta lärarna att de skulle behöva mer kunskap i att undervisa 
elever med svenska som andraspråk eftersom kan relateras till ett lägre antal elever 
med svenska som andraspråk vid deras skola, Skola B, och att 
utbildningsprogrammen för lärare i F-3 inte har haft med detta i särskilt stor 
utsträckning. De fyra lärare vid skolorna A och C som har mer erfarenhet av att jobba 
med eleverna som har svenska som andraspråk anser också att de skulle behöva 
utbilda sig vidare och ha tillgång till bättre material då böckerna som används är 
oftast för svåra och är konstruerade för elever som har svenska som förstaspråk.  

6 Diskussion  
6.1 Metoddiskussion 

Studien är baserat på sex semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Mitt val att 
genomföra intervjuer i tre olika skolor anser jag ger ett bredare svar på frågan om 
vilka olika metoder som lärare använder sig av, än vad som skulle varit fallet om 
lärare från bara en enda skola skulle ha intervjuats. Detta eftersom olika skolor har 
tillgång till olika resurser, och då kan det variera organisatoriskt hur samverkan 
fungerar samt att olika lärare har olika erfarenheter. Vidare har de tre skolorna och 
sex lärarna som ingått i studien olika elevgrupper med olika socioekonomisk 
bakgrund vilket reflekteras av skolornas olika placering i staden, vilket också kan 
antas frambringa en viss variation. Utgångspunkten i att genomföra intervjuer i tre 
olika skolor var att söka olika perspektiv på undervisning i svenska och svenska som 
andraspråk i en mångkulturell miljö. Genom att ha en intervjuguide fick jag möjlighet 
att ställa öppna frågor samt följdfrågor. Jag ville söka lärarens spontana svar och att 
denna anledning skickade jag inte intervjuguide i förväg till informanterna. Enkäter 
kunde ha kompletterat studien men beroende på frågornas utformning kan man ofta 
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få korta svar som kan vara svåra att tolka, eller att man inte får något svar alls vilket 
kan leda till begränsat urval av data för att göra en statistiskt meningsfull tolkning 
(Bryman, 2011). 

Det som undersöktes i den här studien var lärares beskrivningar av deras användning 
av olika metoder och hjälpmedel i undervisningen. Enligt Bryman (2011) kunde 
observationer i samtliga lärares klassrum kunnat tillföra information när det gäller 
forskningsfrågorna eftersom man skulle ha kunnat observera vad läraren gör i 
verkligheten. Annan information som observationer kan tillföra är specifika saker 
som till exempel lärarens beteende, arbetet i klassrummet och dylikt men detta har 
inte varit i fokus i den här studien.     

6.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt presenteras en diskussion av resultatet av intervjuerna utifrån olika 
kategorier, kopplat till det sociokulturella perspektivet och tidigare forskning.  Avsnitt 6.2.1 
behandlar lärares metoder i svenska och svenska som andraspråk medan avsnitt 6.2.2 tar 
upp användning av olika metoder, hjälpmedel och resurser i undervisningen.  

6.2.1 Lärares metoder i svenska och svenska som andraspråk 

Från intervjusvaren kan man se att samtliga lärare jobbar med alfabetet, 
bokstavsordning, ljudning och avkodningsstrategier för att eleverna ska utveckla 
samband mellan ljud och bokstav. Målet är att hjälpa och stötta eleverna i att lära sig 
att ljuda bokstäver och sedan automatisera avkodningen så att man kan öka 
läshastigheten. Detta kan kopplas naturligt till det sociokulturella perspektivet där 
lärarens kompetens är central för elevers prestationer (Skolverket, 2012: 14) och till 
läroplanen som gör gällande att det är av stor vikt för den tidiga läsinlärningen att 
eleven ska lära sig koppla ljud och bokstav (Skolverket, 2011: 248). Även 
stöttning/scaffolding (se avsnitt 3.4.3) inom det sociokulturella perspektivet är 
viktigt som verktyg eftersom många andraspråkselever behöver extra stöd vid 
avkodning och förståelse (Cummins, 2017).  

Lärarna i studien beskriver hur de går från bokstäver till ord och från ord till 
meningar. Som fortsättning använder de olika lässtrategier som högläsning, 
parläsning och läseböcker på olika nivåer i undervisningen. Detta är strategier som är 
väsentliga för utvecklingen av ordförråd och läsförståelse som Alatalo (2011:17) 
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nämner. Det nämndes också av Cummins (2016) att nivån bör anpassas så att det 
inte är för lätt eller för svårt men att man går efter elevens intressen för att öka 
motivationen, något som också står i Kuhn (2005). Inom det sociokulturella 
perspektivet skriver Westlund (2009: 21) att det är viktigt att bestämma den 
proximala utvecklingszonen eleverna befinner sig för att få rätt nivå på till exempel 
läs böcker. Här är det viktigt att man ger rätt nivå av stöttning så att eleverna 
befinner sig i utvecklingszonen med engagerat lärande (se figur 1 på sida 11). 

Det framgår också av resultaten att lärarna är medvetna om att andraspråkselever 
ofta har ett mindre ordförråd och mer begränsad ordförståelse, vilket gör det viktigt 
att jobba med dessa och använda sig av olika metoder för att förklara vad orden 
betyder. I samband med detta nämner lärarna också skillnaden mellan vardagsspråk 
och skolspråk och att det är viktigt att jobba med svenska som andraspråk inom 
andra skolämnen, något som ofta nämns i forskning, i bl.a. Cummins (2017) och 
Skolverket (2012:35) som diskuterar detta utifrån att hjälp/arbete med skolspråket 
behövs i alla ämnen.  

6.2.2 Användning av hjälpmedel och resurser i undervisningen  

Resultatet av de kvalitativa intervjuerna visar att samtliga lärare använder sig av 
bildstöd för att koppla och förklara olika begrepp. En del av lärarna använder 
regelbundet digitala verktyg i undervisningen som hjälpmedel. Speciellt när det gäller 
andraspråkselever nämner flera lärare att digitala verktyg är användbara och ofta att 
föredra. Enligt Sheffield (2015:542) anser många lärare att digitala verktyg 
underlättar arbetet i klassrummet och i Skolverket (2014) nämns det att 
andraspråkselever ofta kan behöva visuellt stöd för att förstå ord och begrepp lättare. 
Lärarna använder sig också av konkret material som finns i klassrummet samt 
kroppsspråk, något som ibland kan användas för att förtydliga vad man menar och är 
viktigt inom det sociokulturella perspektivet. Säljö (2014) skriver att genom 
användningen av artefakter i undervisningen, som till exempel digitala verktyg, 
utvecklas interaktion och nya kunskaper.  

Under intervjuerna framkom det att olika lärare även använder sig av tankekartor, 
spel och liknande. Detta är framförallt bra för att kunna variera undervisningen 
(Hattie, 2014:65) men också för att kunna anpassa undervisningen efter elevernas 
förutsättningar. 
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När det finns specialpedagoger eller modersmålslärare, försöker informanterna 
samarbeta med dem för att stödja elever i undervisningen. Enligt Hedman (2017) är 
det viktigt att försöka använda elevens kunskaper på modersmålet som en resurs. 
Eleverna användes även ibland som resurser för varandra, en typ av stöd som nämns 
i till exempel (Cummins, 2017:18). Detta gjorde lärarna genom att dela elever i olika 
grupper och låta dem redovisa olika uppgifter för varandra. Detta kan relateras till 
det sociokulturella perspektivet genom att eleverna får samarbeta och interagera med 
varandra och på detta sätt utveckla sitt lärande (Säljö, 2014:29). En viktig del i detta 
är att läraren ger stöd i början för att eleverna själva ska klara uppgifterna senare som 
nämns av Cummins (2017: 29) med avseende på scaffolding.  

6.2.3 Anpassning för olika nivåer i det svenska språket 

Deltagarna i studien är i stort sett överens om att undervisning för elever med 
svenska som andraspråk kräver mycket mer av dem och att man behöver anpassa 
både metoder och material. De påstår att de anpassar materialet individuellt efter 
elevens nivå, ofta i samband med användandet av olika hjälpmedel som till exempel 
bildstöd eller Ipad för att lyssna på ord och liknande. Några av informanterna 
nämner också att det är viktigt att inte förenkla för mycket, något som viktigt när det 
gäller den kognitiva utmaningen i undervisningen, vilket tas upp i Gibbons (2017:59) 
samt Wedin (2014) där höga förväntningar på eleverna också ledde till bättre 
resultat.  

Resultaten visar också att flera av deltagarna anser att de skulle behöva mer 
utbildning för att undervisa elever med svenska som andraspråk, även de som är 
behöriga inom svenska som andraspråk. En del anser att det är för att skolan och 
samhället har förändrats sedan de utbildade sig. De två lärare som svarade att det 
inte är så stor skillnad arbetar vid skola 2, med ett lägre antal elever med ett annat 
modersmål. Detta pekar på att en stor del av kunskapen kring svenska som 
andraspråk och undervisning för andraspråkselever är något som växer fram med 
erfarenhet och fortbildning via extrakurser (Cummins, 2017: 10-11, Skolverket, 
2012:7).  

Flera av deltagarna beskrev vikten av att känna till elevens kunskapsnivå, både när 
det gäller elever som har svenska som modersmål och andraspråkselever. Detta ansåg 
de vara viktigt för att kunna anpassa undervisningen genom olika krav, olika läxor, 
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material, observationer av användning av språket och extrastöd. Enligt (Cummins, 
2017) ska lärare anpassa undervisningen efter elevernas kunskapsnivå. Utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv är det viktigt att läraren vägleder, stöttar och visar 
kompetens i att undervisa i olika ämnen, i detta fall svenska och svenska som 
andraspråk (Säljö, 2014 & Cummins, 2016).  

Lärare 1 nämnde att de flesta böcker är för svåra och man skulle behöva fler böcker 
som är anpassade till de elever som har svenska som andraspråk. Detta stödjer inte 
elevernas utveckling optimalt och man kan lätt hamna i en frustrationszon (Hedman, 
2017, se även figur 1 på sida 11). 

Slutsatser  

De slutsatserna som man kan dra från denna studie är att det är av stor vikt för lärare 
för grundskolans tidigare år att jobba med lässtrategier för att öka ordförråd och 
ordförståelse i den tidiga språkinlärningen. Resultaten visar att de flesta lärarna som 
deltagit i denna studie ser en variation bland de unga eleverna gällande 
begreppsförståelse, ordförståelse och ordförråd. Detta gäller speciellt 
andraspråkselever men även elever som har svenska som modersmål. Detta leder 
oftast till olika utmaningar i undervisningen. Lärarna i studien anser att det 
underlättar att använda bildstöd och olika digitala verktyg för att stötta eleverna med 
svenska som andraspråk och tydliggöra olika ord och begrepp. Speciellt viktigt är 
detta när det gäller elever med svenska som andraspråk. Även vikten av att etablera 
och bibehålla kontakt med specialpedagog eller modersmålslärare blir tydlig genom 
denna studie, detta för att lärare ska få bättre kunskap om elevernas kunskapsnivå på 
modersmålet så att denna kan användas som en resurs. En aspekt som var intressant 
är att de flesta intervjuade lärarna anser att de skulle behöva utbilda sig vidare i 
undervisningen av andraspråkselever. Lärarna i studien anpassar undervisningen till 
elevers kunskapsnivå på ett varierande sätt genom läxor på olika svårighetsgrader, 
material, extra stöd samt att ha olika krav på olika elever när de ser stora skillnader. 
Det är dock intressant att nämna att en av deltagarna ansåg att 
undervisningsmaterialet, speciellt övningsböcker ofta kräver en hög nivå av 
språkkunskaper, som många andraspråkselever saknar. För framtida forskning skulle 
det vara intressant att undersöka undervisningsstrategier med observationer i andra 
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skolor eller komplettera intervjuundersökningen med observationer och 
videoinspelningar för att få en mer komplett bild av hur arbetet i klassrummet ser ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 28 

Referenser 
Alatalo, T. (2011). Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3: om lärarens 
möjligheter och hinder. (Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, Institution för 
pedagogik och specialpedagogik). Hämtad från 
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/25658  

Ahrne, G., & Svensson, P. (red.). (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: 
Liber.  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

Biemiller, A. (1994). Some observations on beginning reading instruction. 
Educational Psychologist, 29 (4), s. 203-209.  

Cox Eriksson, C. (2017). Att arbeta medvetet med ordförrådet. Högskola Dalarna. 
Skolverket  

Cummins, J. (2000). Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för 
utveckling av skolans språkpolicy. I: Nauclér, K. (red.), Symposium 2000: Ett 
andraspråksperspektiv på lärande. Stockholm: Sigma förlag.  

Cummins, J. (2017). Flerspråkiga elever. Effektiv undervisning i en utmanande tid. 
Författaren Natur och Kultur.  Stockholm 

Dickinson, D.K., Golinkoff, R., & Hirsh-Pasek, K. (2010). Speaking out for language: 
Why language is central to reading development. Educational Researcher, 39(4), 
305–310. http://dx.doi.org/10.1155/2012/602807 

Gee, J.P. (1990). Social linguistics and litteracies: Ideologies in discurses. New york, 
NY: Palmer Press. 

Gibbons, P. (2016). Stärk språket stärk lärandet. Uppsala: Hallgren & Fallgren.  

Halliday, M & Hassan, R. (1985). Language, Context and Text. Geelong, Victoria, 
AU: Deakin University Press. 

Hattie, J. (2009). Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating 
to achievement. London: Routledge. 

Hattie, J. (2014). Synligt lärande: en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad 
som påverkar elevers skolresultat. (1. utg.) Stockholm: Natur & Kultur 



 

 29 

Hedman, C. (2017). Läsförståelse med flera språk som resurs. Stockholms 
universitet. Skolverket  

Kuhn, M. R. (2005). A comparative study of small group fluency instruction. Reading 
Psychology, 26, s. 127-146.  

Mohr, K., & Mohr, E. (2007). Extending English-language learners’ classroom 
interactions using the Response Protocol. The Reading Teacher, 60(5), 440–450.  

Myrberg, M. (2003). Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- 
och skrivsvårigheter. Stockholm: Skolverket.  

Neuman, S. B. (2009). The case for multimedia presentations in learning. In A. Bus & 
S.B. Neuman (Eds.), Multimedia and literacy development: Improving achievement 
for young learners, 44–56. New York: Taylor & Francis.  

Nordin-Andersson. L. (2010, februari). Kroppsspråk: Om kroppshållning, signaler 
och gester och varför du ska förstå dem. Hämtad 2018-06-22, från 
https://www.foretagande.se/kroppssprak-om-kroppshallning-signaler-och-gester-
och- varfor-du-ska-forsta-dem/  

Sheffield, C. C. (2015). Struggling to move beyond projection: A case study of 
instructional use of an interactive white board in elementary social studies. 
Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 15(4), 541-567  

Sjöqvist. L. (2013). När språket inte gör tanken rättvisa. I Lindström, L. & Lindberg, 
V. (Red.) (2014). Pedagogisk bedömning - Att dokumentera, bedöma och utveckla 
kunskap. Stockholm: HLS Förlag. 

Skolinspektionen [Elektronisk resurs]. (2010). Språk- och kunskapsutveckling för 
barn och elever med annat modersmål än svenska. Hämtad 2018-05-24 från 
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporte
r/kvalitetsgranskningar/2010/sprakutveckling-annat-modersmal/sprakutveckling-
annat-modersmal-slutrapport.pdf 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2012). Greppa språket -ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. 
Stockholm: Elanders Sverige AB Sverige.  

Skolverket (2014). Stödinsatser i utbildningen: om ledning och stimulans, extra 
anpassningar och särskilt stöd. Stockholm: Skolverket.  

Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. 
Studentlitteratur: Lund.  

Thomas, W. & Collier, V. (1997). School Effectiveness for Language Minority 
Students. National Clearinghouse for Bilingual Education. Washington DC  



 

 30 

Tjora, A. (2012). Från nyfikenhet till systematisk kunskap. Kvalitativ forskning i 
praktiken. Studentlitteratur:Lund.  

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed [Elektronisk resurs]. (Reviderad 
utgåva). Stockholm: Vetenskapsrådet  

Wedin, Å. (2014). Non- chanllenging education and teacher control as factor for 
marginalization of student in divers settings. International Electronic Journal of 
Elementary Education, 6(2), 275-294.  

Westlund, B. (2009).  Att undervisa i läsförståelse. Stockholm: Natur & Kultur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 31 

Bilaga 1 - Informationsbrev 
Information om undersökningen Strategier i undervisning i svenska och svenska 
som andraspråk. Du tillfrågas om du vill delta i denna undersökning.  

Jag heter Maria Loro och studerar min 8:e termin på Grundlärarutbildningen med 
inriktning F-3 vid Mälardalens Högskola. För detta gör jag mitt självständiga arbete i 
svenska. Syftet med min studie är att fördjupa kunskapen om vilka 
metoder/arbetssätt lärare använder i undervisning i svenska/sva samt vilka 
hjälpmedel och resurser lärare har till sitt förfogande. För att undersöka detta 
kommer jag att intervjua ett antal lärare i årskurs F-3.  Min önskan är att studien 
skall bidra till kunskap i min kommande yrkesroll som lärare men även för dem som 
vill veta mer om hur olika lärare anpassar sina strategier och metoder efter 
andraspråkselever.  

Studien bygger på semistrukturerade intervjuer. Sex olika lärare från åk. F-3 från tre 
olika skolor kommer av intervjuas enskilt. Varje intervju beräknas pågå i cirka 30 
min och äga rum under V.15- 16. Jag är tacksam om du tar av din tid och ställer upp 
för intervju. I syftet att kunna bearbeta och analysera intervjuerna på bästa sätt 
kommer dessa att spelas in om tillåtelse ges från informanterna. Det spelade 
materialet kommer endast att använda för uppsatsen för att därefter raderas. 
Undersökningen följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Detta innebär att det är frivilligt för dig att delta i 
undersökningen och du kan avbryta ditt deltagande när som helst utan några 
negativa konsekvenser. Ditt namn och din skola kommer att vara anonyma och  
intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. Jag kommer inte att behålla 
intervjuinspelningar eller de mejl som jag får av dig efter publiceringen av 
undersökningen.  

Slutligen vill jag meddela dig att undersökningen kommer att presenteras i form av 
en uppsats vid Mäladalens högskola och som i sin slutversion läggs ut på databasen 
DIVA. 

Tack på förhand för er medverkan 
Med vänliga hälsningar 
Maria Loro 

Deltagares namn ..................  Ort och datum ................................................. 

Maria Teresa Loro   Handledarens namn: Annaliina Gynne 
 
Mejl: mlo14004@student.mdh.se       Mejl: annaliina.gynne@mdh.se  
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 
Lärarens uppdrag 

Hur länge har du jobbat som lärare? 
Vilken sorts fortbildning har du?  
 

Hur anser du att det skiljer sig att lära sig svenska om man har ett annat modersmål? 

 
Vilken kunskap har läraren i undervisningen av svenska som andraspråk? 
 
Har du gått i någon kurs för att lära svenska till elever som har något annat 
modersmål?  
 
Strategier och metoder 
 
Vilka metoder använder du i undervisningen? Vilka metoder tycker du fungerar bra 
och mindre bra och varför? 
 
Vilka läro- och hjälpmedel använder du?’ 
 
Är metoder och arbetssätt anpassade efter elever med ett annat modersmål? Vilka 
och hur? 
 
Vilka klassrumstrategier/ metoder använder du för att motivera eleverna att lära sig 
språket? 
Hur kan du som lärare skapa ett funktionellt arbetssätt i klassrummet?   

Hur hanteras skillnader som uppkommer i klassrummet på grund av olika nivåer i 
det svenska språket?   

Vad anser du är viktigt för att kunna nå dina elever?  

 


