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Studiens syfte var att undersöka lärarnas förhållningssätt till ämnesintegrerad 
undervisning samt hur de ansåg att detta arbetsätt bidrar till att andraspråkselever uppnår 
målen i undervisningen, sedan jämfördes traditionell språkundervisning och 
ämnesintegrerad undervisning och där var syftet att undersöka vilket av dessa arbetsätt 
mest bidrar till fackspråkutveckling. Den metod som användes i denna studie var en 
kvalitativ metod som bestod av sex djupintervjuer med sex olika lärarna i svenska som 
andraspråk. Fyra av dessa lärare undervisade ämnesintegrerat medan två av dem 
undervisade traditionellt. Resultatet av denna studie visade att lärare som undervisar 
ämnesintegrerat låter eleverna vara delaktiga i undervisningen, där andraspråkseleverna 
får aktivt använda språket tillför att diskutera ämnesundervisningen och därmed utveckla 
sina tankar kring det. Detta medan elevdelaktigheten i traditionell språkundervisning är 
begränsad och där kontrolleras språkanvändningen främst av lärarna. Ju tidigare 
ämnesintegration i språkundervisningen desto bättre är det för att andraspråkseleverna 
ska kunna uppnå målen i övrig ämnesundervisning. 
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1 Inledning 
 
Jag skriver mitt examensarbete om språkutvecklande undervisning för andraspråkselever 
med ämnesintegrerad arbetsätt. Mitt intresse för den ämnesintegrerade 
språkundervisningen väcktes under en av mina tidigare VFU, där jag fick möjligheten att 
undervisa enligt detta arbetssätt.  
 
Enligt Westlund (2009) underlättar ämnesintegrerad undervisning att elever uppnår 
målen i undervisningen och detta genom att detta arbetsätt skapar en helhet i 
undervisningen. Författaren säger också att ämnesintegrerad undervisning lämnar stort 
utrymme för elevinflytande genom att eleverna personliga intressen och behov integreras i 
undervisningen. Syftet med detta arbetssätt är att eleverna ska få påverka sin egen 
inlärning samt att de ska få möjlighet att utveckla sina tankar kring undervisningen, med 
det vill säga att eleverna ska få möjlighet att göra kunskap till sin egen och därmed i sitt 
vardags - och senare yrkesliv använda sig av dessa kunskaper.  
 
Mina tankar kring det författaren säger är att jag under mina tidigare VFU och under min 
egen skolgång har alltid fått lära mig att eleverna ska hålla sig till de enskilda ämnen som 
läraren hade undervisning i, utan någon inblandning av övriga ämnen. En tidigare 
undersökning som jag gjort på SFI- svensk undervisning för invandrare visade att 
språkundervisningen lägger mest fokus på den grammatiska och vardagliga delen i 
språket.  Och mindre fokus på det akademiska skolspråket. 
 
 Holmegaard & Wikström (2004) anser att fokus på fackspråksutvecklingen i 
språkundervisningen bör prioriteras före andra delar i språket. Detta eftersom att det är 
genom fackspråket som andraspråkseleverna förstår ämnesinnehåll och därmed uppnår 
målen i olika skolämnen. Det författaren beskriver är något som jag känner igen min själv i 
och djupt kan koppla till mina egna erfarenheter som en tidigare andraspråkselev. Under 
första delen av min skolgång i Sverige har jag mött svårigheter med att förstå innehållet i 
olika skolämnen, men fick inget stöd varken av ämneslärarna eller svenska som 
andraspråksläraren. Trots att jag hade andra förutsättningar än mina svenska kamrater 
fick jag delta i undervisningen på samma villkor, utan någon hänsyn till mina 
fackspråkbrister.  
 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka lärarnas förhållningssätt till ämnesintegrerad 
språkundervisning samt att undersöka lärarnas synpunkter kring hur ämnesintegrerad 
undervisning bidrar till att andraspråkseleverna förstår innehållet i skolämnena. Jag 
jämför även ämnesintegrerad undervisning och traditionell undervisning, där syftet är 
vilket av dessa arbetsätt bäst bidrar till fackspråkutveckling.  
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1.2 Frågeställningar 
 
Hur lärarna resonerar kring valet av undervisningsmetoder utifrån ett ämnesintegrerat 
arbetssätt? 
 
Hur lärarna resonerar kring valet av material i undervisningen i förhållande till ett 
ämnesintegrerat arbetssätt? 
 
 
Vilka möjligheter respektive hinder ser dessa lärare med ämnesintegrerad undervisning 
för andraspråkselever? 
 
1.3 Begreppsdefinition 
 
Under begreppsdefinitionen redogör jag för olika begrepp som jag använder mig av i 
denna studie och de begrepp som det ges förklaringar på är ämnesintegrerad 
undervisning, andraspråkselever, svenska som andraspråksundervisningen samt 
fackspråk. 
 
Med fackspråk menas det akademiska skolspråket som är specifikt för de olika skolämnena 
och behärskning av fackspråket anses vara en grundläggande förutsättning till för att 
andraspråkseleverna ska kunna förstå innehållet i olika ämnestexter, (Holmegaard & 
Wikström 2004) 
 
 Ämnesintegrerad undervisning innebär att integrera olika skoämnen med varandra i form 
av olika teman och syftet med dessa teman är att helhetssyn på kunskap ska skapas hos 
eleverna, (Westlund 2009).  
 
En andraspråkselev är en elev som immigrerat till Sverige efter treårsåldern och som har 
en utvecklad språkgrund i sitt modersmål när denne börjar lära sig det svenska språket. 
För andraspråkseleverna som kommer till Sverige efter treårsåldern kan det ta flera år 
innan de språkligt hinner ifatt modersmålstalare, (Bergman 1998). 
 
 Svenska som andraspråk (SVA) är ett kärnämnen som kan läsas istället för svenska av 
andraspråkselever. Ämnet svenska som andraspråk kallades förut för svenska 2 men 
denna benämning ändrades senare eftersom benämningen kopplades till att ämnet kom på 
andra plats efter svenska för modersmålstalare, (nationella encyklopedin) 
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2 Bakgrund 
 
2.1 Mål i styrdokumenten 
 
Ämnesundervisningen ska utgå ifrån att eleven genom undervisningen ska kunna:” 
utrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk fungerar i samhälls, yrkes -och 
vardagsliv och för fortsatta studier” samt att eleverna ska kunna ”överblicka större 
kunskapsfält och utveckla en analytisk förmåga och närmar sig ett alltmer vetenskapligt 
sätt att arbeta och tänka,” (Lp0 94 sid 8). Med det vill säga att det främsta målet i 
undervisningen är att eleverna ska kunna behärska grunderna inom skriftspråket eftersom 
detta är grundförutsättningen till för att eleverna ska kunna förstå ämnesundervisningen 
samt att eleven i undervisningen ska utveckla sitt kritiska och analytiska tänkande kring 
ämnesinnehåll. 
 
Målet med andraspråksundervisningen är att ”utbildningen i svenska som andraspråk 
syftar till att elever med annat modersmål än svenska skall tillägna sig en sådan 
språkbehärskning att de med fullt utbyte kan tillgodogöra sig utbildningen i andra 
ämnen; (kursplanen, skolverket, 2000, s. 1). Med det menas att eleverna i svenska som 
andraspråksundervisningen ska få möjlighet att utveckla språkkunskaper som krävs till för 
att de ska kunna uppnå målen i andra skolämnen, det vill säga att språkundervisning för 
andraspråkselever ska syfta till att dessa ska få varierande fackspråkkunskaper.  
 
Undervisningen i svenska som andraspråk ska även ”stimulera elevernas intresse för att 
läsa och skriva på svenska. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter 
och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar 
förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra”, (den nya 
läroplanen Lgr 11). Detta kan tolkas som att eleverna i svenska som 
andraspråksundervisning ska få möjlighet att utveckla sina språkkunskaper och därmed 
tankar kring varierande ämnestexter. Detta genom att andraspråkseleverna ska få 
möjlighet att diskutera samt reflektera över ämnesundervisningen genom att både jobba i 
grupp och självständigt. 
 
2.2 Litteraturöversikt  
 
2.2.1 Ämnesintegrerad undervisning 
 
Holmegaard & Wikström (2004) förklarar att ämnesintegrerad arbetsätt bidrar till att 
eleverna får möjlighet att utveckla sina språkkunskaper samtidigt som dessa utvecklar sina 
ämneskunskaper. Ett grundläggande mål inom svenska som andraspråksundervisningen 
är att eleverna ska få språkkunskaper som krävs till för att de ska förstå all ämnesinnehåll 
 och för att detta ska kunna förverkligas krävs det att språkundervisningen ska vara 
ämnesintegrerad, där andraspråkselever får möjlighet att utveckla språkkunskaper som är 
relevanta för ämnesläsningen.  På så sätt menar författarna att andraspråkseleverna 
kommer att språkligt förstå ämnesinnehåll som i sin tur kommer att underlätta att dessa 
uppnår målen i ämnesundervisningen.  
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De undervisningsmetoder som Holmegaard & Wikström (2004) anser är mest lämpliga för 
ämnesintegrerad undervisning är att andraspråkseleverna ska jobba i ämnesintegrerade 
teman och under arbetet med dessa teman anser författaren bland annat att 
andraspråkseleverna ska få stöd i att språkligt förstå olika ämnesinnehåll. Med detta är 
syftet att andraspråkseleverna ska jobba språkutvecklande med olika skolämnesinnehåll, 
där andraspråkseleverna parallellt med ämnesläsningen kommer att utveckla sina 
fackspråkkunskaper.  
 
Vidare förklarar Holmegaard & Wikström (2004) att dessa teman bör komma så tidigt 
som möjligt, redan när andraspråkseleverna är i början av sin språkinlärning. Detta 
eftersom att andraspråkselevernas ämneskunskaper riskerar att avbrytas genom 
språkundervisning där det inte sker ämnesintegration. Med det menas att många 
andraspråkselever i samband med invandringen till Sverige blir tvungna att avbryta sina 
ämnesstudier och orsaken till detta är många lärare låter andraspråkseleverna i 
undervisningen ägna mycket tid åt vissa delar i språket som exempelvis grammatik och 
vardagsord på bekostnad av det akademiska ämnesspråket.  
 
Kunskapsutbyggnaden och det akademiska skolspråket får inte lika stort utrymme i 
språkundervisningen för nybörjare och detta anses inte vara positivt för 
andraspråkselevernas framtida studier.  
Andraspråkselever som inte har tillräckligt utvecklade språk -och ämneskunskaper 
kommer att möta språkliga och kunskapsmässiga svårigheter i ämnesundervisningen, 
vilket kommer att försvåra för dessa elever att uppnå målen i ämnesundervisningen.  
Författarna anser därför att det är oerhört viktigt att andraspråkundervisningen ska syfta 
till att andraspråkseleverna snabbt komma igång med övrig ämnesundervisningen. 
 
Vidare om detta förklarar Garme (2004) att läraren innan planeringen av material i sin 
språkundervisning bör sträva efter att bli medveten om andraspråkselevernas språkbehov 
och däribland behovet av att förstå fackinnehållet i olika skolämnen. Detta i syfte att 
läraren i sin svenska som andraspråksundervisning lättare ska kunna anpassa 
undervisningen efter andraspråkselevernas behov av ett välutvecklat akademiskt språk. I 
likhet med Holmegaard & Wikström (2004) anser även Garme (2004) att 
ämnesintegrerade teman i undervisningen mest bidrar till fackspråksutvecklingen. Detta 
utrycker författaren med att :”genom att arbeta tematiskt lär sig eleverna språket 
samtidigt med nya faktakunskaper”,(Garme,2004, s 80). Med det vill säga att 
andraspråkseleverna i arbetet med olika ämnestema får andraspråkseleverna möjlighet att 
språkligt -samt kunskapsmässigt bearbeta innehållet i olika ämnen. Detta bidrar i sin tur 
till att eleverna utvecklar sitt fackspråk samtidigt som de utvecklar sina ämneskunskaper. 
På så sätt förklarar även författaren att andraspråkseleverna lättare kommer att uppnå 
målen i ämnesundervisningen.  
  
Vidare om ämnesintegrerade teman förklarar Westlund (2009) att dessa teman planeras 
gemensamt av lärarna i de olika arbetslagen och detta genom att ämneslärare tillsammans 
bestämmer vilket tema eleverna ska få jobba med samt att lärarna tillsammans diskuterar 
vilka ämnen som kan ingå i dessa teman, med det vill säga att inte alla ämnen kan få 
utrymme i ett enda tema utan varje tema innefattar ett visst antal ämnen. Valet av dessa 
teman brukar oftast ske utifrån aktuella ämnen ute i samhället, där eleverna får möjlighet 
att följa samhällshändelser utanför skolan. Detta med tanke på att skolans främsta 
uppdrag är att förbereda eleverna till att vara delaktiga i samhällslivet och därför bör inte 
skolundervisningen inte vara ”isolerad” från samhället i övrigt.  
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Ämnesintegrerade teman säger Westlund (2009) även brukar utgå ifrån elevernas olika 
intressen samt framtidsdrömmar, med det menas att ämnesintegrerade teman förutsätter 
att eleverna i skolundervisningen ska få möjlighet att utveckla det de är bra på samt att 
jobba mot sina olika drömmar. Elevernas kunskapsbehov är en annan viktig del i valet av 
olika teman och dessa kunskapsbehov brukar utryckas utifrån olika mål i styrdokumenten, 
det vill säga att lärarna prioriterar vissa kursmål i styrdokumenten beroende på de 
kunskapsdelar som eleven behöver utveckla.  
 
Vidare om tema undervisningen förklarar Westlund (2009) att läraren förutom samarbete 
med övriga ämneslärare i arbetslaget även bör samarbeta med eleven. Detta främst genom 
att det ska råda kommunikation mellan lärare och elev, där läraren är tydlig och förmedlar 
temaundervisningsmålen som eleven förväntas att uppfylla. Syftet med denna 
kommunikation är att eleven ska få bli medveten om vilka målförväntningar 
temaundervisningen ställer på denne. Därefter kan läraren tillsammans med eleven göra 
en plan för hur denne kan jobba mot målen i undervisningen. På så sätt är eleven delaktig i 
sin kunskapsprocess och är även medveten om hur denne kan jobba mot olika ämnesmål.                                                                                 
Att läraren kommunicerar med eleven bidrar även till att eleven tydliggör sina erfarenheter 
och intressen som läraren sedan kan ta hänsyn till i val av undervisningsmaterial i olika 
teman.  
 
Vidare om kommunikationen mellan läraren och eleven i den ämnesintegrerade 
undervisningen förklarar Bostani & Josefsson (2009) att läraren under 
kommunikationsprocessen ska uppmuntra de enskilda eleverna genom att lyfta upp 
elevstyrkor och inte bara svagheter. Det är viktigt att läraren i sin undervisning låter eleven  
att även utveckla sina styrkor. Denna kommunikationsform bidrar till att elevens 
självkänsla när det gäller kunskapsutvecklingen ökas och därmed blir eleven mer 
motiverad att genomföra olika temauppgifter.    
 
 Bostani & Josefsson (2009) förklarar att ämnesintegrerad undervisning även förutsätter 
att eleven ska vara delaktig i bedömningen av ämnesuppgifter i olika teman, med det 
menas att ämneslärare under temaprocessen genom respons ska vägleda eleverna i arbetet 
mot olika mål i ämnesundervisningen. Detta genom att läraren under temats gång ska ge 
de enskilda eleverna möjlighet att göra om temauppgifter som inte är tillräckliga för 
måluppfyllelserna. Detta eftersom bedömning i form av ett slutgiltigt betyg som kommer 
efter uppgiftsgenomföranden inte är till någon nytta för elevens kunskapsutveckling och 
inte heller är det av någon betydelse för måluppfyllelser i olika skolämnen.  
 
2.2.2 Språkutvecklande ämnesundervisning 
 
Holmegaard & Wikström (2004) förklarar att det största behovet hos andraspråkselever är 
att de ska utveckla ett användbart språk som de med hjälp ska kunna förstå innehållet i 
skolämnena. Undervisningen i svenska som andraspråk bör därför ta sin utgångspunkt 
från detta behov, i syfte att andraspråkseleverna kunskapsmässigt och språkmässigt inte 
ska hamna efter jämnåriga modersmålstalare i svenska. Detta eftersom det för 
andraspråkseleverna tar många år innan de utvecklar ett fackspråk som motsvarar 
fackspråket hos jämnåriga modersmålstalare. I ämnesundervisningen kan detta därför 
leda till stor kunskaps -och språkskillnader mellan andraspråkselever och 
modersmålselever. 
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Vidare förklarar Holmegaard Wikström (2004) att varje skolämne kännetecknas av ett 
specifikt akademiskt språk och för att andraspråkseleverna ska kunna tillägna sig dessa 
akademiska språkkunskaper krävs det att de i ämnesundervisningen kunskapsmässigt och 
språkmässigt ska få bearbeta varierande ämnestexter. Under denna process krävs det att 
läraren med lämpliga undervisningsmetoder och undervisningsmaterial strävar efter att 
andraspråkseleverna utveckla djupare kunskaper inom fackordförrådet. Detta eftersom 
undervisning som endast låter andraspråkseleverna genom läxor lära sig fackord utantill 
inte leder till någon djupare språkkunskaper inom ämnestexterna, utan att fackordförrådet 
istället stannar på ytan som eleverna efter ett tag lätt kommer att glömma bort. Utvecklade 
språkkunskaper kring faktatexter bör andraspråkseleverna utveckla genom varierad 
ämnesläsning och detta bör uppföljas med bland annat mutliga och skriftliga 
diskussionsuppgifter. Genom diskussioner i mindre grupper och i helklass av 
ämnesundervisningen kommer det att ske aktiv användning av fackspråket och på så sätt 
kommer eleverna att utveckla djupare fackspråkkunskaper.  
 
I likhet med Holmegaard förklarar även Garme (2004) att grunden till ett välutvecklat 
akademiskt språk är integration av varierande ämnestexter i svenska som 
andraspråksundervisningen. I valet av dessa ämnestexter bör läraren sträva efter att skapa 
en god läsvana hos andraspråkseleverna, där eleven ska vägledas till att läsa varierat både 
för nöjets skull samt för att inhämta fakta. Detta förverkligas främst igenom att läraren i 
val av sitt undervisningsmaterial tar hänsyn till eleverna olika intressen.  
 
Garme (2004) anser även att andraspråkseleverna utvecklar sina språkkunskaper genom 
att vara delaktiga i ämnesundervisningen, där de får aktivt använda språket till för att 
utveckla sina tankar kring ämnesundervisningen. Detta arbetsätt bidrar även till att de 
olika eleverna får möjlighet att ta del av varandras kunskaper och på så sätt kommer 
eleverna få möjlighet att lära av varandra samt att reflektera över eget tänkande.  
 
Vidare om språkutvecklande undervisning förklarar Cummin (2000) att det främsta målet 
inom andraspråksundervisningen är att eleverna snabbt ska kunna vara delaktiga i 
ämnesundervisningen liksom sina svenska jämnåriga kamrater. Andraspråkselevernas 
behov av att utveckla ett akademiskt språk bör därför tillvaratas i språkundervisningen och 
detta genom att andraspråkseleverna redan när de är nyanlända ska få bygga på sina 
tidigare ämneskunskaper samtidigt som de ska få möjlighet att utveckla sina akademiska 
språkkunskaper.  
 
Vidare anser Cummin (2000) att läraren ska sträva efter att bli medveten om 
andraspråkselevernas tidigare ämneskunskaper som de bär med sig från sina olika 
hemländer. Detta genom att läraren ska föra en dialog med de enskilda 
andraspråkseleverna kring deras kunskapsbakgrund samt att läraren i sin undervisning 
ska låta dessa elever vara delaktiga i diskussioner av olika ämnestexter. På så sätt kommer 
det att bli lättare för andraspråkseleverna att synligöra tidigare ämneskunskaper, vilket för 
läraren kommer att underlätta materialvalet i undervisningen. Det vill säga att läraren i val 
av undervisningsmaterial ska låta andraspråkseleverna få bygga på dessa tidigare 
ämneskunskaper. 
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När det gäller nyanlända elever anser Cummin (2000) att det kan vara svårt att inkludera 
dem i undervisningen, det vill säga få dem delaktiga i undervisningen på grund av 
bristande språkkunskaper. Då kan det bli nödvändigt att integrera 
modersmålsundervisningen i svenska som andraspråksundervisningen, där eleverna få 
möjlighet att utveckla sina tankar kring olika skolämnen på sitt modersmål. Under denna 
process ska dessa elever även få jobba med att utveckla sitt fackordförråd inom svenskan. 
På så sätt kommer elevernas ämneskunskaper inte att avbrytas i samband med 
språkinlärningen.  
 
 För att detta ska kunna förverkliga det krävs att ”lärarutbildningen skulle till exempel 
kunna garantera att alla nya lärare som examineras åtminstone har en viss erfarenhet 
av att göra fackinnehåll begripligt för andraspråkseleverna”,(Cummin, 2000, s,9). Med 
det menar Cummin att svenska som andraspråksläraren liksom de övriga ämneslärare 
profession bör bland annat bestå av att de upptäcker andraspråkselevernas 
fackspråksbehov inom skolämnena för att därefter kunna stödja dessa elever med att 
förstå ämnesinnehållet.  
 
Vidare förklarar Gibbson (2006) att dialogen i klassrumsundervisningen har en avgörande 
betydelse för elevens språkutveckling. Under dialogprocessen anser författaren att lärarna 
inte endast låta eleverna besvara olika frågor utan någon reflektion, med det menas att 
dialog inte är när lärare låter eleverna besvara en specifik genom att läsa ur en lärobok. 
Utan att dialog i klassrummet innebär att eleven ska få tydliggöra sina tankar kring 
undervisningsinnehållet och detta i syfte att eleverna ska kunna få möjlighet att utveckla 
djupare språkkunskaper. I klassrumsundervisningen bör eleverna därför få möjlighet att 
använda språket till för att diskutera samt att dra slutsatser kring olika ämnesuppgifter. 
Detta kan förverkligas när läraren ställer öppna frågor till sina elever, det vill säga frågor 
som lämnar utrymme för fritt tänkande kring undervisningsinnehållet och där inga svar 
uppfattas vara felaktiga av läraren. På så sätt kommer eleverna inte att vara rädd för att 
svara fel och detta kommer att underlätta för dem att utveckla djupare tankar kring olika 
ämnesfrågor. Detta arbetsätt ger andraspråkseleverna möjlighet att använda sig av det 
akademiska skolspråket som i sin tur kommer att bidra till utvecklade 
fackspråkskunskaper.  
 
 
2.3 Tidigare forskning 
 
Hägerfelth (2004) gör en studie om bland annat hur det svenska språket kan integreras 
med ämnet naturkunskap för andraspråkselever som går första gymnasieåret samt hur 
andraspråkselever kan få ett användbart språk i ämnet naturkunskap. 
Undersökningsmetoderna i forskningen består bland annat av observationer av 
undervisningen i två klassrum samt analys av olika parsamtal mellan andraspråkseleverna. 
I parsamtalen undersöker forskaren hur pass ämnesinriktad elevernas språkkunskaper är, 
det vill säga i vilken utsträckning andraspråkseleverna använder sig av det akademiska 
språket som är specifikt för ämnet naturkunskap.  
 
 
 
                                                                        7 
 
 
 



 
 

                                                                                               

Resultatet av Hägerfelths observation (2004) visar att undervisningsmetoden i den ena 
klassen är ”monologisk”, det vill säga att undervisningen bedrivs ensidigt av läraren utan 
något elevinflytande. Det är läraren som styr elevernas språkbruk genom att ställa slutna 
frågor till eleverna, där eleverna endast kan svara med ett redan givet svar i läroboken. 
Däremot ges eleverna i den andra klassen möjlighet att diskutera samt att reflektera över 
undervisningen och på så sätt sker det aktiv språkanvändning som bidrar till att 
andraspråkseleverna utvecklar sina tankar och språkkunskaper kring 
ämnesundervisningen. Elevdeltagande blir möjligt i den första klassen genom att läraren 
ställer öppna frågor, det vill säga frågor som lämnar utrymme till eget tänkande till sina 
elever och där det är eleven själv som kontrollerar sitt språkbruk.  
Resultatet av parsamtalen visar att andraspråkseleverna diskuterar innehållet i ämnet 
naturkunskap med ett vardagligt och ytligt språk, där eleverna på grund av 
fackspråksbrister inte kan gå djupare i olika frågor samt att analysera dessa frågor.  
 
Slutsatsen av den forskning Hägerfelth (2004) blir att det stöd i fackspråksförståelse bör 
integreras i ämnesundervisningen och detta i syfte att andraspråkseleverna ska få stöd i att 
utveckla djupare akademiska språkkunskaper som i sin tur bidrar till att eleverna lättare 
utvecklar djupare ämneskunskaper. Detta anser forskaren kan förverkligas genom  
 undervisningsmetoder - och material som låter andraspråkseleverna vara delaktiga i 
klassrumsundervisningen. Det är på så sätt som andraspråkseleverna får möjlighet att  
använda språket som ett medel till för att utveckla sina tankar inom ämnet naturkunskap.  
Denna form av delaktighet menar forskaren gör att eleverna övergår från det vardagliga  
språket till ett mer akademiskt språk som de med hjälp av lättare kan gå djupare i olika 
ämnesfrågor samt att dra slutsatser av dessa frågor.  
 
Hammond (2006) betonar också vikten av det akademiska språket i sin studie. Forskaren 
menar att utvecklingen av ett akademiskt språk är avgörande för att andraspråkseleverna 
ska kunna förstå innehållet i ämnestexterna. Att andraspråkseleverna har ett vardagligt 
ytflyt i talet behöver inte betyda att dessa elever har ett fullt utvecklat fackspråk. Bakom 
detta utflyt kan andraspråkseleverna dölja stora brister inom fackspråket. Detta är något 
som brukar tydliggöras när andraspråkseleverna ska läsa innehållet i övriga skolämnena 
och ett tydligt exempel på detta visades i parsamtalen mellan andraspråkseleverna som 
Hägerfelth (2004) analyserade. I dessa samtal bevarades olika ämnesfrågor med ett väldigt 
vardagligt språk utan att någon användning av ett djupare akademiskt språk.  
Hammond (2006) förklarar att det därför är viktigt att språkundervisningen ska sträva 
efter att andraspråkseleverna ska utveckla fackspråkskunskaper som är specifika för de 
olika skolämnena. Detta för att andraspråkseleverna ska kunna besvara olika ämnesfrågor 
med ett djupare akademiskt språk och inte diskutera med ett vardagsspråk. 
Denna språkbehärskning är en av grundförutsättningar till för att eleverna ska kunna 
utveckla sitt kritiska tänkande kring olika ämnesfrågor samt ta ställning till dessa frågor.  
 
Gröning (2006) gör en studie om andraspråkselevernas kunskapsutveckling i SO-ämnena.  
 Syftet med denna studie är bland annat att undersöka skillnader i måluppfyllelser i 
 SO-ämnena mellan andraspråkstalare och modersmålstalare i svenska samt hur dessa 
måluppfyllelser är beroende på språkbehärskningsskillnader mellan svenska elever och 
elever med annat modersmål. Den metod som används i denna studie är bland annat 
observation av SO-undervisningen för år 4-5 på mellanstadienivå i tre klasser och i dessa 
klasser har mer än hälften av eleverna ett annat modersmål än svenska.  
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Resultatet av Grönings forskning (2006) visar att andraspråkselever presterar mycket 
sämre resultat i SO-ämnena än sina jämnåriga svenska kamrater och dessa 
resultatskillnader beror främst på skillnader i språkbehärskningen mellan dessa elever.  
 Med det vill säga att andraspråkseleverna inte har ett fackspråk som är tillräckligt till för 
att eleverna ska förstå innehållet i SO-ämnena. Resultatet i denna studie visar även att 
grupparbeten i heterogena grupper, det vill säga blandande grupper som består av både 
modersmålstalare och andraspråkselever bidrar till utveckling av det akademiska 
ämnesspråket. Detta eftersom andraspråkselever genom att diskutera med 
modersmålstalare kan ta del av nya akademiska ord som bidrar till fackordsutveckling. 
 
Slutsatsen av Gröning (2006) studie blir att andraspråkseleverna har andra 
språkförutsättningar än modersmålstalarna och som lärare är det viktigt att i undervisning 
ta hänsyn till andraspråkselevernas språkliga förutsättningar. Med det menas att 
andraspråkselever ska få en anpassad ämnesundervisning efter sina behov, där de får 
möjlighet att få stöd i att språkligt förstå ämnesundervisningen.  
                                                                    
Sandström (2005) gör en studie om ämnesintegrerad undervisning där syftet är att 
undersöka lärarsynpunkter kring ämnesintegrerad undervisning. Frågeställningar som 
besvaras i denna studie är hur det kommer sig att vissa lärare är för ämnesintegrerad 
undervisning medan andra lärare är emot detta arbetsätt. Undersökningsmetoden i denna 
forskning består av intervjuer med pedagoger för både senare -och yngre åldrar.  
 
Resultaten av forskningen blir att lärare för senare åldrar och främst lärare i naturkunskap 
är mindre öppna för ämnesintegrering i sin undervisning. Dessa lärare anser att 
ämnesintegrerad undervisning negativt drabbar elevernas kunskapsutveckling och detta 
eftersom lärarna anser att inblandning av andra ämnen i undervisningen ta mycket tid och 
utrymme från det egentliga innehållet i ämnesundervisningen. Naturkunskapslärare anser 
också att deras ämne hade ett fast innehåll som inte kan integreras med något annat 
skolämne.  
 
Däremot förklarar Sandström (2009) att lärare för yngre åldrar är mer öppna för 
ämnesintegrerad eftersom lärarna anser att ämnesintegrerad undervisning möjliggör 
samarbete med övriga lärare under bland annat planeringen av undervisningsmaterialet.  
Samarbete med lärarkollegor anser dessa lärare bidrar till att olika elevbehov blir synliga 
och därmed blir det lättare att anpassa undervisningen efter deras behov och 
förutsättningar. Ämnesintegrationen i dessa lärares undervisning består av teman som 
integrerar olika ämnen. vidare visar även resultatet att ämnesintegrerad undervisning  
förutsätter att lärarna i arbetslagen själva ska styra och kontrollera sin undervisning utan 
någon inblandning av skolledningen. Detta medan traditionell undervisning kontrolleras 
av ledningen på skolan. 
 
Slutsatsen av Sandströms (2006) studie visar att olika ämneslärare drar olika tolkningar 
av styrdokumenten som styr om lärare undervisar ämnesintegrerat eller traditionellt. Med 
det vill säga att styrdokumenten tolkas olika lärarna och dessa lärare anser därför att deras 
undervisningssätt är mest effektiv för kunskapsutvecklingen.  
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2.4 Sammanfattning av bakgrunden 
 
Sammanfattning av bakgrunden är att eleverna i undervisningen ska få möjlighet att 
utveckla ett akademiskt språk som de med hjälp av kan förstå ämnesundervisningen. 
Utvecklingen av det akademiska språket är en även grundförutsättning till för att eleverna 
ska uppnå målen i ämnesundervisningen. Det akademiska ämnesspråket kan 
andraspråkseleverna få möjlighet att utveckla genom olika insatser som bland annat att 
eleverna i undervisningen ska arbeta med ämnesintegrerade teman. I dessa teman får 
andraspråkseleven möjlighet till att ta del av ett varierat fackspråk inom skolämnena. 
Fackspråket kan även utvecklas genom varierad ämnesläsning som ska bestå av faktatexter 
som ska uppföljs med diskussioner, där andraspråkseleverna kan få möjlighet att utveckla 
ett djupare förståelse av det ämnesinnehåll. Begränsad språkbehärskning av det 
akademiska ämnesspråket leder till att eleverna inte förstå innehållet i ämnen som bland 
annat naturkunskap och SO, men trots det är inte alla lärare som är öppna för 
språkintegrering i sin undervisning. 
 
 
3. Metod  
 
3.1 Datainsamlingsmetod 
 
Den metod används i denna undersökning är kvalitativa metoder som består av 
ostrukturerade intervjuer, där sex verksamma svenska som andraspråkslärare från tre 
olika skolor har intervjuats. Denscombe (2009) anser att djupintervjuer är mest lämpliga 
för fördjupningar inom olika detaljer och eftersom målet med min studie var att fördjupa 
mig i olika lärarsynpunkter kring mitt ämnesområde valde jag djupintervjuer som 
undersökningsmetod.  
 
Vidare om ostrukturerade intervjuer säger Stukat (2005) att intervjuaren får möjlighet att 
ställa följdfrågor genom att exempelvis be informanterna att motivera sina svar . I denna 
studie bad jag informanterna att motivera sina svar främst när frågorna som ställdes till de 
var slutna, det vill säga när frågorna bestod av ja -eller nej frågor. Denscombe (2009) 
förklarar vidare att forskaren genom kvalitativa metodval och däribland genom 
ostrukturerade intervjuer får möjlighet att dra relevanta tolkningar av samt jämföra olika 
data med varandra. Detta är något som jag genomför i denna studie genom att jag jämför 
olika intervjuer med varandra samt dra tolkningar och slutsatser av dessa intervjuresultat. 
 
3.2 Urval 
 
Stukat (2005) förklarar att intervjuaren helst inte bör intervjua de som denne känner och 
umgås med. Detta eftersom dessa personer har samma synpunkter och åsikter som en 
själv har och då finns det en stor risk ”att få sin åsikt bekräftad”, (Stukat, 2005, sid, 58). 
 I val av informanter i denna studie fanns det stora möjligheter för mig att intervjua lärare i 
min egen omgivning som står mig nära. Detta urval skulle ta betydligt mindre tid men med 
hänsyn till det stukat förklarar avstod jag att intervjua dessa. Stukat (2005) förklarar att 
intervjuaren även bör sträva efter att få ett så ”representativt urval” som möjligt, det vill 
säga att denne ska välja informanter som representerar det område som ska undersökas.  
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Syftet med min undersökning var bland annat jämföra traditionell språkundervisning samt 
ämnesintegrerad språkundervisning och för att få ett representativt urval som möjligt 
valde jag att intervjua två lärare som undervisar traditionellt samt fyra lärare som 
undervisar ämnesintegrerat. Närmare om urvalet i denna studie bestod det av fyra lärare 
som undervisar år 6-9 i svenska som andraspråk, medan de två övriga lärarna undervisade 
nyanlända andraspråkselever i svenska som andraspråk och deras elever är i åldern 16-19. 
De fyra första informanterna undervisar ämnesintegrerad medan de övriga två 
informanterna undervisar traditionellt. Detta urval ställde kravet att jag fick åka till en 
annan stad och detta eftersom det var svårt att få ett helt representativt urval i den stad jag 
själv bor i . Informanterna som intervjuats var i åldern 30-50 år och eftersom denna studie 
är inriktad på bland annat på språkutvecklande ämnesundervisning valde jag att intervjua 
svenska som andraspråkslärare. Detta med tanke på att ämnesområdet i denna studie 
ingår främst i dessa lärare profession. Alla dessa informanter var behöriga lärare ibland 
annat svenska som andraspråk och de hade flera år erfarenhet i att undervisa i detta ämne.  
 
3.3 Bearbetning 
 
Informanterna i denna studie kontaktades personligt via telefon och i telefonsamtal med 
informanterna presenterade jag mitt undersökningsområde samt syftet med det, sedan 
blev lärarna tillfrågade om de ville ställa upp på intervjuer. De flesta lärare som tillfrågades 
tackade ja och därefter bokades tid för intervjuer. Intervjuerna genomfördes på olika 
skolor i två olika medelstora städer i Sverige. Informanterna intervjuades personligt i ett 
enskilt rum på skolor där de befann sig och syftet med det var att de ostört av andra skulle 
redogöra för sina tankar och synpunkter. Varje intervju varade i genomsnitt 40-60 
minuter och intervjuerna spelades med band. Alla dessa intervjuer sammanfattade jag 
skriftligt och i överensstämmelse med det Denscombe (2009) förklarar om ”kodning” 
valde jag därefter att fördjupa mig i det som var mest relevant för min studie.  
 
Under resultatdelen har de sex informanter som intervjuats fått fiktiva namn och dessa 
namn är Fatima. Lina, Maria, Bahar, Elin och Nora. Det är meningen att de fyra första 
undervisar ämnesintegrerat medan de övriga undervisar traditionellt.  
 
3.4 Reliabilitet och validitet 
 
Denscombe (2009) förklarar att det med reliabilitet menas att en annan forskar genom att 
gå samma väg som en själv ska kunna framtill samma forskningsresultat. Med tänker jag 
att jag i denna studie inte kan garantera att informanterna har talat sanning eller om de 
kommer att behålla samma synpunkter längre fram. Dessa punkter kan leda till 
svårigheter med att komma fram till samma resultat, men om dessa hinder inte inträffar är 
det fullt möjligt för andra forskare att komma fram till samma resultat.  
Validitet förklarar Denscombe består av att materialet bygger på sanning samt att dessa 
material ska vara verklighetsförankrade. Detta har jag strävat efter att tillämpa genom att 
noga lyssna på informanternas intervjuer och därmed transkribera verkliga och sanna 
synpunkter som var relevanta för min studie.  
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3.5 Etiska antaganden 
 
Utifrån det vetenskapsrådet (2007) förklarar om informationskravet fick informanterna i 
förhand bli medvetna om studiens syfte samt hur intervjuerna skulle genomföras. Därefter 
fick informanterna fritt ge sitt samtycke för att medverka i denna studie och i samband 
med själva intervjuerna blev informanterna informerade om att de skulle få vara anonyma 
genom att ingen av dem eller skolor de jobbade på skulle namnges i denna studie.  Sedan 
var konfidentialitetskravet en viktig del som informanterna fick bli medvetna om genom 
att all data inom denna studie skulle skyddas från utomstående. 
 
 
4. Resultat  
 
4.1 Undervisningsmetoder 
  
Första frågan handlar om att de olika informanterna skulle redogöra för sin syn kring 
ämnesintegrerad undervisning. På denna fråga svarade de flesta informanter oavsett om 
dessa undervisar traditionellt eller ämnesintegrerat att genomgångar är den mest 
grundläggande metoden i deras undervisning.  
 
Bahar, Fatima, Lina och Maria använder sig av denna undervisningsmetod i mindre 
utsträckning och detta eftersom informanterna anser att alltför långa genomgångar i 
ämnesintegrerad språkundervisning leder till att eleverna tappar koncentrationen och 
fokus på undervisningen. Dessa informanter är därför överens om att undervisningen ska 
vara varierad och syftet med detta är att eleverna inte ska tröttna på undervisningen och 
därmed prestera bra ifrån sig. Närmare om detta säger Bahar i ett citat att: ” genomgångar 
ska bara introducera temauppgifter eleverna ska jobba med”, med det vill säga att 
eleverna genom denna undervisningsmetod endast ska förberedas med instruktioner om 
hur de ska gå tillväga i genomförandet av olika temauppgifter.  
 
Däremot är Nora och Elin mer öppna för långa genomgångar när eleverna är i början av 
sin språkutveckling. Detta eftersom dessa informanter anser att nyanlända är från sina 
hemländer vana med katederundervisning samt att dessa lär sig bäst genom detta 
arbetsätt. 
 
 Katederundervisning för nyanlända elever anser Elin är nödvändig eftersom: ” nyanlända 
på grund av stora språkluckor är beroende av hjälp. Det är omöjligt att som ensam 
lärare hinna hjälpa tjugotvå elever under en enda lektion”. Denna lärare anser att det 
smidigaste arbetssättet med nyanlända andraspråkselever är därför katederundervisning.  
 
Vidare om undervisningsmetoder säger Fatima, Bahar, Lina och Maria förklarar att 
ämnesintegrerad undervisning består av att eleverna genom att jobba själva ska öva till att 
blir bättre på att ta eget ansvar för sina studier både när de studerar enskilt eller i grupp. 
Informanterna säger att eleverna genom att ta ansvar för olika skolarbeten övas till att 
senare kunna vara delaktiga i samhällslivet. Det är därför viktigt att olika 
undervisningsmetoder lägger fokus på ansvarstagande.  
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Fatima, Bahar och Maria anser att eleverna i undervisningen får bland annat jobba i grupp 
med olika temauppgifter. Dessa grupparbeten uppföljs med gemensamma samlingar där 
eleverna för storgrupperna får möjlighet att presentera vad de har kommit fram till. 
 Under denna process betonar Fatima att att datorn är ett stort hjälpmedel och detta 
eftersom eleverna på så sätt snabbt kan söka fakta som är relevant för den uppgift de ska 
genomföras. Maria förklarar att en nackdel med grupparbeten i tematisk undervisning är 
att inte alla elever tar sitt ansvar. Därför förklarar Maria att hon är noga med att se vad 
varje elev har bidragit med i temagruppuppgifter och detta för genomföranden av 
gruppuppgifter ska bli så rättvisa som möjligt.  
                                                                           
Vidare om undervisningsmetoder inom ämnesintegrerad undervisning säger Bahar att 
eleverna” i temagrupparbeten ska lära sig att dela med sig kunskap och ta del av andras 
kunskaper”. Hon menar att undervisningen ska stimulera att eleverna lär sig av varandra 
samt utvecklar tankar i samspel med varandra och detta anser Bahar förverkligas med 
ämnesintegrerad undervisning.  
 
Lina anser att eleverna ska få utföra temauppgifter både enskilt och i grupparbeten. 
Informanten säger att vissa delar i språket kräver att eleven ska få möjlighet att genomföra 
enskilt och ett sådant exempel är läsning. Närmare om detta säger att ”många elever läser 
bättre enskilt än i grupp” och därför låter hon sina elever läsa enskilt. Läsningen säger 
Lina brukar uppföljas med diskussioner både i mindre grupper och i större grupper, det 
vill säga inför helklass.   
 
Nora anser att eleverna ska får jobba enskilt i undervisningen och detta eftersom 
andraspråkseleverna på grund av bristande språkkunskaper inte kan kommunicera med 
varandra i grupp. Nora säger ”att eleverna istället sitter och diskuterar på sina 
modersmål” och därför anser hon att gruppdiskussioner inte är språkutvecklande för 
nyanlända andraspråkselever. Vidare om detta förklarar Elin att hennes klasser endast 
består av nybörjare i det svenska språket och dessa elever har därför inte möjlighet elever 
att utveckla sina språkkunskaper i kommunikation med varandra, utan att dessa bäst 
skulle få möjlighet att utveckla sina språkkunskaper genom att kommunicera med 
modersmålstalare. För att få andraspråkselever att kommunicera med svenskar och 
därmed utveckla sitt språk förklarar hon att eleverna två dagar i veckan får gå på praktik 
där de får möjlighet att språkligt kommunicera med svenskar.  
 
När det gäller frågan om syftet med informanternas undervisningsmetoder är alla 
informanter överens om att det främsta undervisningssyftet är språkutveckling som 
underlättar för eleverna att komma vidare med studier samt delaktighet i samhällslivet.  
 Som det har angivits ovan använder sig de olika informanterna sig av olika 
undervisningsmetoder trots att de har samma mål med undervisningen.  
 
Nora och Elin har en gemensam syn på att svenska som andraspråksundervisning för 
nybörjare bör vara mer lärarstyrd och syftet med detta anser informanterna att eleverna 
ska få en språkgrund som underlättar för dem att komma vidare med övrig 
ämnesundervisning. Trots att Elin syfte med bland annat hennes undervisningsmetoder är 
språkutveckling som ska leda till ämnesdeltagande så litar hon inte på att hennes elever 
skulle kunna komma vidare med ämnesläsningen på gymnasienivå.  
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Detta utrycker hon med att ämnesdeltagande är ”väldigt avlägset för många av eleverna, 
speciellt kvinnor utan någon skolgång som endast är intresserade av att gifta sig och 
skaffa tio barn”.  
 
På frågan om vilka undervisningsmetoder eleverna uppskattar bäst svarar de flesta lärare 
att eleverna uppskattar undervisningsmetoder som lämnar utrymme för eget arbete. 
Fatima säger att eleverna inom ämnesintegrerad undervisning uppskattar att ha eget 
arbete med datorn som hjälpmedel.  
 
Nora säger att elever är olika och att dessa därför lär sig genom olika 
undervisningsmetoder. Detta anser hon har en avgörande roll för vilka 
undervisningsmetoder eleverna uppskattar bäst. Informanten menar att vissa elever bäst 
utvecklar sitt språkförmåga med genomgångar, medan andra bäst lär sig med genom eget 
arbete.  
 
4.2 Undervisningsmaterial 
 
På frågan om lärarna använder sig av någon specifik lärobok som de utgår ifrån i sina 
undervisningar svarar alla informanter förutom Elin ”nej” och detta motiverar 
informanterna med att de i undervisningsplaneringen plockar ut material från varierande 
texter och böcker.  
 
Elin anser däremot att det mest lämpliga materialet för hennes elever med tanke på deras 
begränsade språkkunskaper är att de får jobba i en specifik lärobok som sammanfattar de 
viktigaste språkgrunderna. Boken som informantens elever får jobba med säger hon består 
av enklare grammatikövningar, läsförståelsetexter samt skrivuppgifter. Elin förklarar att 
boken även integrerar enklare texter inom samhällskunskap som eleverna får möjlighet att 
bearbeta och syftet med det är att de ska utveckla sina kunskaper om det svenska 
samhället.  
 
Fatima, Lina, Maria och Bahar är överens om att materialet i deras undervisning utgår från 
gemensamma teman som arbetslaget tillsammans har bestämt att eleverna ska få jobba 
med. Dessa gemensamma teman säger informanterna utgår från olika elevkompetenser, 
det vill att temavalet görs med hänsyn till elevernas olika erfarenheter och intressen. 
Andraspråkseleverna språkbehov av att utveckla ett akademiskt ämnesspråk är även något 
som dessa informanter tar hänsyn till i val av temauppgifter i svenska som 
andraspråksundervisningen.  
 
Närmare om undervisningsmaterial förklarar Lina eleverna under svenska som 
andraspråksundervisningen får möjlighet att jobba med material från andra skolämnen. 
Under arbetet med dessa material säger Lina att det är mest är ”fokus på språket” och med 
det menar informanten att andraspråkseleverna får stöd med fackspråket när de genomför 
olika ämnesuppgifter.  
 
Fatima och Maria säger att de plockar material i sin undervisning utifrån olika 
gemensamma teman som eleverna jobbar med. För att förtydliga detta ger Fatima exempel 
på tema samt temamaterial i svenska som andraspråk och detta exempel består av att ett 
tidigare tema som eleverna har fått jobba med var ”Nobel” och i svenska som 
andraspråksundervisningen fick eleverna utifrån detta tema jobba med faktatexter, 
tidningsartiklar samt själva välja en nobelpristagare i litteratur att skriva om.  
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Genom temaundervisning anser Fatima att läraren kan får möjlighet att ”slå två flugor i en 
enda smäll” och med detta menar hon att andraspråkseleverna på så sätt lyckas få jobba 
språkutvecklande samtidigt som dessa utvecklar djupare ämneskunskaper.  
 
Vidare ger Bahar ett exempel på en uppgift som eleverna fick göra under valperioden. 
Bahar säger att denna uppgift bestod av att eleverna i grupp fick ”välja ett parti att 
intervjua och de fick förberedda frågor till sina intervjuer. Sen fick eleverna ta sig ner till 
stan och intervjua folk i valstugorna. De här intervjuerna fick eleverna bearbeta och 
göra muntliga redovisningar av”. Informanten förklarar vidare att denna uppgift 
integrerade ämnena samhällskunskap och svenska som andraspråk. Detta genom att 
eleverna i genomförandet av denna uppgift fick kunskaper om valet som ingår i ämnet 
samhällkunskap, samtidigt som dessa jobbade med språkutvecklingen. Detta främst 
igenom att andraspråkseleverna först fick skriva ner intervjuerna och sedan göra muntliga 
presentationer av det.  
 
När det gäller frågan om samarbete med övriga ämneslärare i materialplaneringen svarar  
Fatima, Bahar, Maria och Lina nästan all planering sker i samarbete med övriga lärare i 
deras olika arbetslag. Lina säger att lärarna i den gemensamma planeringen beslutar vilket 
tema eleverna ska få jobba med samt vilka ämnen som kan ingå i dessa teman, med det 
menar informanten att det kan ibland vara svårt att integrera alla skolämnen under ett och 
samma tema, utan att olika teman fokuserar på ett vist antal ämnen. vidare förklarar 
Fatima att svenska som andraspråk är ett ämne som ingår i alla teman och detta eftersom 
det svenska språket är något som finns i alla ämnen.  
 
Nora och Elin säger att det i planering av deras undervisning inte sker samarbete med de 
övriga ämneslärarna. Nora anser att samarbetet inte är möjligt på grund av tidsbrist, men 
att hon är öppen för det när både hon och andra lärare får tid till det. Elin förklarar 
däremot att hennes elever inte har hunnit delta i övrig ämnesundervisning och att andra 
ämneslärare därför inte vet mycket om hennes elever. Hon anser sig därför vara mest 
medveten om sina elevers språkbehov. 
 
Fatima, Maria, Lina och Bahar är överens om att ämnet svenska som andraspråk kan 
integreras med alla skolämnen, eftersom dessa informanter anser att nästan alla ämnen på 
skolan består av det svenska språket. Närmare om detta förklarar Maria att:  
” ämnesintegrering är en resurs för språkutveckling för elever med annat modersmål” 
och med det menar hon att eleverna genom ämnesintegrerad undervisning får möjlighet 
till att utveckla varierande fackspråkkunskaper som underlättar för dem att utveckla sina 
ämneskunskaper.  
 
Nora och Elin är däremot inte lika öppna för integrering av ämnesmaterial i sin 
språkundervisning. Dessa lärare menar att deras elever är så pass nya i sin språkutveckling 
och en alltför stor integrering av andra skolämnen i språkundervisningen skulle leda till 
förvirring bland eleverna, det vill säga att eleverna ska tappa fokus på det svenska språket. 
Nora säger att det är viktigt att ”låta nyanlända att fokusera på en sak i taget”. Med detta 
utryck menar informanten att hon låter sina elever först fokusera på språket utan någon 
ämnesintegrering och syftet med detta anser hon är att eleverna senare när de börjar med 
ämnesläsningen ska få en grund i språket.  
Det ämne båda informanterna är överens om att integrera i sin språkundervisning redan 
när eleverna är nybörjare i sin språkutveckling är samhällkunskap i form av enklare texter. 
Syftet med det är att eleverna ska utveckla djupare kunskaper inom det svenska samhället 
för att därefter lättare komma in i det.  
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5.3 Hinder och möjligheter med ämnesintegrerad undervisning 
 
På frågan om informanterna kan koppla ämnesintegrerad undervisning till olika 
styrdokument svarar de flesta informanter ”ja” . Informanterna kopplar ämnesintegrerad 
undervisning till styrdokument på olika sätt och detta är beroende på olika tolkningar som 
informanterna drar av styrdokumenten.  
 
Fatima kopplar ämnesintegrerad undervisning till styrdokument genom att förklara att:  
 ”undervisning blir mer intressant och rolig för eleverna. Många ungdomar är 
intresserade av datorer och på vår skola har alla elever fått varsin dator som de kan 
använda som hjälpmedel till skolarbetet”.  
 
Lina och Maria drar likadan koppling mellan ämnesintegrerad undervisning och 
styrdokumenten. Dessa säger att undervisningen i olika teman anpassas efter elevernas 
språk -och kunskapsbehov. Detta anser informanterna möjliggörs främst genom 
kommunikation och samarbete mellan elever och lärare. På så sätt blir ämneslärare bättre 
medvetna om andraspråkselevernas språkbrister och blir därmed mer öppna för 
språkintegrering i ämnesundervisning. Därmed får andraspråkseleverna mer stöd i språket 
som bidrar till utvecklande språkkunskaper.   
 
Trots att Bahar och Nora undervisar enligt olika arbetsätt drar dessa samma koppling 
mellan ämnesintegrerad undervisning och styrdokumenten. Dessa informanter förklarar 
att eleverna genom ämnesintegration i undervisning utvecklar varierande kunskaper som 
de kan ha användning av i olika situationer och ämnen, det vill säga att utvecklat fackspråk 
bidrar till att eleverna utvecklar ”allsidiga” kunskaper inom olika skolämnen.  Nora anser 
att detta blir möjligt när andraspårseleverna har kommit längre i sin språkutveckling.  
 
Vad det gäller frågan om informanterna anser att eleverna genom ämnesintegrerat 
undervisning lättare uppnår målen i undervisningen svarar de flesta informanterna ”ja” 
och detta motiverar de med det som sägs ovan om kopplingen mellan ämnesintegrerad 
undervisning och styrdokumenten.  
 
Elin har ett annorlunda svar på denna fråga. Hon säger att hon inte kan svara på denna 
fråga eftersom hon i stort sätt aldrig undervisat enligt ämnesintegrerad arbetsätt.  
 
På frågan om informanterna anser om det finns hinder med ämnesintegrerad 
undervisning svarar Bahar, Lina, Maria och Fatima anser att det inte finns några hinder 
med ämnesintegrerad undervisning, utan att informanterna endast ser möjligheter med 
detta arbetsätt. Fatima säger att ett hinder för språkutvecklingen kan däremot vara ”när 
ämnet svenska som andraspråk inte får samma status som de övriga skolämnena”. Med 
det menar Fatima att många ämneslärare inte tar andraspråkselevernas språkbehov på 
allvar och detta genom att många lärare inte är öppna för integration av språkstöd i sin 
ämnesundervisning. Detta är något som hindrar andraspråkselevernas 
fackspråksutveckling.  
 
Nora och Elin anser att ämnesintegrerad undervisning kan vara ett hinder för 
andraspråkselevernas språkutveckling när eleverna är i början av sin språkinlärning. 
Informanterna är överens om att de inte emot ämnesintegrerad undervisning men de 
anser att de får komma senare när eleverna har kommit längre i sin språkinlärning. Med 
det menar informanterna att eleverna först ska utveckla det vardagliga språket och 
grammatisk språkgrund innan eleverna börjar med ämnesundervisningen.  
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Genom dessa språkgrunder anser dessa informanter att eleverna lättare kommer att 
senare förstå ämnesundervisningen.  
 
5. Analys av resultat  
 
De flesta informanter oavsett om de undervisar ämnesintegrerat eller traditionellt har 
genomgångar som undervisningsmetod. Skillnaden mellan dessa genomgångar är att 
lärare som undervisar ämnesintegrerat har dessa genomgångar i mindre utsträckning 
medan lärare som undervisar traditionellt använder sig av genomgångar i större 
utsträckning. Hägerfelth (2004) forskning visar att genomgångar som endast kontrolleras 
av läraren kan vara ett hinder för språkutvecklingen eftersom eleven på så sätt inte får 
möjlighet att utveckla sina tankar kring ämnesundervisningen. Cummin (2000) är också 
emot undervisningsmetoder som inte möjliggör elevdelaktighet i undervisningen. Han 
menar att eleverna i språkundervisningen ska få möjlighet att tydliggöra sina tankar kring 
undervisningen eftersom det är på så sätt som eleverna utvecklar sina tankar och sitt 
akademiska skolspråk.  
 
De informanter som undervisar ämnesintegrerat är överens om att genomgångar ska 
uppföljas av undervisningsmetoder som lämnar utrymme för eget ansvar och detta genom 
att eleverna ska jobba både enskilt och i grupp.  Med det vill säga att lärare som undervisar 
ämnesintegrerat är mer öppna för elevdelaktighet eftersom dessa lärare anser att det är på 
så sätt som eleverna utvecklar sitt språk och ämneskunskaper. Bostani & Josefsson (2009) 
är positiva till detta och anser att ämnesintegrerad undervisning förutsätter att eleverna 
ska vara aktiva deltagare i undervisningen, där de får möjlighet att påverka eget lärande.  
 
Informanter som undervisar traditionellt anser att det blir svårare för eleverna att vara 
delaktiga i undervisningen och därmed ta eget ansvar för egen kunskapsutveckling när de 
är i början av sin språkinlärning. Detta anser informanterna beror på att eleverna språk 
inte är tillräcklig till för att ska kunna vara delaktiga i undervisningen. Detta strider mot 
det Holmegaard & Wikström (2004) samt det Cummin (2000) förklarar om att 
andraspråkseleverna redan när de är i början av sin språkutveckling ska tillåtas vara 
delaktiga i undervisningen och detta i syfte att andraspråkseleverna ska få möjlighet att 
aktivt använda språket för att därefter kunna få djupare språkkunskaper.  
 Vidare om detta säger Bostani & Josefsson (2009) att eleverna lättare kan ta ansvar för 
eget lärande när läraren är tillgänglig för dem och stödjer dem med språket, det vill säga 
att läraren bland annat ska stödja eleven med att föra fram det denne vill ha sagt i 
undervisningen.  
 
Gemensamt för alla informanter är att syftet med deras undervisningsmetoder är 
språkutveckling men trots det tar de olika informanterna olika vägar mot detta mål. Vikten 
av det akademiska skolspråket betonas främst av lärare som undervisar ämnesintegrerat 
och dessa lärare betonar att andraspråkselever utvecklar sitt fackspråk främst genom 
ämnesintegrerad undervisning. Lärare som undervisar traditionellt håller med om detta 
men dessa anser att utvecklingen av fackspråket bör komma när andraspråkseleverna har 
en vardaglig -och grammatiska språkgrund. Holmegaard & Wikström (2009) anser att 
redan när eleverna är i början av sin språkinlärning bör de få möjlighet att utveckla sitt 
fackspråk och detta för att andraspråkseleverna ämneskunskaper inte ska avbrytas i 
samband med språkinlärningen.  
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De informanter som undervisar ämnesintegrerat anser att fackspråksutveckling sker när 
eleverna är aktivt delaktiga i undervisningen, där eleverna får möjlighet att utveckla sina 
tankar kring skolämnena. Medan lärare som undervisar traditionellt menar att främst 
nyanlända andraspråkselever utvecklar sina språkkunskaper genom att vara passiva i 
undervisningen där de lyssnar på och gör som läraren säger. Bostani & Josefsson (2009) 
betonar vikten av att eleverna i undervisningen ska få möjlighet att vara delaktiga för att 
därefter få möjlighet att reflektera över eget lärande samt utveckla sina ämneskunskaper. 
 
Vidare visar resultatet att elever som jobbar enligt ämnesintegrerat arbetsätt bättre 
uppskattar undervisningsmetoder som bland annat grupparbeten, där de får möjlighet att 
diskutera samt tänka kring undervisningen. Detta medan elever som jobbar enligt 
traditionellt arbetsätt bäst uppskattar genomgångar som uppföljs med läxor. Om detta 
säger Westlund (2009)  att lämpliga undervisningsmetoder ska ge eleverna möjlighet att 
utveckla eget ansvarstagande för eget lärande. Syftet med detta anser författaren bör vara 
att eleverna lättare ska kunna vara delaktiga i samhället, med tanke på att ansvartagande 
idag är en grundförutsättning i dagens yrkesliv. 
 
Lärare som undervisar ämnesintegrerat och även en lärare som undervisar traditionellt 
utgår inte från någon särskild bok i sin undervisning utan att dessa plockar material från 
olika böcker. När det gäller lärare som undervisar ämnesintegrerat har dessa 
gemensamma teman som grund i materialplanering. Deras tematiska undervisning 
integrerar olika skolämnen och i arbetet med dessa ämnen under svenska som 
andraspråksundervisningen är det mest fokus på språket, med det vill säga att lärarna 
strävar efter att stödja andraspråkseleverna inom fackspråket inom olika skolämnen.  
 
Om detta säger Garme (2004) ämnesintegrerad undervisning där andraspråkseleverna får 
möjlighet att jobba språkutvecklande med ämnesinnehållet har en avgörande roll för 
utvecklingen av det akademiska skolspråket som i sin tur underlättar olika måluppfyllelser 
på skolan.   
 
Resultatet visar att lärare som undervisar ämnesintegrerat planerar i stort sätt sin 
undervisning i samarbete med andra lärare medan lärare som undervisar traditionellt 
planerar sin undervisning enskilt oberoende av andra ämneslärare. De lärare som 
undervisar ämnesintegrerat anser att svenska som andraspråkslärare i samarbete med 
övriga ämneslärare lättare kan anpassa undervisningen efter andraspråkselevernas behov 
av fackspråksutveckling. Westlund (2009) anser att ämnesintegrerad arbetsätt förutsätter 
att lärarna samarbetar med varandra och i överensstämmelse med det informanterna 
förklarar anser Westlund att lärare genom samarbete lättare blir medvetna om elevernas 
behov.  
                                                                                                                                    
Materialet i undervisningen säger lärare som undervisar ämnesintegrerat är teman som 
planeras i samarbete med de övriga ämneslärare och dessa teman integrerar olika 
skolämnen. Materialet i svenska som andraspråk utgår också från dessa teman och består 
bland annat av tidningsartiklar, faktatexter och skönlitteratur som eleverna språkmässigt 
får bearbeta i undervisningen. Även de lärare som undervisar traditionellt integrerar 
enklare samhällskunskapstexter i sin undervisning. Men skillnaden här är att det inte finns 
något ämnesintegrerat tema som styr materialet eleven ska få jobba med, det vill säga att 
materialet i traditionell undervisning inte utgår från ett särskilt tema utan läraren avgör 
själv vilket material dennes elever ska jobba med.  
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Garme (2004) förklarar att det är viktigt att eleverna i svenska som 
andraspråksundervisningen ska får möjlighet att språkligt bearbeta varierande 
ämnestexter som bland annat ska bestå av faktatexter inom olika skolämnen. Detta i syfte 
att eleverna ska utveckla sitt akademiska skolspråk.  
 
 När det gäller vilka ämnen lärare kan integrera svenska som andraspråksundervisning 
visar resultatet att lärare som undervisar ämnesintegrerat är öppna för nästan all 
ämnesintegrering. Dessa lärare menar att det svenska språket finns i de flesta skolämnen 
och att det därför inte spelar någon roll vilket ämne eleverna jobbar med under svenska 
som andraspråksundervisningen. Målet med ämnesintegrering i dessa lärares 
språkundervisning är språkutveckling av främst ämnesspråket eftersom många av dessa 
informanter anser att detta är grundförutsättningen till att andraspråkseleverna ska uppnå 
målen i övrig ämnesundervisning. Detta stämmer helt överens om det både Holmegaard & 
Wikström (2004) och Garme (2004) förklarar att ämnesintegrering i stor utsträckning 
spelar en avgörande roll för olika måluppfyllelser på skolan och detta eftersom eleverna 
genom detta arbetsätt utvecklar sitt fackspråk som bidrar till bättre förståelse av olika 
ämnen.  
 
Undervisning som bedriv av lärare som undervisar traditionellt består av språkövningar i 
form av läsförståelse, grammatikövningar samt skrivövningar. Integration av 
samhällskunskap sker också och där är syftet att eleverna ska utveckla sina kunskaper om 
det svenska samhället. Dessa lärare betonar inte vikten av det akademiska skolspråket för 
andraspråkseleverna som är i början av sin språkinlärning, utan att dessa menar att 
ämnesintegrering får komma senare när eleverna har kommit längre i sin språkutveckling. 
Dessa lärare menar också att ämnesintegrerad undervisning kan vara ett hinder för 
språkutvecklingen när andraspråkseleverna är i början av sin språkutveckling.  
 
Cummin (2000) är emot det informanterna säger och detta genom det författaren 
förklarar om att andraspråkseleverna redan när de är i början av sin språkutveckling ska få 
bygga på sina ämneskunskaper och detta i syfte att uppbyggnaden av ämneskunskaper hos 
andraspråkselever inte ska avstannas i samband med språkinlärningen.  
 
De flesta lärare ser en tydlig koppling mellan ämnesintegrerad undervisning och 
styrdokumenten, även en lärare som undervisar traditionellt. Dessa lärare menar bland att 
eleverna genom ämnesintegrerad undervisning bland annat får varierande 
fackspråkkunskaper samt att undervisningen inom detta arbetsätt anpassas efter elevernas 
olika intressen, vilket ökar elevernas motivation för undervisningen. Lgr 11 och 
kursplanen, skolverket (2000) betonar också att eleverna i undervisningen ska få ta del av 
varierande språkkunskaper som de med hjälp av lättare ska uppnå ämnesmålen. Lpo 94 
betonar vikten av att undervisningen ska anpassas efter elevernas förutsättningar och 
behov. 
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6. Diskussion 
 
6.1 Diskussion av metoden 
 
Mitt forskningssyfte ställde kravet att intervjua lärare som undervisar enligt olika 
arbetsätt, nämligen att jag fick intervjua både lärare som undervisar ämnesintegrerat samt 
de som undervisar traditionellt. Detta var ett svårt urval att få tag på och svårast var det att 
få tag på lärare som undervisar ämnesintegrerat och för att jag skulle få tag på ett sådant 
urval fick jag söka efter ett representativt urval i andra städer. När jag väl fick tag på 
informanterna fick jag olika tider för intervjuer, vilket ställde kravet att jag under flera 
tillfällen var tvungen att åka till en annan stad för att intervjua de olika informanterna. 
Denscombe (2009) förklarar att forskaren bör fundera på om olika intervjuer tidsmässigt 
och kostnadsmässigt går att genomföra. Detta var något jag reflekterade över, men jag 
hade inget val då jag inte kunde få representativa informanter i min egen stad. 
 
Under själva genomförandet av intervjuerna hade vissa informanter svårt att slappna av, 
men när jag åter igen berättade syftet med min forskning och gick igenom olika etiska 
antaganden kunde de lättare slappna av och redogöra för sina synpunkter. En informant 
gav väldigt korta svar på intervjufrågorna. Trots att jag hade bokat tid med henne så 
försökte hon svara snabbt på intervjufrågorna utan att tänka djupare i frågorna, men jag 
strävade efter att få mer detaljerade svar genom att ställa följdfrågor till informanten vilket 
ledde till att jag fick längre svar.  
 
Både Stukat (2005) och Denscombe (2009) säger att bortfallet i intervjuer är stort. Mina 
tankar kring det är att jag inte hävda att resultatet av det informanterna säger gäller 
allmänt för alla lärare som undervisar ämnesintegrerat samt traditionellt, utan att det är 
viktigt att observera att resultaten som denna studie visar gäller just de informanter som 
intervjuats.  
 
 
6.2 Diskussion av resultat 
 
Lärare som undervisar ämnesintegrerat är öppna för elevdelaktighet i undervisningen 
eftersom dessa lärare anser att eleverna på så utvecklar sitt språk samtidigt som 
ämneskunskaper. Med detta resultat tänker jag på det Lpo 94 beskriver om vikten av att 
eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt kritiska och analytiska tänkande i undervisning. 
Detta får eleverna möjlighet att utveckla genom att diskutera undervisningen med både 
lärare och kamrater, där de får möjlighet att använda sig av fackspråket i naturliga 
situationer, det vill säga att de diskuterat med ett sådant språk under sin vardag. På så 
sätt får blir det möjligt för andraspråkseleverna att ta del av nya fackord och 
ämneskunskaper samtidigt som dessa utvecklar sina tankar kring det som de redan kan. 
Detta betonas även av Westlund (2009) som Westlund att elevdelaktighet i undervisningen 
i form av bland annat diskussioner möjliggörs med ämnesintegrerat arbetsätt där 
andraspråkseleverna får möjlighet att påverka eget lärande.  
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Däremot visar resultatet av intervjuer med lärare som undervisar traditionellt att 
elevdelaktigheten är begränsad i undervisning för nyanlända andraspråkselever. 
Informanterna säger bland annat att eleverna från sina hemländer är vana med 
katederundervisning och därför utvecklar de sina språkkunskaper genom sådana 
undervisningsmetoder. Mina tankar kring det är att lärare för nyanlända bör i sin 
undervisning sträva efter att återspegla kunskaper som är viktiga till för att eleven ska 
klara sig i det nya landet. Att endast köra med genomgångar som uppföljs av läxor, det vill 
säga begränsad elevdelaktighet i undervisningen är inte av stor betydelse för 
språkutvecklingen. Hägerfelths forskning (2004) visar att begränsad elevdelaktighet leder 
till att andraspråkselevernas språkkunskaper kommer att vara vardagliga och ytliga utan 
några djupare fackspråkkunskaper. Som svenska som andraspråkslärare är det viktigt att i 
undervisningen stimulera aktivt språkanvändning genom att låta nyanlända 
andraspråkseleverna vara delaktiga i undervisningen samt diskutera undervisningen. För 
att kunna förverkliga elevdelaktighet i undervisningen bör läraren lämna stort utrymme för 
tankeutvecklingen kring ämnesundervisningen. Detta anser Gibbson (2006) genom att 
läraren ska ställa öppna frågor till eleverna som lämnar utrymme till det fria tänkandet 
kring ämnesundervisningen. Då eleverna inte är rädda för språklig bedömning av läraren 
kommer eleven att synligöra sina tankar kring undervisningen och därmed kommer de att 
utveckla sitt akademiska språk. Holmegaard & Wikström (2004) anser att det är på så sätt 
som eleverna utvecklar djupare ämnes -och fackspråkskunskaper.  
 
Resultatet av traditionell undervisning visar även att eleverna på grund av begränsade 
språkkunskaper inte kan vara delaktiga i undervisningen. När eleverna möter stora 
svårigheter för delaktighet i undervisningen anser Cummin (2000) att läraren kan integrera 
modersmålsundervisning i språkundervisningen där andraspråkseleverna får börja med på 
att utveckla sina tankar på modersmålet tills de utvecklar sina språkkunskaper inom 
målspråket. 
 
De informanter som undervisar ämnesintegrerat säger att de strävar efter att anpassa 
undervisningen efter andraspråkselevernas behov. Enligt olika styrdokument som 
kursplanen, skolverket (2000) och Lgr 11 är det största behovet hos andraspråkseleverna 
att dessa ska få möjlighet att utveckla ett varierat skolspråk som ska underlätta 
ämnesdelaktigheten för dessa elever. Mina tankar kring det är att de flesta eleverna som  
 kommer till Sverige bär med sig tidigare erfarenheter och därmed ämneskunskaper från 
sina olika hemländer. Cummin (2000) förklarar att dessa elever i språkundervisning bör få 
bygga på sina tidigare kunskaper och syftet med det bör vara att andraspråkseleverna 
ämneskunskaper inte ska avstannas i samband med språkinlärningen. Med det tänker jag 
att uppbyggnaden av ämneskunskaper och därmed fackspråksutvecklingen bör prioriteras 
i språkundervisningen före andra delar i språket som exempelvis utvecklingen av det 
vardagliga språket.  
 
Detta eftersom det vardagliga språket går snabbt att utveckla, medan det 
fackspråksutveckling tar enligt Holmegaard & Wikström (2004) tar flera år för 
andraspråkseleverna att utveckla. Språkundervisning som endast fokuserar på det 
vardagliga språket och inte på fackspråket kan därför leda till att andraspråkselever 
kunskapsmässigt hamnar efter sina jämnåriga svenska kamrater.  
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För att förebygga detta krävs det att andraspråkselever redan när de är i början av sin 
språkutveckling ska få utveckla sitt akademiska språk samtidigt som dessa ska få 
möjlighet att bygga på sina tidigare ämneskunskaper. Att svenska som andraspråkslärare 
visar intresse för andraspråkselevernas tidigare ämneskunskaper och låter eleven få 
bygga på dessa kunskaper bidrar även till att andraspråkseleven får en signal om att deras 
ämneskunskaper är värdefulla även i det nya landet. Detta ökar i sin tur 
andraspråkselevernas motivation för ämnesundervisningen samt språket inom dessa 
ämnen.  
 
 En informant som undervisar traditionellt var väldigt tveksam om att hennes elever skulle 
kunna delta i övrig ämnesundervisning eftersom eleverna hade för lite skolbakgrund med 
sig från sina hemländer, med andra ord nedvärderade informanten sina elevers 
kunskapsutvecklingsförmåga. Som lärare är det viktigt att inte nedvärdera elevernas 
begränsade ämneskunskaper. Många av dessa elever har inte haft förutsättningar till för 
att gå i skolan och att detta inte alls behöver betyda att dessa elever inte kan lära sig. Det 
är aldrig försent att utveckla ämneskunskaper med för att detta ska kunna förverkligas 
krävs det rätt stöd i undervisningen och detta stöd ger läraren genom att uppmuntra 
eleverna i deras språkutveckling och därmed förklara för eleverna att det aldrig är försent 
att utveckla ämnes -och språkkunskaper. Bostani & Josefsson (2009) betonar vikten att 
läraren ska kunna uppmuntra samt vägleda eleverna till att bidra i undervisningen utifrån 
egna förutsättningar. Det är viktigt att läraren i sin undervisning tar hänsyn till detta och 
därigenom vägleder eleverna till att utveckla ämneskunskaper utifrån egen kunskapsnivå, 
utan att eleven ska känna att dennes kunskapsbakgrund är nedvärderad i undervisningen. 
 
Vidare visar resultatet att material i i den ämnesintegrerade undervisningen utgår från 
ämnesintegrerade teman. Andraspråkselever genom att jobba med olika 
ämnesintegrerade teman får de möjlighet att ta bearbeta språket inom varierande ämnen 
som i sin tur bidrar till att eleven utvecklar ett välutvecklat akademiskt språk. Hammond 
(2006) förklarar att varje skolämne kännetecknas av ett specifikt språk och för att eleverna 
ska förstå ämnesundervisningen krävs det att dessa behärskar det akademiska språket. 
                                                    
 Som lärare är det viktigt att inte ta för givet att andraspråkseleven förstår 
ämnesundervisningen när denne har ett välutvecklat vardagsspråk, utan att läraren ska 
sträva efter att blir medveten om andraspråkselevens akademiska språkbehov och dessa 
behov blir främst synliga genom språklig kommunikation kring ämnesinnehåll. Samt att 
läraren i sin språkundervisning ska vara öppen för ämnesintegrering där syftet ska vara att 
eleverna ska få ett varierat skolspråk.  
 
Resultatet av studien visar även att vissa lärare integrerar sin undervisning med samhället 
utanför skolan och detta genom att eleverna få möjlighet att inhämta kunskaper från 
samhället utanför skolan. Ett exempel på detta är att eleverna under svenska som 
andraspråksundervisningen fick åka till olika valstugor och intervjua politiker. Detta anser 
jag är positivt för elevernas kunskap -och språkutveckling och med det tänker jag att 
språkutveckling sker främst när eleven får möjlighet att använda sig av språket i verkliga 
situationer, det vill säga att eleverna får möjlighet att aktivt använda sig av språket ute i 
samhället som ett medel för kunskapsinhämtningen såsom de gjorde i exemplet ovan. Det 
är bland annat på så sätt som andraspråkselever får djupare fackspråkkunskaper.  
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Westlund (2009) betonar också vikten av att undervisningen på skolan inte ska vara 
isolerad från samhället i övrigt och detta med tanke på skolans främsta uppdrag med att 
förbereda eleverna till att vara delaktiga i samhällslivet.  
 
Även lärare som undervisar traditionellt är i sin undervisning öppna för integrering av 
ämnet samhällskunskap i form av enklare texter. Syftet med detta säger dessa lärare är att 
nyanlända andraspråkselever ska få kunskaper om det svenska samhället som är nytt för 
dem och därmed komma in i detta samhälle. Med det tänker att eleverna kännedom om 
det svenska samhället inte är tillräcklig till för att eleverna ska kunna komma in i samhället, 
utan att det första steget mot att eleverna ska kunna vara delaktiga i samhällslivet är att 
andraspråkseleverna ska uppnå målen i skolundervisningen. Grönings forskning (2006) 
visar att många andraspråkselever inte uppnår målen i ämnesundervisningen på grund av 
begränsade språkkunskaper i svenska. Det är därför viktigt att läraren tar 
fackspråksbehovet hos andraspråkseleverna på allvar genom att i sin undervisning 
integrera alla skolämnen och inte bara ämnet samhällskunskap. Syftet med detta ska vara 
att eleverna ska klara olika studier för att därmed kunna komma in i det svenska 
samhället.  
 
Slutligen håller jag helt med en informant som säger att hon i sin undervisning strävar efter 
”att slå två flugor i en smäll” och med tänker jag att språkundervisning som integrerar 
ämnesundervisning bidrar till att eleverna utvecklar språkkunskaper samtidigt som dessa 
elever få utveckla sina ämneskunskaper. Den ämnesintegrerade undervisningen borde 
därför alla lärare se som en möjlighet i undervisningen, men resultatet i denna visar att inte 
alla lärare är för ämnesintegrering i språkundervisningen främst när eleverna är i början av 
sin språkutveckling. Detta resultat visar även Sandströms forskning (2006), det vill säga att 
alla lärare inte har viljan av att undervisa med ämnesintegrerat undervisning eftersom 
dessa lärare ser hinder för kunskapsutvecklingen med detta arbetsätt. 
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8. Bilaga  
 
8.1 Intervjufrågor 
 
Kan du beskriva de undervisningsmetoder i din SVA-undervisning? 
 
Vad är syftet med dessa undervisningsmetoder? 
 
Vilka undervisningsmetoder anser du är mest lämpliga för ämnesintegrerad undervisning?  
 
Vilken/ vilka undervisningsmetoder anser du eleverna uppskattar mest, 
undervisningsmetoder som har utgångspunkt i det ämnesintegrerade eller de som har 
utgångspunkt i traditionell språkundervisning? 
 
 När du planerar din undervisning låter du eleverna jobba i traditionella ämnesböcker eller 
låter du dem jobba med ämnesintegrerat material? 
 
Kan du beskriva vad du har för material i din undervisning?  
 
Sker det någon form av samarbete med de övriga ämneslärare när du planerar din 
undervisning?  
 
Vilka ämnen kan du integrera i din SVA-undervisning, kan du ge exempel på hur ett ämne 
integreras i din språkundervisning? 
 
 Kan du koppla ämnesintegrerad språkundervisning till olika styrdokument, motivera? 
 
 Ser du någon koppling mellan ämnesintegrerad undervisning och att eleverna uppnår 
målen i skolan?  
 
Kan du förklara vad du ser för koppling mellan ämnesintegrerad undervisning och 
styrdokumenten? 
 
 Ser du något/några hinder för elevernas språkutveckling med ämnesintegrerad 
språkundervisning, motivera? 
 
                                                          25 
 



 
 

                                                                                               

 
 
 
 
 
 
    
 
 
                                                                         
                                                                                      
 
 
 
 


