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Klasslärare bör också ha kunskap om hur de ska möta andraspråkselever och utveckla 
deras språkfärdigheter i olika ämnena i klassrummet, menar Holmegaard och 
Wikström (2004:539).     
 Syftet med min uppsats var att ta reda på om två lärare i årskurs tre, på två 
grundskolor, arbetar språkfrämjande med andraspråkselever i klassrummet. 
Uppsatsen syftar till att belysa eventuella likheter och skillnader mellan lärarnas 
arbetssätt och jämföra detta med aktuell forskning. Jag intervjuade två lärare på olika 
skolor och utförde därefter observationer i deras klassrum.  
 I resultatet framgår det att ingen av lärarna arbetar med etablerade metoder för 
att gynna andraspråkselevernas språkutveckling. Båda lärarna arbetar väldigt lika, de 
fokuserar på att förklara ord och begrepp i helklass. En av lärarna anser att hennes 
elever inte har större språkbrister, vilket hon menar är anledningen till att hon inte 
behöver anpassa undervisningen efter deras behov. Den andra läraren lägger 
emellertid mer uppmärksamhet på en andraspråkselev, detta på grund av att denne 
elev har betydligt större svårigheter med språket.   
 Slutsatsen är att lärarna inte har mycket erfarenheter av arbetet med 
andraspråkselever vars språkliga brister är stora, vilket båda menar är orsaken till att 
de inte använder sig av specifika metoder i sitt arbete.    

Nyckelord: Andraspråkselever, flerspråkig, undervisning, Cummins  
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1 Inledning 

Idag är det sällan vi kan kliva in i ett klassrum utan att möta minst en elev som har ett 

annat modersmål än svenska. Detta är ett faktum som inte går att förbise. Det finns 

många skolor som erbjuder undervisning i svenska som andraspråk för dessa elever, 

men det räcker inte för att de ska utvecklas och lyckas i skolan i samma grad som 

elever med svenska som modersmål. Holmegaard & Wikström (2004: 539) menar att 

elever som är upptagna med att lära sig språket går miste om ämnesinnehållet i de 

andra ämnena. De skriver vidare att andraspråkselever måste utveckla sina 

språkfärdigheter i samband med undervisningen i de övriga ämnena, då dessa upptar 

den större delen av skoldagen. De menar att det är viktigt att alla lärare har 

grundläggande kunskaper för språkutvecklande ämnesundervisning så att alla elever 

får en möjlighet att nå goda studieresultat.    

 En annan forskare som talar om arbetet med flerspråkiga elever är Jim Cummins. 

Cummins (2001:123) anser att det är viktigt att alla lärare har möjlighet att utveckla 

sina kunskaper i hur man utbildar flerspråkiga elever på lämpligt sätt. Han beskriver 

ett exempel på varför det är viktigt att läraren kan möta dessa elever. Han skriver att 

en gymnasielärare kan vara stolt över sin förmåga att lära ut vetenskap men så länge 

hon inte vet hur hon ska lära ut vetenskap till elever vars språkliga kunskaper är 

begränsade kommer hennes kunskaper inte nå fram. Därför är det väsentligt att alla 

lärare har grundläggande kunskaper för att möta dessa elever och deras behov för en 

lyckad skolgång.     

 Anledningen till att jag har valt att skriva om hur läraren arbetar språkfrämjande 

med andraspråkselever i klassrummet är att jag har egna erfarenheter av detta. Som 

en flerspråkig elev i grundskolan stötte jag på problem i undervisningen på grund av 

mina språkbrister. Det är utmanande att ta sig an en text, eller förstå lärarens 

genomgångar på ett andraspråk. Jag kan därför förstå hur frustrerande det blir för 

dessa elever när det ställs stora krav på dem, nämligen att nå målen i svenska och 

övriga skolämnen. Språket bör alltid stå i centrum, även under 

matematiklektionerna, detta för att jag tror på att språket är nyckeln till skolans alla 

olika ämnen.   
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats var att ta reda på om lärarna arbetar språkfrämjande med 

andraspråkseleverna i klassrummet, samt om de använder sig av specifika metoder 

eller arbetssätt i arbetet med andraspråkseleverna för att gynna deras 

språkutveckling för en lyckad skolgång. Undersökningen gäller årskurs tre. Vidare är 

syftet dessutom att finna eventuella likheter och skillnader mellan lärarnas 

arbetssätt. För att uppnå syftet med min studie ställer jag följande frågor: 

• Arbetar lärarna språkfrämjande med andraspråkseleverna i klassrummet? 

• Använder sig lärarna av specifika metoder eller arbetssätt i sin undervisning 

för att gynna andraspråkselevernas språkutveckling? 

• Finns det likheter och skillnader mellan lärarnas arbetsätt för en 

språkutvecklande undervisning i klassrummet? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I det första kapitlet av min uppsats presenterar jag mitt ämnesval och syftet med den 

undersökning jag har valt att göra. Jag presenterar även mina frågeställningar som 

besvaras i de senare delarna. I kapitel två har jag sammanställt tidigare forskning, 

och i den senare delen i samma kapitel har jag även refererat till läroplanen. I kapitel 

tre har jag beskrivit mina val av metoder, samt val av informanter och skolor. Jag 

redogör även för hur jag har gått till väga för att besvara mina frågeställningar. Jag 

presenterar resultaten av mina undersökningar i kapitel fyra. I kapitel fem har jag 

analyserat och diskuterat resultaten, under samma kapitel kopplar jag även resultatet 

till forskningen och läroplanen. I det sjätte kapitlet sammanfattar jag resultatet av 

min studie samt ger förslag till vidare forskning. 
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2 Bakgrund 

2.1 Definition av tvåspråkighet 

Skutnabb-Kangas (1981) skriver att definitionerna av begreppet tvåspråkighet är 

många och menar att olika forskare som har studerat tvåspråkighet sällan använder 

samma definition av begreppet.     

 Skutnabb- Kangas (1981:94) föreslår kriterier för definitionen av tvåspråkighet 

och identifierar fyra typer av kriterier. Enligt det första kriteriet, ursprungskriteriet, 

har den som är tvåspråkig lärt sig två språk från början. Det andra kriteriet är 

kompetenskriteriet. Här menar Kangas att den som är tvåspråkig behärskar två språk 

lika bra. Funktionskriteriet är det tredje kriteriet, och innebär att en tvåspråkig 

person använder eller kan använda två språk i de flesta situationer.  Det sista kriteriet 

är attitydskriteriet och Skutnabb- Kangas menar att tvåspråkig är den som 

identifierar sig som tvåspråkig eller att andra identifierar personen som tvåspråkig.  

 Håkansson (2003:19) menar att man förr inom forskningen lade större vikt vid 

kompetens i båda språken, men att den definitionen idag inte räknar med många 

tvåspråkiga då en sådan balanserad behärskning av de båda språken är ovanlig. 

 Nationalencyklopedins (2013) definition av begreppet tvåspråkighet är 

användning eller behärskning av två språk.  Svenska Akademins Ordbok beskriver 

begreppet tvåspråkig som ”person som behärskar två språk respektive där två språk 

brukas” (Akademien, 2010). 
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2.2 Cummins modell 

Cummins (2001: 66-67) har sammanställt en matris för andraspråkselevernas 

språkutveckling och kunskapsutveckling, en matris som läraren kan använda som 

hjälp i sitt arbete. Matrisen är utformad så att den kan användas som ett verktyg för 

läraren att identifiera i vilken utsträckning eleverna kan uppnå goda resultat med de 

kognitiva och språkliga krav som ställs på dem. 

 

           

                                        Fig 1. Cummins modell ur Cummins (2001:67) 

Cummins (2001:67) menar att den övre delen av matrisen (A och C) består av 

kommunikativa uppgifter och aktiviteter där det inte krävs mycket kognitivt 

tänkande. På den undre delen av matrisen (B och D) handlar det om aktiviteter och 

uppgifter som kräver aktivt kognitivt tänkande. Han menar att arbetet bör starta vid 

ruta A, vilket är kontextualiserade och icke kognitivt krävande uppgifter, vidare till B 

där uppgifterna fortfarande är kontextualiserade men kognitivt krävande, och sedan 

till ruta D som är kontextreducerade och kognitivt krävande uppgifter. Cummins 

menar att ruta C, kontextreducerade och icke kognitivt krävande uppgifter, kan vara 

användbara i vissa delar av undervisningen, men bör helst undvikas då den varken är 

kognitivt utmanande eller kontextualiserad.   

 Holmegaard & Wikström (2004:544–545) beskriver ruta C i Cummins modell 

som aktiviteter där eleverna härmar, säger efter och kopierar. De beskriver vidare att 

aktiviteter som inte kräver mycket kognitivt tänkande och som är kontextualiserade 
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(ruta A) är sådana aktiviteter där eleverna till exempel namnger, kopplar ihop, 

återger och beskriver iakttagelser. Holmegaard & Wikström menar att aktiviteter som 

kräver mycket kognitivt tänkande och som är kontextualiserade (ruta B) är sådana 

aktiviteter där eleverna till exempel jämför, sammanfattar, planerar, söker lösningar 

på problem och generaliserar. De beskriver vidare att aktiviteter som kräver mycket 

kognitivt tänkande och som inte är kontextualiserade (ruta D) är de aktiviteter som 

elever på avancerade nivåer bör arbeta med. Holmegaard & Wikström skriver att 

sådana aktiviteter är till exempel aktiviteter där eleverna argumenterar för sin sak, 

försvarar åsikter och bedömningar, värderar kritiskt, analyserar, formulerar 

hypoteser och tillämpar regler och principer på nya situationer. 

  Cummins (2001: 71) påpekar att kognitivt utmanande uppgifter är väsentligt för 

utvecklingen, men för att tvåspråkiga elever även ska få möjlighet att klara av dessa 

utmaningar är det kontextuella stödet något som också måste vävas in aktiviteterna.  

Han förklarar vidare att kontextuellt stöd innebär både interna och externa faktorer 

och att läraren måste fokusera på båda typerna i arbetet med tvåspråkiga elever om 

deras framsteg i skolutvecklingen ska påskyndas. För att underlätta förståelsen av 

innehållet i undervisningen för tvåspråkiga elever är det väsentligt att använda sig av 

deras tidigare kunskaper (Cummins, 2001:72).    

 Cummins (2001:128) nämner att tidigare erfarenheter inom ett ämne kan variera 

mycket bland andraspråksinlärare då de kommer från olika bakgrunder. Han menar 

att en enkel överföring av information inte alltid kan kopplas till tidigare erfarenheter 

och kunskaper hos många elever, och på så sätt blir inlärningen av ny kunskap 

mindre begriplig för dessa individer. Han menar att en elev kan bära på relevant 

information och kunskap på sitt förstaspråk utan att inse att det finns samband med 

vad han eller hon lär sig på sitt andraspråk.  

2.3 Andraspråksinlärning  

Håkansson (2003:166) förklarar att skillnaden mellan första- och 

andraspråksinlärning är att ett litet barn som lär sig sitt modersmål utvecklas 

kognitivt parallellt med den språkliga utvecklingen, vilket andraspråksinlärare inte 

gör eftersom de redan har ett annat språk sedan tidigare och därför redan nått en 

kognitiv mognadsnivå. Även Bergman (2001: 26) nämner detta och skriver om vikten 

av att ta hänsyn både till elevens ”språkålder” och faktiska ålder.  

 Håkansson (2003:165–166) skriver att en andraspråksinlärare inte gör samma 
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språkliga misstag i sitt första språk. Hon menar att andraspråksinlärare bygger upp 

strukturer som inte finns i målspråket. Håkansson (2003:167) refererar till lingvisten 

Larry Selinker som 1972 föreslog att man använder sig av ett så kallat interimspråk, 

ett ”mellanspråk”, innan man behärskar det andraspråket. Selinker menade att 

interimspråk innehåller drag från det egna modersmålet.  

2.3.1 Bas och utbyggnad  

Bergman (2001:23–24) skriver att basen i språket oftast är uppnådd vid skolstarten 

och att undervisningen kan gå ut på att utveckla utbyggnaden. Hon refererar till 

Viberg som beskriver vad som omfattar basen. Begreppet bas utgör behärskningen av 

språkets ljudsystem, det vill säga att barnet har ett korrekt genuint uttal av språket 

som talas i omgivningen. Bergman refererar vidare till Viberg som skriver att basen 

även omfattar kunskapen av att kunna delta i samtal, göra sig förstådd och förstå 

samtalet. Enligt Viberg innefattar begreppet bas även kunskapen om korrekt böjelse 

av ord och korrekt uppbyggnad av meningar med rätt ordföljd. 

 Här får andraspråkseleverna problem eftersom de saknar den bas som krävs för 

att utveckla en utbyggnad av basen. Hon påpekar att skolan ändå försöker låta elever 

jobba på utbyggnaden av språket, utan en bas. När det gäller utbyggnad beskriver 

Bergman (2001:25) att det i första hand handlar om att lära sig samband mellan ljud 

och bokstav vid läsinlärning, oavsett metod. Hon menar att läsinlärningen, som är 

den första delen av processen på utbyggnaden, därför kan bli ansträngande för 

andraspråkselever då de nya ljuden gör det svårt att förstå kopplingen mellan bokstav 

och ljud. Hon påpekar att det kan leda till svårigheter för andraspråkseleverna, även 

om materialet anses vara lätt och därför lämpligt.   

 Bergman (2001:26) skriver att arbetet med utbyggnaden blir svårare för 

andraspråkseleverna då de parallellt måste lära sig basordförrådet som svenska 

elever redan behärskar. Hon talar om att utvecklingen av bas och utbyggnad bör ske 

samtidigt. Hon skriver vidare att ett fokus på endast basen kan dra ner på barnets 

mognadsnivå och för höga krav på att utveckla utbyggnaden på samma villkor som 

förstaspråkseleverna gör att inlärningen av basen försummas. Bergman anser därför, 

som nämnt ovan, att man måste ta hänsyn till elevernas faktiska ålder och deras 

”språkålder”.  
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2.4 Undervisningen 

2.4.1 Kontextualisering av innehåll 

Genom olika typer av kontextualisering kan läsningen kompletteras, vilket 

underlättar elevernas förståelse av texterna i undervisningen, skriver Holmegaard & 

Wikström (2004:552). De påpekar att kontextualisering innebär att innehållet sätts 

in i sammanhang, vilket gör innehållet mer begripligt för eleverna. De skriver vidare 

att undervisningen kan konkretiseras i många ämnen för att skapa en bättre 

förståelse för eleverna. De menar att praktiskt arbete, som laborativa övningar, kan 

hjälpa till för att uppnå detta då eleverna får möjligheten att använda sina sinnen. 

Holmegaard & Wikström (2004:553) refererar till Tingbjörn som skriver att 

närmiljön och omgivningen ger goda möjligheter till språkanvändning och därför är 

steget ut i ”verkligheten” en metod att kontextualisera undervisningen mer. 

 Cummins menar att en andraspråksinlärare behöver mer kontextuellt stöd 

eftersom de har brister i språket. Han ger ett exempel på hur mycket mindre 

kontextuellt stöd en elev med engelska som första språk behöver än en som har 

engelska som sitt andraspråk. Samma uppgift kan vara mer kognitivt utmanande för 

andraspråksinläraren på grund av begränsningar i språket och därför behövs mer 

kontextuellt stöd om eleven ska lyckas med uppgiften. Cummins påpekar att många 

lärare inte vet hur de ska arbeta vid sådana situationer och oftast då tenderar att 

förenkla uppgifterna (se ruta A och C i fig. 1). Vidare skriver han att det tillåter 

eleverna att arbeta på deras nivå men driver dem inte att gå längre än så, vilket de 

måste om de ska komma upp till den nivån förstaspråksinlärarna ligger på (Cummins 

2001:131- 132). Cummins (2001:129) anser att första steget till att göra inlärningen 

mer kontextualiserad för dessa elever är att ta vara på elevernas tidigare kunskaper. 

Genom att ta reda på elevernas förkunskaper om ett ämne kan läraren använda sig av 

relevanta begrepp för att göra lektionerna eller innehållet i en text mer begriplig. 

Hajer & Meestringa (2010:39) påpekar att fria uppgifter kan öka motivationen hos 

eleverna, vilket är väsentligt för inlärningen. I en mångkulturell klass kan tidigare 

erfarenheter skilja sig åt, menar Hajer & Meestringa, och därför kan uppgifter 

utformande på ett sätt som får eleverna att själva bidra med egna frågor eller 

kunskaper faktiskt öka motivationen.  
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2.4.2 Texter i undervisningen 

Hajer & Meestringa (2010:36) skriver att det muntliga och det skriftliga språket 

kompletterar varandra, och att talet är viktigt för att aktivera elevernas tänkande och 

ge dem ämneshållet. För att eleverna sedan ska bearbeta vad de lärt sig är skrivandet 

en viktig del. De understryker vikten av skrivandet och menar att skriva, ensam eller i 

samarbete, är väldigt språkfrämjande, men även kunskapsutvecklande.  

 Cummins (2001:71) skriver att enkla uppgifter och innehåll inte utmanar 

eleverna kognitivt, vilket han menar är nödvändigt för att utvecklas. Även 

Holmeegard & Wikström (2001: 552) poängterar detta och menar att tvåspråkiga 

elever inte enbart ska arbeta med enklare texter. De menar att det begränsar det 

språkliga inflödet.       

 Holmegaard & Wikström (2004: 550) refererar till Bell som skriver att 

tidningsläsning bör vara ett läromedel i undervisningen eftersom eleverna på så sätt 

kan studera ett innehåll som faktiskt är aktuellt och speglar verkligheten. Bell menar 

att tidningsläsning utvecklar elevernas läsförmåga och ordförråd då den ger dem en 

bred allmänbildning och nya kunskaper om världen.   

 För att eleverna ska förstå nya begrepp de möter är det viktigt att veta att bara 

läsa och höra begreppet en gång inte räcker. Eleverna bör därför möta begreppet i 

olika sammanhang, enligt Hajer & Meestringa (2010: 34). Exempel på sådana 

sammanhang som de syftar på är Internet, lärargenomgångar, läroböcker och andra 

elevers redovisningar. De påpekar vidare att motivation är en av de stora 

förutsättningarna när eleverna ska ta sig till det språkliga inflödet. De anser att det är 

betydelsefullt att läraren därför väljer texter som är intressanta för eleverna. 

 Läraren har en tendens att förkorta och förenkla texterna för att underlätta för 

andraspråkselever, anser Hajer & Meestringa (2010:113). De skriver vidare att det 

kan leda till att lektionsinnehållet förenklas. Hajer & Meestringa (2010:114) påpekar 

att svårare texter kan bearbetas för att bli mer tillgängliga för andraspråkselever, och 

exempel på detta är bland annat att dela in längre texter i mindre stycken och ange 

vad som är viktigast i varje stycke, sedan kan de kortare texterna fyllas ut med 

synonymer och exemplifieringar. Svårare texter kan kompletteras med ordlista där de 

centrala begreppen förklaras. Man kan även ge visuellt stöd genom att komplettera 

texterna med bilder.      

 Bergman & Sjöqvist (2001:96) skriver att skönlitteratur som läromedel i 

undervisningen är en stor fördel. De beskriver vidare att om andraspråkselever ska 
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kunna bli självständiga i läsandet är det viktigt att grundlägga en positiv inställning 

till läsandet. De menar att skönlitteratur, noga utvald, kan bli det bästa läromedlet i 

undervisningen för andraspråkselever. Läraren bör ta hänsyn till elevens 

referensramar och språkiga nivå vid val av skönlitteratur. Bergman & Sjöqvist 

(2001:107) menar vidare att andraspråkselever inte kan förväntas klara av lika 

avancerade texter som förstaspråksinlärare om de får arbeta med innehållslösa texter 

för att ”lära sig språket” först. De anser att läsningen ger eleverna tillfällen till 

skrivövningar, vilket ger eleverna en möjlighet att bearbeta textinnehållet språkligt 

men också tankemässigt. Förklara sina tankar, argumentera och försvara sina åsikter 

ger eleverna en mångsidig språkundervisning.     

2.5 Läroplanen 

I Lgr11, läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet, står det att 

läraren ska ta hänsyn till bland annat varje elevs behov och erfarenheter. Den 

beskriver att undervisningen också skall anpassas efter varje elevs förutsättningar 

och behov, samt främja elevens kunskapsutveckling med utgångspunkt i deras 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Ett av skolans mål enligt Lgr11 

är att varje elev efter grundskolan kan använda sig av svenska språket i både tal och 

skrift, och detta på ett rikt och nyanserat sätt.    

 I läroplanen står det att undervisningen inte kan utformas på samma sätt för alla 

elever då hänsyn ska tas till varje elevs enskilda förutsättningar och behov: 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt 
eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och 
behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som 
av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen 
aldrig utformas lika för alla. (Lgr 11) 

3 Metod och material  

Under detta kapitel kommer jag att presentera de metoder jag har använt mig av och 

beskriva hur jag genomförde intervjuerna och observationerna. Jag kommer även att 

presentera skolorna och informanterna som har medverkat i min studie.  

 I detta kapitel och i de kommande kapitlen använder jag begreppen ”metoder” 

och ”arbetssätt” i olika sammanhang. För att tydliggöra vad jag syftar till när jag 

använder dessa två olika begrepp kommer jag nedan att beskriva dem: 

• Metoder � Etablerade metoder 
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• Arbetssätt � Om läraren arbetar på ett särskilt arbetssätt i sin undervisning 

för att anpassa den efter andraspråkselevernas behov, det vill säga på ett 

specifikt medvetet arbetssätt. Det behöver nödvändigtvis inte innebära 

etablerade metoder. 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Jag har använt mig av både semistrukturerade intervjuer, och deltagande 

observationer för att samla in data till min studie. Nedan presenteras mina val av 

metoder närmare och hur jag tillämpat dessa.  

3.1.1 Intervjuer 

Jag valde att utföra kvalitativa intervjuer med semistrukturerade frågor. Stúkat 

(2011:44) skriver att denna typ av intervjuform ger djupare svar eftersom man här 

kan ställa följdfrågor, och frågorna ställs i den ordning som situationen inbjuder till. 

Denscombe (2009:234) menar att semistrukturerade intervjuer ger den intervjuade 

möjligheten till att utveckla sina idéer och tala mer detaljerat kring de ämnen som tas 

upp. Denscombe (2009:267) anser om fördelarna med intervjuer, och skriver bland 

annat att intervjuer är den mest flexibla metoden för att samla in data eftersom 

ändringar av inriktning kan göras under intervjuns gång. Han poängterar även att 

intervjuer garanterar en hög svarsfrekvens då man ofta bestämmer en tid och plats 

för intervju. Denscombe (2009:268) påpekar vidare nackdelarna med denna metod 

och menar att insamlade data kan ta tid att analysera. En annan nackdel som 

Denscombe menar är inspelade intervjuer, vilket han anser kan hålla tillbaka 

informanten.  

3.1.2 Observation 

Jag valde att utföra deltagande observation i klassrummen. Denscombe (2009:285) 

beskriver att denna typ av observation kan innebära att man som observatör deltar 

mer eller mindre i situationen som ska observeras. Han menar att forskarens roll 

fortfarande kan vara dold, även om forskaren deltar i situationen. Denscombe 

beskriver att deltagande i den normala miljön är en typ av deltagande observation där 

forskarens roll är känd för vissa, men dold för de flesta i miljön. Jag kände att den 

formen av deltagande observation var den som passade bäst för mig, med tanke på 

att lärarna visste mitt syfte med mitt besök. Jag valde att hålla min roll dold för 

eleverna.      
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 Stúkat (2011:58) skriver att man i en deltagande observation i förväg bestämmer 

sig för vilka frågor som ska vara i fokus under observationen. Stúkat (2011:58) anser 

att det finns nackdelar med denna metod och skriver att den observerande kan bli 

involverad på ett känslomässigt sätt, samt att observatören kan påverka situationen 

då de observerade kan ändra sina beteenden. Denscombe (2009:293) beskriver en 

annan nackdel med deltagande observation och menar att tillförlitligheten kan 

ifrågasättas eftersom nedtecknade data strax efter observationen är baserade på 

forskarens minne av situationen. Denscombe beskriver vidare fördelarna med denna 

metod. Han anser att denna typ av observation har bättre förutsättningar att bevara 

den naturliga miljön, vilket var en av anledningarna till att jag valde denna metod. En 

annan anledning till valet av denna metod var det som Denscombe kallar de 

observerades synvinkel. Genom denna typ av observation kan observatören alltså få 

ta del av de observerades uppfattningar.   

3.2 Presentation av skolor och informanter  

Mina informanter är två klasslärare i årskurs tre. Lärarna arbetar på olika 

grundskolor i en mellanstor ort i Sverige. Eftersom min studie handlar om 

andraspråkselever så valde jag att kontakta skolor som har hög andel av elever som 

har ett annat modersmål än svenska.    

 Jag kommer i fortsättningen att kalla den ena skolan för X och den andra skolan 

för Y. Namnen som nämns i min studie är inte elevernas eller lärarnas riktiga namn. 

Läraren i skola X kallas för Anna, och hennes andraspråkselever för Sarah och 

Jasmine. Läraren i skola Y kallas för Karin, och hennes elever kallas för Miguel, 

Amina och Isak. Skola X har 210 elever, och 20 % andraspråkselever. Skola Y har 285 

elever och 40 % är andraspråkselever. Anna har arbetat tre år som grundskolelärare 

och Karin har arbetat i tio år som grundskolelärare. Anna och Karin är utbildade 

lärare.      

 Andraspråkseleverna i varje skola valdes ut på basis av följande kriterier: eleven 

har ett annat modersmål än svenska samt att båda föräldrarna talar ett annat språk 

än svenska och eleven går på svenska som andraspråksundervisning. Mitt urval av 

andraspråkselever gjorde jag med tanke på att alla elever med annat modersmål än 

svenska inte har språkbrister.  
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3.3 Genomförande 

Jag tog kontakt med två grundskolor. Ena skolan som jag kontaktade först ville delta i 

min undersökning. Efter kontakt med ytterligare skolor fick jag ett godkännande från 

en annan grundskola. Sedan tog jag kontakt med klasslärarna via mejl och stämde 

träff med dem och eleverna. Jag utförde en intervju på varje skola, samt genomförde 

två observationer i varje klass. Jag valde att använda triangulering, det vill säga två 

olika informationskällor. Denscombe (2009:184) beskriver triangulering som att man 

betraktar saker ur mer än ett perspektiv. Han menar att man använder olika metoder 

och datakällor i samma studie. Därför valde jag att komplettera intervjuerna med 

observationer.  

3.3.1 Intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes på respektive skola. Lokal bestämdes av läraren på varje 

skola. Intervjuerna varade tio respektive 17 minuter. Jag valde att spela in 

intervjuerna för att få med så mycket som möjligt. Fördelen var att jag inte behövde 

fokusera på att skriva ned vad om sades, utan jag kunde fokusera på samtalet. Jag 

hade fem huvudfrågor som jag önskade svar på (se bilaga 1). Jag ställde frågorna i 

olika ordning, och följdfrågorna såg olika ut beroende på samtalet och de svar jag 

fick.      

 Stúkat (2011:45) talar även om vikten av miljön där intervjun sker. Han menar 

att miljön ska vara ostörd och upplevas som trygg för båda parterna. Han skriver att 

intervjun bör ske i den intervjuades miljö. Därför valde jag att skolan blir bästa 

miljön för att utföra intervjuerna, dels för att det är en trygg miljö för den 

intervjuade, men även på grund av att det var mer praktiskt och tidsbesparande. Jag 

valde därför att besöka ena skolan, där jag inte hade varit tidigare, för att lära känna 

eleverna och miljön så gott jag kunde innan jag påbörjade mina intervjuer och 

observationer. Läraren bestämde rummet där hon ville bli intervjuad, ett grupprum 

nära klassrummet. Jag har besökt den andra skolan tidigare och kände därför att det 

var en självklar plats för att utföra den andra intervjun. Informanten valde rummet 

där intervjun skulle utföras.   
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3.3.2 Observationerna 

Denscombe (2009:285) skriver att det krävs tillit för att bygga upp goda relationer, 

vilket är viktigt vid deltagande observationer. Vidare anser Denscombe att ju längre 

forskaren deltar i situationerna som ska observeras desto mer information får 

forskaren om situationen.     

 Jag fick möjligheten att träffa eleverna på de två skolorna innan jag påbörjade 

min studie. Jag hade varken träffat läraren eller eleverna i skola X tidigare och jag 

hade endast träffat på läraren i skola Y ett par gånger tidigare. Jag kände därför att 

jag behövde göra mig bekant för eleverna och lärarna innan jag påbörjade 

fältstudierna.     

 Jag utförde två observationer i varje klass. Varje observation varade mellan 45 

och 70 minuter. Jag genomförde mina observationer under olika dagar. Anledningen 

till att jag inte valde att genomföra båda observationerna i varje klass under samma 

dag var att jag inte ville riskera se samma beteende hos läraren eller eleverna. Jag tror 

att individer kan uppföra sig annorlunda emellertid på grund av olika faktorer. En 

trött elev kan vara trött hela skoldagen och uppvisa ett olikt beteende som han eller 

hon vanligtvis kanske inte brukar uppvisa, tror jag.   

 I skola X observerade jag en SO- lektion och en lektion i svenska. I skola Y 

observerade jag en SO- lektion och en matematiklektion. Jag hade i förväg bestämt 

vilka frågor som skulle vara i fokus under mina observationer. Jag antecknade det jag 

hade sett och hört efter varje observation, eftersom jag valde att utföra deltagande 

observation. Jag bestämde mig för att anteckna direkt efter lektionens slut för att inte 

riskera att glömma bort detaljer. Det jag främst hade mitt fokus på under 

observationernas gång var: 

� Hur lektionen presenteras och om läraren tar hänsyn till andraspråkseleverna 

� Stöter eleverna på svårigheter? I sådana fall, vilka typer av svårigheter? 

� Frågar de efter hjälp? På vilket sätt hjälper läraren eleven? 

� Tycker eleven att den hjälpen var tillräcklig?  

� Arbetar eleverna med samma material som resterande klasskamrater? Får de 

annat material?  

3.4 Databearbetning 

Efter att jag utfört intervjuerna transkriberade jag dem. Jag hade intervjuerna 

inspelade och kunde utan svårigheter spela upp intervjuerna flera gånger vid behov. 



14 

 

 

Transkriberingen av intervjuerna underlättade för mig när jag sedan skulle 

undersöka resultaten. Jag valde att ta med det mest intressanta och relevanta för min 

studie ur varje intervju. Stúkat (2011:45) beskriver att transkribering av intervjuer 

kan bli många sidor text, och därför påpekar han att särskilt intressanta delar i 

inspelningen kan skrivas ut, vilket kan spara mycket tid.   

 Precis efter mina observationer antecknade jag vad jag hade sett och hört. Detta 

gjorde jag endast i form av nyckelord för minnets skull. Kort därefter fyllde jag ut 

orden med en mer detaljerad beskrivning. Eftersom jag hade skrivit upp frågor innan 

jag påbörjade mina observationer blev det lättare för mig att sedan sortera det jag 

hade sett och hört. På så sätt kunde jag bortse från det som inte var relevant för min 

studie.       

 Eftersom jag använde mig av semistrukturerade intervjuer resulterade det i att de 

såg väldigt olika ut. Jag ställde annorlunda följdfrågor beroende på svaren jag fick, 

vilket ledde till svårigheter vid jämförelse av svaren. För att underlätta det för mig 

valde jag att dela in svaren under olika rubriker, dels för att göra en bättre jämförelse, 

men också för att underlätta för läsaren att hitta i texten.    

3.5 Reliabilitet och validitet 

Stúkat (2011:133–134) skriver att reliabiliteten står för mätnoggrannhet och 

tillförlitlighet. Han anser att reliabiliteten blir låg om mätinstrumentet inte är korrekt 

för undersökningen. Han skriver vidare att reliabilitetsbrister kan uppkomma i 

kvalitativa undersökningar på så sätt att feltolkning av frågor kan uppstå, samt att 

yttre störningar och den ordning frågorna ställs i även kan påverka reliabiliteten i 

undersökningen. Stúkat skriver vidare om validitetens betydelse och menar att den 

står för giltigheten, det vill säga om man mäter det som faktiskt ska mätas. Han 

menar att validiteten i en undersökning minskar om det ställs fel sorts frågor. Stúkat 

(2011:135) påpekar att validiteten minskar om mätningen i en undersökning täcker 

mindre, mer eller bara en del av det man syftar till.   

 Denscombe (2009:265) skriver att det inte går att verifiera vad som berättas 

under en intervju, särskilt när intervjun gäller frågor om den intervjuades 

uppfattningar och erfarenheter. Däremot kan jag, enligt min uppfattning, konstatera 

att miljön där intervjuerna skedde inte hade en negativ påverkan på intervjuerna då 

båda rummen var väldigt ostörda och valdes ut av de intervjuade.  

 Mina semistrukturerade frågor var relevanta för att besvara mina frågeställningar 
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i min studie. Eftersom jag använde mig av semistrukturerade frågor så fick jag mer 

detaljerade svar än vad jag hade förväntat mig. Jag ställde följdfrågor, vilket gav mig 

djupare och mer utvecklade svar som jag kände kunde besvara mina frågeställningar 

djupare. Jag anser därför att undersökningens validitet inte brister. 

 Jag anser att observationernas reliabilitet inte är hög med tanke på att min roll 

där som observatör inte var helt dold. Jag hade mitt fokus på hur lärarna arbetade 

med andraspråkseleverna, vilket lärarna var medvetna om. Därför kan jag inte med 

säkerhet svara på om deras beteenden och arbetssätt var naturligt till fullo. Stúkat 

(2011:57) skriver att personer som vet att de är föremål för observation kan uppföra 

sig annorlunda. Min roll var dold för eleverna, men jag tror trots allt att min närvaro 

kan ha påverkat elevernas beteenden, inte minst på grund av att jag var en ny person 

i deras klassrum.     

 Jag valde att utföra fler än en observation för att öka validiteten i 

undersökningen. Jag tror att validiteten hade blivit låg om jag baserade mina resultat 

endast på en lektion. För att öka validiteten ytterligare borde jag däremot ha utfört 

fler än två observationer i varje klass.   

 3.6 Etiska principer  

Stúkat (2011:139) skriver att de etiska aspekterna i en undersökning är viktiga. Han 

anser att det grundläggande individskyddskravet kan delas in i fyra huvudkrav på 

forskningen. Jag kommer att nedan referera till Stúkat och hans beskrivning av dessa 

krav, samt förklara hur jag har arbetat i förhållande till kraven. 

 Enligt informationskravet ska forskaren informera om studiens syfte för dem 

som berörs av studien. Man ska även informera om att deltagandet är frivilligt och att 

man när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande i studien. Jag informerade 

lärarna muntligt om detta och frågade om de ville ha informationsbrev om att 

delatagandet är frivilligt och deras rättigheter att avbryta deltagandet i studien, vilket 

båda tyckte var onödigt. De elever som jag observerade kunde jag däremot inte 

informera om detta eftersom jag skulle utföra deltagande observation med en dold 

roll. Denscombe (2009:287) skriver om etiska problem som kan uppstå vid 

deltagande observationer. Han menar att om observationen är fullständig så är de 

observerade inte medvetna om undersökningen och deras roll i den. På så sätt kan 

inte de observerade ge sitt medgivande. Han menar att forskaren ändå kan ta etiska 

hänsyn och visa att vissa etiska normer följs. Detta kan forskaren göra om han/hon 
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visar att ingen av de involverade lider till följd av observationerna, samt att deras 

identiteter aldrig avslöjas. Den enda gången jag antecknade namn var under mina 

intervjuer och observationer, och då noterade jag endast skolornas namn i syfte till 

att inte blanda ihop min insamlade data. Senare har jag endast kallat skolorna vid 

namn X och Y samt använt mig av fingerade namn. Med tanke på detta kan jag med 

säkerhet säga att ingen av de deltagande lider skada till följd av observationerna och 

intervjuerna.    

 Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen bestämmer över sin 

medverkan.  När jag kontaktade skolorna beskrev jag mitt syfte med studien och de 

fältstudier jag behövde utföra i klasserna. Lärarna som visade intresse för att delta i 

undersökningen kontaktades därefter. Samtycke från vårdnadshavare krävs i vissa 

fall när deltagarna är under 15 år, men Stúkat nämner att det inte krävs i de fall då 

undersökningen inte involverar privata frågor, och att det i sådana fall kan räcka med 

att få samtycke via företrädare. Lärarna gav sitt samtycke för att låta mig utföra 

observationer i klassrummet eftersom mina observationer inte innefattade privata 

frågor.      

 Konfidentialitetskravet innebär att de medverkandes personuppgifter ska 

behandlas konfidentiellt och att personuppgifterna inte ska vara tillgängliga för 

någon annan är forskaren själv. Alla uppgifter om deltagarna ska behandlas på ett 

sådant sätt att de inte kan identifieras av utomstående. Mina undersökningar har inte 

varit tillgängliga för någon annan än mig själv. Inspelningarna sparades i en 

lösenordsskyddad mapp tillsammans med dokumentet med transkriberingarna. Det 

framgick inte annan information än skolans namn i varken inspelningarna eller 

transkriberingen. Anledningen till detta var endast att jag inte skulle blanda ihop 

skolorna.       

 Enligt nyttjandekravet får inte den information som har samlats in användas till 

något annat än vetenskapliga syften. Jag har endast använt den insamlade 

informationen till min uppsats. Ingen personlig information har lämnats ut till 

obehöriga.  

4 Resultat  

Resultaten som har framkommit av de två intervjuer och fyra observationer jag har 

gjort på två olika skolor kommer att presenteras nedan. Resultaten från intervjuerna 
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kommer att beskrivas under olika rubriker, och därefter presenteras 

observationsresultaten.  

4.1 Finns det fokus på andraspråkseleverna i 

ämnesundervisningen?  

Båda klasslärarna svarade någorlunda likadant när jag frågade dem om de tycker att 

de arbetar språkfrämjande just med andraspråkseleverna i ämnesundervisningen. 

Båda svarade att de arbetar språkfrämjande i helklass och inte på ett särskilt sätt eller 

med en särskild metod just med andraspråkseleverna.  

 Anna förklarar att hon försöker göra lektionsinnehållet tydligt på ett så enkelt 

sätt som möjligt, men att hon gör det för alla elever i klassen. Hon poängterar 

däremot att hon dubbelkollar med den svagare andraspråkseleven efter genomgångar 

med mycket faktainnehåll: 

När jag har pratat klart om mycket fakta, om det har varit mycket faktaprat då så och när vi börjar 
arbeta så framför allt till den eleven som är väldigt svag så går jag ju fram och henne sitter jag ofta 
med och förklarar ned på ett enklare sätt då och hon får enklare texter att jobba med. 

 Anna har två andraspråkselever i klassen och säger att den ena eleven inte har lika 

stora svårigheter som den andra eleven har. Sarah, som har större svårigheter med 

språket, är inte i klassrummet lika ofta som Jasmine. Hon påpekar att Sarah har 

andra svårigheter än bara språket, och menar att det är andra faktorer som bidrar till 

att Sarah har större språksvårigheter. Anna säger att deras andraspråkslärare senare 

förklarar ämnesinnehållet som resterande klass tidigare gått igenom, och detta gör 

hon på ett enklare sätt menar Anna. Hon förklarar att hon vet att Sarah ändå inte 

skulle förstå ämnesinnehållet och därför går hon ifrån en del lektioner för att få 

annan undervisning.       

 Karin, den andra klassläraren, menar att hon förklarar mer för 

andraspråkseleverna när hon ser att de inte har förstått. Hon säger att hon ser när 

dessa elever ser tveksamma eller frånvarande ut, men påpekar även att det är svårt 

att gissa vad det är eleverna inte har förstått. Hon påstår att hon litar på att eleverna 

frågar henne när de inte förstår. Båda klasslärarna menar att det blir svårt, och 

tidskrävande om de ständigt skulle tänka på andraspråkselevernas behov. Karin 

förklarar att hon ofta har helklass och 23 elever att ta hand om själv. Hon berättar 

vidare att det finns andra elever som är stökiga och utåtagerande, vilket Karin vidare 

förklarar tar mycket av undervisningstiden.    
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 Karin arbetar inte heller med särskilda metoder eller på ett särskilt sätt för att 

underlätta ämnesundervisningen för andraspråkselever, hon nämner däremot att 

hon ”arbetar med olika inlärningsstilar”, vilket hon menar att hela skolan arbetar 

med. Hon förklarar att hon använder mycket bilder och film i undervisningen och att 

alla elever har nytta av det. Hon säger att det kan underlätta för andraspråkseleverna 

när de kan koppla bilder till ord.  

4.2 Ordförståelsen 

Båda klasslärarna förklarade att ordförståelsen är en stor svårighet för 

andraspråkseleverna. När jag frågade Anna om hon tror att andraspråkseleverna 

förstår ämnesinnehållet svarade hon: 

Det är olika. En förstår väldigt bra, hon har mest problem när hon ska skriva. När hon inte förstår 
orden frågar hon vad de betyder och jag förklarar på ett enklare sätt. Den andra eleven har lite 
förståelse. Men det är på grund av andra faktorer också. 

 

När jag ställde samma fråga till Karin svarade hon:  

Nja, inte alltid. Jag upptäcker ibland att det är ord, att det är ju det att, både i svenska och i SO är 
det lite krångligare ord. Så har de ju inte… de säger att de förstår när man har genomgången. Men 
sen kanske de kommer fram och, eller en av dem kommer fram till mig och säger ”Vad betyder det 
här ordet?” och sen har de inte förstått alltså. Det är många ord som de inte förstår.  

 

Karin poängterade däremot att texterna eleverna arbetar med i årskurs tre inte är så 

omfattande: 

Det är inte så omfattande faktatexter vi jobbar med, vi jobbar med rätt enkla faktatexter. Så det 
kan vara svenska barn som inte har förstått också dom här orden, som svenska2 eleverna inte 
kan. Så det blir ju mer att jag går igenom svåra ord med allihopa. 

 

4.3 Material i undervisningen  

Anna säger att Sarah får enklare texter att arbeta med. Jag frågade vidare vad hon 

menade med ”enklare texter” och hon förklarade att texterna som Sarah får 

innehåller samma fakta som klasskamraterna får, men att texten innehåller färre ord. 

Hon poängterar att de viktigaste fakta finns med men förklaras på ett enklare sätt.  

Karin säger att hennes andraspråkselever får samma material som alla andra för att 

hon inte tycker att de är så pass svaga i svenska att de behöver annat material för att 

få en ökad förståelse. Hon säger att hon inte gör skillnad, utan endast förklarar mer 

för dem vid behov.     

 Båda lärarna påpekar under intervjun att de inte har större erfarenheter av 
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arbetet med andraspråkselever. Karin säger att det är skillnad på andraspråkselever 

som är nyinflyttande och menar att man får jobba tydligare med dem. Hon säger att 

hon inte behöver tänka på det för att två av hennes andraspråkselever är födda i 

Sverige, och den tredje har ett bra språk. Hon säger att hon är tydlig i största 

allmänhet i sitt arbetssätt med alla elever.    

 Anna säger att anledningen till att hon inte arbetar mycket med särskilda 

metoder eller arbetssätt kan vara för att hon inte har så många andraspråkselever.  

Nej, men det kan väl också hänga ihop med att jag inte har så många andraspråkselever… och då 
är det kanske skillnad på om man har jättemånga… att man får tänka på ett helt annat sätt. Nu 
tycker jag ju inte… jag gör inte egentligen på nåt speciellt sätt. Även fast de kanske behöver det… 
men nej… det är väl att jag försöker förklara så mycket ord som möjligt. 

4.4 Sammanfattning av intervjuer 

Utifrån de svar jag fick märkte jag att båda lärarna har begränsade erfarenheter av 

arbetet med andraspråkselever, vilket båda även påpekade under intervjuernas gång. 

Varken Anna eller Karin arbetar med särskilda metoder för att gynna 

andraspråkselevernas språkutveckling. De arbetar inte heller på särskilda sätt 

förutom att förklara ord och begrepp för eleverna, men båda förklarar att de gör detta 

i helklass ändå. Båda menar att de arbetar språkutvecklande generellt i klassrummet. 

 Karin förklarar att hennes andraspråkselever inte har stora språkbrister och att 

hon på så sätt inte behöver anpassa lektionerna, eller materialen efter deras behov. 

Hon menar vidare att hon däremot lägger märke till när eleverna inte förstår och i 

efterhand går fram till dem och förklarar med andra ord för dem för att ge en större 

förståelse. Karin nämner att hon arbetar mycket med filmer och bilder, vilket alla 

elever får nytta av och inte endast andraspråkseleverna. Anna säger att den ena 

andraspråkseleven i hennes klass har större språkbrister än den andra, men att det 

beror på andra faktorer också. Anna förklarar att Sarah får mer hjälp, samt en 

resurslärare eftersom hon är i behov av det.    

 Utifrån intervjuerna har jag förstått att ord och begrepp är det eleverna främst 

har svårigheter med, därför har båda lärarna i fokus att förklara svårare ord.  

4.5 Observationsresultat  

Nedan har jag sammanställt resultat utifrån vad jag har sett under observationerna i 

varje klass. Jag har kategoriserat observationsresultaten i olika kategorier och under 

dessa kommer båda observationstillfällena, på varje skola, att beskrivas. 
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Observationerna i Annas klass - Sarah och Jasmine har varit närvarande under 

båda observationstillfällena.  

 

Introduktion av lektionerna 

Det första observationstillfället introducerades med en repetition av en tidigare 

lektion som handlade om ortens historia. Anna gick igenom svårare ord och begrepp 

med eleverna i helklass. Sarah satt längst fram, med en klasskamrat bredvid sig. 

Jasmine var placerad längst bak med sina kamrater. Jag lade märke till att Sarah inte 

interagerade med någon annan än läraren, medan Jasmine interagerade en hel del 

med sina kamrater närmast henne under hela lektionen. Andra lektionstillfället som 

jag observerade startade även med en repetition av en tidigare brandövning. Eleverna 

fick återberätta vad som hade hänt medan Anna skrev upp stödorden på tavlan. Hon 

gick dessutom igenom betydelserna av orden. Sarah och Jasmine satt på sina 

ordinarie platser som vid förgående observationstillfälle. 

 

Lärarens förhållningssätt till andraspråkseleverna under lektionerna 

Under det första lektionstillfället, som handlade om ortens historia, arbetade 

eleverna med två kartor, en gammal respektive ny karta av orten. Eleverna skulle 

hitta platser på kartan som Anna beskrev muntligt. Anna hade en extra 

uppmärksamhet för Sarah. Jag såg däremot inte att Anna visade samma hänsyn till 

Jasmine. Efter att Anna beskrev varje plats muntligt gick hon fram till Sarah och 

förklarade det igen för henne.     

 Under det andra lektionstillfället, där eleverna skulle skriva om en brandövning, 

hade Sarah en resurslärare bredvid sig under skrivandets gång. Sarah berättade 

muntligt för läraren, som sedan skrev ned det Sarah sa. Jag såg att Sarah i efterhand 

skrev av det läraren hade skrivit. Däremot arbetade Jasmine utan några större 

problem, förutom att uppgiften tog en längre tid att utföra. Jag lade märke till att 

Anna gick fram till henne fler gånger mot lektionens slut då hon upptäckte att 

Jasmine hade mycket kvar.  

 

Problem eleverna stött på och hur läraren har gått tillväga  

Jag såg att Sarah under det första lektionstillfället hade svårare med att hitta 

platserna på kartan, innan Anna kom fram till henne för att ge en djupare 

beskrivning. Jag såg att Anna, två gånger, endast pekade på Sarahs karta. Hon visade 
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platsen för Sarah direkt. Vid ett tillfälle stod jag bredvid Sarah när Anna beskrev en 

plats som skulle färgläggas. Jag såg tydligt att Sarah hade förstått, på ett ungefär, 

vilken plats det handlade om. Detta fram tills att Anna sa ”det vågiga”, vilket var 

vattnet som skulle färgläggas. Då såg jag hur Sarah plötsligt började söka på andra 

platser på kartan. Jag frågade henne om hon visste vad ”vågigt” betyder, vilket hon 

inte gjorde. Jasmine hade inte problem med att hitta på kartan, men jag lade märke 

till att hon samarbetade med sina kamrater närmast henne, vilket Sarah inte gjorde.  

Under det andra lektionstillfället, när Jasmine tog en längre tid på sig att skriva sin 

text, såg jag att Anna pratade om brandövningen med henne, vilket gav Jasmine idéer 

till skrivandet.  

 

Hur ser eleverna på sin situation? 

Eftersom jag valde att utföra deltagande observation kunde jag prata med eleverna 

för att få reda på mer information. Sarah interagerade inte med många under de 

tillfällena jag var på plats, jag såg endast att hon växlade enstaka ord med kamraten 

bredvid, annars var det bara med resursläraren och klassläraren. Jag fick därför inte 

ta del av Sarah tankar i någon större utsträckning. Jag pratade med Jasmine under 

båda lektionstillfällena och frågade henne vad hon tyckte om uppgifterna. Den första 

lektionen, om ortens historia, såg jag inga större svårigheter som Jasmine stötte på. 

Jag såg att hon och kamraterna hjälpte varandra med att hitta på kartan, vilket kan 

ha bidragit till att Jasmine fick en större förståelse. När jag frågade henne om hon 

tyckte att det var lätt att förstå Annas beskrivningar svarade hon ja. Däremot när jag 

frågade henne om vad hon tyckte om skrivuppgiften, under andra lektionstillfället, 

svarade hon att hon inte kommer ihåg så mycket från brandövningen, och visste 

därför inte vad hon skulle skriva. Jag lade märke till att Jasmine hade slutat skriva 

när hennes kamrat bredvid blev klar och började läsa i sin bok. Om hon fick hjälp av 

kamraten eller om det handlade om att hon blev mer motiverad när hon såg att 

kamraten skrev, kan jag inte svara på. Jag fick inte reda på vad det handlade om. 

Jasmine svarade endast att hon inte minns mycket från brandövningen.  

 Något jag lade märke till på slutet av den andra lektionen var att Jasmine läste en 

bok som är rekommenderad för årskurs ett. Boken innehöll mindre text och större 

bilder. Jag frågade Jasmine om vad hon tyckte om boken, och hon sa att den var bra 

och därför läser hon den igen. 
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Observationerna i Karins klass - Amina, Isak och Miguel var närvarande under det 

första observationstillfället. Endast Isak var närvarande under det andra 

lektionstillfället  

Introduktion av lektionerna 

Det första lektionstillfället som jag observerade var en lektion i religion. Karin 

började med att samla klassen på mattan för att läsa igenom arbetsbladet 

tillsammans och svara på frågor. De tre andraspråkseleverna läste också, utan större 

problem. Jag såg inte att Karin arbetade på ett annat sätt med dessa elever. Miguel, 

Isak och Amina hade samma arbetsblad som klasskamraterna. Det blev ingen 

introduktion av den andra lektionen som jag observerade eftersom det var nationella 

prov. 

 

Lärarens förhållningssätt till andraspråkseleverna under lektionerna 

Under det första lektionstillfället fick eleverna sitta i grupper för att fortsätta besvara 

frågorna i skrivhäftet. Amina valde att sitta själv, medan Miguel och Isak satt 

tillsammans med en annan klasskamrat. Jag såg inget som tydde på att Karin hade 

mer uppmärksamhet för andraspråkseleverna, och jag såg inte heller att eleverna var 

i behov av hjälp. Karin kollade av med alla eleverna i klassen. Amina arbetade utan 

större problem i sitt arbetsblad. Däremot såg jag att Miguel hade större svårighet att 

hänga med i arbetet, men det synliggjorde inte Miguel för Karin. Han räckte varken 

upp handen eller frågade mig. Jag såg att Isak och den andra klasskamraten hade 

besvarat fler frågor än Miguel, fast än de satt bredvid varandra.  

 Under det andra lektionstillfället var endast Isak närvarande, eftersom de andra 

tillhörde en annan grupp. Isak skrev nationella provet i matematik och jag 

observerade den sista delen av provet, samt den sista stunden av lektionen där 

eleverna fick arbeta i den vanliga matematikboken. Jag lade inte märke till att Miguel 

fick extra hjälp under den senare delen av lektionen när han arbetade i 

matematikboken, och det såg inte ut som att han var i behov av det. 

 

Problem eleverna stött på och hur läraren gick tillväga  

Jag lade inte märke till större problem som eleverna stötte på under lektionernas 

gång. Amina och Isak arbetade utan svårigheter, medan Miguel inte gjorde det. 

Miguel satt och endast bläddrade i häftet, fast än han hade en grupp att arbeta 

tillsammans med. Jag förstod inte om det handlade om att inte han inte var 
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intresserad, eller om det berodde på språkbrister.  

    

Hur ser eleverna på sin situation? 

Jag frågade eleverna, under första observationstillfället, vad de tyckte om texterna i 

arbetsbladet. Amina svarade att hon tyckte frågorna i arbetsbladet var enkla förutom 

att hon hade problem med att hitta svaren i faktatexten, men jag lade tidigt märke till 

att det var samma problem som många av hennes klasskamrater hade. Jag förstod att 

Amina inte hade större svårigheter med att förstå innehållet i texten. När jag sedan 

stod vid Miguel, Isak och en annan klasskamrat till dem lade jag märke till att Miguel 

inte arbetade i samma takt som kamraterna, fast än de arbetade tillsammans. Jag 

förstod inte om det handlade om att han inte förstod, eller om det var brist på 

intresse (som nämnts ovan). När jag frågade Miguel vad han tyckte om texten 

svarade han att det var svårt att hitta svaren. Tillsammans med Miguel letade vi fram 

styckena där svaren till frågorna fanns, han läste upp texten högt för mig och insåg 

själv att det var svaret till frågan han fastnade på. Jag lade märke till att Miguel aldrig 

frågade efter hjälp.       

 Under den sista delen av de nationella proven valde jag att sitta bredvid Isak. Jag 

såg att han hade fastnat på en uppgift och frågade honom därför om han förstod vad 

de frågade efter i uppgiften. Han svarade att han inte förstod frågan, och då valde jag 

att förklara uppgiften med andra ord. Isak förstod sedan frågan, och detta märkte jag 

när han förklarade den muntligt för mig. Däremot lade jag märke till att han 

komplicerade uppgiften mer än nödvändigt. Detta nämnde jag för Karin och hon 

menade att många elever har en tendens att inveckla enklare uppgifter vid sådana 

prov.  

4.6 Sammanfattning av observation 

Annas andraspråkselever ligger på olika nivåer, och det var Anna medveten om. Hon 

hade ständigt en större uppmärksamhet vid Sarah, som är i behov av mer hjälp. 

Dessutom var Sarah placerad närmast Anna i klassrummet. Jag hade svårt att förstå 

om Jasmines språkbrister var anledningen till att hon vid det senare 

observationstillfället tog längre tid på sig att skriva en text. När jag frågade Jasmine 

svarade hon att hon inte mindes mycket från brandövningen som skedde tidigare 

under dagen, vilket texten skulle handla om. Anna arbetade med svårare ord och 

begrepp generellt i helklass. Hon gick igenom svårare ord och begrepp vid 
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introduktionen till varje lektion. Hon hjälpte Sarah med kartan under det första 

lektionstillfället genom att förklara beskrivningen med andra ord för henne. Under 

det andra lektionstillfället hade Sarah en resurslärare bredvid sig under skrivandet 

gång. Jasmine, som inte visade större språkbrister, läste en kortare stund på slutet av 

den andra lektionen. Både Sarah och Jasmine arbetade, under båda 

lektionstillfällena, med samma material som resterande klasskamrater. 

 Karin arbetade inte på ett särskilt sätt för att underlätta för andraspråkseleverna, 

och utifrån mina observationer kunde jag förstå att eleverna inte heller var i behov av 

det. Amina visade inga större svårigheter när hon arbetade med arbetsbladet. När 

hon frågade efter hjälp handlade det om frågor som många andra elever i klassen 

hade samma problem med. Miguel och Isak arbetade tillsammans med en annan 

kamrat men jag märkte tidigt att Miguel inte riktigt hängde med. Jag förstod inte om 

det berodde på språkbrister eller om han helt enkelt inte var intresserad.  

5 Diskussion och analys 

Nedan kommer jag att diskutera resultaten från mina intervjuer och observationer, 

samt koppla dem till forskningen som presenteras i kapitel två. Jag har valt att 

diskutera både intervjuerna och observationerna under olika rubriker eftersom 

intervjusvaren kan kopplas till mina observationer.  Jag kommer att jämföra de 

resultaten jag har fått från de två olika skolorna för att betona likheterna och 

skillnaderna, och vidare koppla det till aktuell forskning.   

5.1 Hur anpassas undervisningen efter andraspråkselevernas 

behov? 

Enligt Lgr11 (Skolverket, 2013) ska undervisningen anpassas efter varje elevs 

särskilda behov och förutsättningar. Det står vidare att undervisningen ska främja 

elevernas kunskapsutveckling, med utgångspunkt i deras bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper. Som lärare är det grundläggande att följa 

Läroplanen i sitt arbete, på så sätt är det inte främmande för en lärare att 

undervisningen faktiskt ska utformas efter varje elevs särskilda behov. Vi vet alla att 

individer är olika, vi bär alla på olika erfarenheter och kommer från olika bakgrunder 

och för att nå goda resultat, inte minst i skolan. Det är väsentligt för en lärare att vara 

medveten om detta i sitt arbete. Lektionerna måste därför individualiseras om det ska 
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gynna alla elever, vilket även står tydligt i läroplanen Lgr 11.   

 Karin anpassar inte lektionerna efter andraspråkselevernas behov. Hon menar att 

hon går fram till eleverna i efterhand om hon ser att de ser tveksamma ut. Hon 

förklarar att hennes andraspråkelever inte har stora språkbrister, och därför menar 

hon att hon kan använda samma material och arbeta på samma sätt med alla elever i 

klassen. Detta bekräftades genom de observationer jag utförde i hennes klass.

 Anna som har två andraspråkselever i sin klass, varav en har större språkbrister, 

förklarade att hon inte anpassar lektionerna efter andraspråkselevernas behov. Hon 

menade att tiden inte räcker till om dessa elever ska få all hjälp de egentligen 

behöver. Sarah, som har större svårigheter, har en resurslärare i klassen ibland, 

förklarade Anna under intervjun. Jag vill påpeka att jag inte vet vilka andra 

svårigheter Anna syftade på, hon förklarade endast att Sarahs språksvårigheter beror 

på andra faktorer också. Anna förklarade under intervjun att Sarah oftast får enklare 

texter att arbeta med, och att Jasmine arbetar med samma material som 

klasskamraterna eftersom hennes språkliga svårigheter inte är lika stora som Sarahs. 

Utifrån mina observationer såg jag att Anna hade mer uppmärksamhet vid Sarah, 

eftersom hon är i behov av mer hjälp.   

 Under andra observationstillfället, när eleverna skulle skriva om en tidigare 

händelse, lade jag märke till att Sarah berättade händelsen för resursläraren. 

Resursläraren skrev sedan ned det Sarah sa, vilket Sarah därefter kopierade på eget 

papper.  När jag såg detta kopplade jag det till det slags uppgifter som Cummins 

skriver om i sin modell. Han menar att aktiviteter där elever skriver av och kopierar 

inte är kognitivt utmanande, vilket han menar är en nödvändighet för att utvecklas 

(Cummins, 2001: 132).      

 Som det nämns i Lgr 11 är det viktigt att anpassa undervisningen efter varje elevs 

särskilda behov, men det står även att skolan ska ansvara för att varje elev efter 

grundskolan kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt, både i tal 

och i skrift. Detta väcker en del funderingar hos mig. Hur och när detta ska ske om 

eleverna ständigt möts av förenklade uppgifter och texter i undervisningen? 

Cummins (2001:132) skriver att många lärare har en tendens att förenkla uppgifterna 

för andraspråkseleverna, de tillåter inte eleverna att arbeta utom deras nivå. Han 

anser att eleverna på så sätt inte drivs att gå längre, vilket är ett måste om de ska 

komma upp till den nivån förstaspråksinlärare i samma ålder ligger på. Jag lade 

märke till hur Sarah och Jasmine läste ur böcker som är anpassade för årskurs ett. 
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Jasmine, som inte har större språkbrister, läste en bok som till och med hon beskrev 

som enkel. Hon gillade boken och förklarade för mig att det inte var första gången 

hon läste den. Med tanke på att Jasmine går i årskurs tre, och inte har större 

språkliga brister, reagerade jag på att boken var anpassad för elever i årskurs ett. Min 

första tanke var att hon möjligtvis inte hade blivit presenterad för fler böcker mer 

anpassade för henne. Med det menar jag texter som ligger på Jasmines kunskapsnivå 

och kanske lite över den nivån så att hon kan utmanas mer kognitivt. Vid en senare 

reflektion kunde jag se detta från ett annat perspektiv. Jasmine gillade boken och 

läste den flera gånger trots att den var enkel, och varje läsomgång kan utveckla fler 

tankar och därmed leda till nya kunskaper. Jag anser däremot att bokens 

rekommenderade åldergrupp var låg för henne med tanke på att Anna tidigare hade 

förklarat att Jasmine faktiskt inte har större språksvårigheter. Detta är något som 

Bergman & Sjöqvist (2001:107) bekräftar då de menar att det är viktigt att eleverna 

inte enbart ska mötas av innehållslösa texter för att ”lära sig språket” först, de menar 

att eleverna inte kan förväntas klara av svårare texter som förstaspråksinlärare i 

samma ålder klarar av om de endast möts av enklare texter.  

 Under intervjun förklarade Anna att Sarah oftast får enklare texter att arbeta 

med, och när jag frågade vad enklare texter innebär svarade Anna att texterna Sarah 

får inte innehåller lika många ord, men att de viktigaste fakta fortfarande finns med. 

Jag finner en del fördelar med detta, dels att Sarah får till sig ämnesinnehållet i 

undervisningen för att inte gå miste om den biten men också att hon kan delta i 

undervisningen. Däremot återkommer jag till den tanke jag har, nämligen att 

eleverna måste utmanas kognitivt för att utvecklas, vilket Cummins även förklarar 

(2001:71). Jag tror på att eleverna behöver arbeta med svårare material för att 

utvecklas, men jag vill understryka att det är en fin linje mellan svårare uppgifter i 

syfte till att driva eleverna till nästa nivå och uppgifter som är så pass svåra att 

eleverna tappar motivationen.     

 Hajer & Meestringa (2010:113) skriver att svårare texter kan bearbetas för att bli 

mer tillgängliga för dessa elever. De menar att läraren oftast har en tendens att 

förkorta och förenkla texterna för att göra det lättare för andraspråkseleverna. Som 

tidigare nämnts är det väsentligt att ständigt försöka utmana eleven, och inte endast 

ligga på deras aktuella nivå, vilket är något som Cummins ständigt påpekar. Hajer & 

Meestringa (2010:113) poängterar vidare att svårare texter kan delas in i stycken där 

de viktigaste fakta markeras och att svårare ord och begrepp kan fyllas ut med 
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synonymer och texten kompletteras med en ordlista där centrala begrepp förklaras. 

    

5.2 Språkfrämjande arbetsmetoder och arbetssätt i 

undervisningen 

Utifrån det resultat jag har fått från mina intervjuer och observationerna har jag 

förstått att varken Anna eller Karin arbetar med särskilda metoder för att främja 

andraspråkselevernas språkutveckling i undervisningen. De arbetar inte heller på 

särskilda sätt för att göra detta menar de. Båda anser att de arbetar språkfrämjande i 

helklass.      

 Anna förklarar att hon försöker tänka på andraspråkseleverna när hon pratar 

inför helklass, men glömmer ibland bort att göra det. Hon menar att hon försöker 

prata på ett enkelt sätt för att göra sig förstådd av alla, och att förklara ord och 

begrepp är något som hon ständigt försöker ha i åtanke. Anna har mer 

uppmärksamhet vid Sarah i undervisningen, vilket bekräftades genom mina 

observationer. Utifrån intervjun förstod jag också att Sarah oftast får förenklade 

texter att arbeta med. Jag lade märke till att Anna gick fram till många elever, både de 

svenska barnen och andraspråkseleverna, fast utifrån de två lektioner jag observerade 

märkte jag att Anna hade lite mer fokus på Sarah. Fast än Anna påpekade att hon inte 

arbetar på ett särskilt sätt med andraspråkselever kan jag, utifrån mina 

observationer, se att hon faktiskt gör det. Karin poängterar att hennes 

andraspråkselever inte har stora språkbrister och därför behöver hon inte anpassa 

lektionerna eller materialet efter deras behov. Hon förklarar att hon går fram till 

eleverna när hon ser att de inte förstår. När jag observerade Karins lektioner märkte 

jag inte att hon hade en större uppmärksamhet vid andraspråkseleverna. Hon visade 

samma uppmärksamhet för alla elever i klassen, och med tanke på att Karin hade 

poängterat att hennes andraspråkselever inte har större svårigheter i svenska var det 

inte oväntat att hon arbetade på det sättet.    

 Båda lärarna svarade att de inte har någon större erfarenhet av arbete med 

andraspråkselever, vilket de förklarade kunde vara en anledning till att de inte 

arbetar med särskilda metoder för att främja deras språkutveckling i undervisningen. 

 På den skola Karin jobbar i finns över 280 elever, varav 40 % är elever som har 

ett annat modersmål än svenska. I den skola som Anna jobbar på finns cirka 210 

elever varav cirka 20 % är elever som har ett annat modersmål än svenska. Jag tycker 
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att dessa siffror är höga och som Holmegaard och Wikström menar är det viktigt att 

läraren har grundläggande kunskaper för att kunna möta dessa elever och gynna 

deras skolutveckling på bästa möjliga sätt. Båda lärarna hade ett lågt antal 

andraspråkselever i sina klasser, och enligt deras uttalanden har ingen av dem haft 

större erfarenheter av arbetet med andraspråkselever.    

 Jag tror att antalet andraspråkselever i våra svenska klassrum kommer att öka i 

framtiden och därför är det viktigt att lärarna, och inte bara svenska som 

andraspråksläraren, har kunskaper om arbetet med dessa elever. Lärarna måste möta 

eleverna och deras behov för att ge dem möjligheten att nå goda resultat i skolan. 

Som jag tidigare nämnt menar många forskare att lärarna har en tendens att 

simplifiera uppgifterna och undervisningen för att eleverna med annat modersmål 

ska lära sig och förstå. Jag kan förstå den tanken till en viss grad, men jag tror att 

mycket handlar om okunskap kring hur man ska hantera det på ett sätt som verkligen 

gynnar och utvecklar elevernas språk. Jag har förstått att det största ansvaret läggs på 

andraspråkslärarna, och på så sätt lägger inte klassläraren något större ansvar på sig 

själva. Jag tror att många lärare tycker att eleverna ska arbeta med de uppgifter de 

klarar av, och på den nivå där de befinner sig. Det krävs mod att våga prova nya 

metoder och verkligen tänja på gränserna för att utmana andraspråkseleverna.   

5.3 Likheter och skillnader mellan lärarnas arbetssätt 

Jag upptäckte många likheter mellan lärarnas arbetssätt, och inte minst likheter i de 

svar jag fick från intervjuerna. Både Anna och Karin förklarade att de inte har 

erfarenhet av arbete med andraspråkselever, och att de därför inte arbetar med 

särskilda metoder eller arbetssätt. Båda menar att de arbetar språkfrämjande i 

helklass. Anna och Karin lägger fokus på att förklara svårare ord och begrepp. Karin 

förklarade att hon kan se när eleverna ser tveksamma ut och då väljer hon att gå fram 

till dem i efterhand för att förklara bättre, men menar att hon oftast förväntar sig att 

de ska fråga efter hjälp. Hon poängterade dessutom att hennes andraspråkselever 

inte har några större problem. Karin förklarade även att hennes elever ibland låtsas 

förstå något, och att hon senare upptäcker att de inte förstått. Hon menade att det 

kan handla om att de inte vill visa att de inte förstår.   

 Anna fokuserar också på att förklara svårare ord och begrepp. Anna menade att 

Jasmine oftast frågar när hon inte förstår något, och då förklarar Anna det bättre för 

henne. Sarah har däremot större svårigheter och har ibland en resurslärare i 
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undervisningen. Jag såg att Anna har Sarah placerad längst fram i klassrummet och 

jag såg ständigt hur Anna, efter varje genomgång, gick fram till Sarah och förklarade 

det bättre för henne. Utifrån intervjusvaren fick jag veta att Sarah inte arbetar med 

samma texter som de andra eleverna, hon får förenklade texter enligt Anna. Detta 

beror på att Sarah har andra svårigheter, som jag tidigare nämnt. Jasmine, Annas 

andra elev, arbetar med samma material som resterande klasskamraterna. Karins 

andraspråkselever får arbeta med samma material som resterande klasskamrater.

 Skillnaderna mellan lärarnas arbetssätt var små. Jag såg att Anna gick fram till 

Sarah extra gånger för att ge henne bättre förklaringar, men jag vet samtidigt att 

detta berodde på att Sarah har större svårigheter med språket. Eleverna i Karins klass 

har inte stora språkbrister och därför förstår jag att Karin inte kollar av sina 

andraspråkselever efter varje genomgång eller introduktion av lektion. Jag fann 

betydligt fler likheter än skillnader mellan lärarnas arbetssätt. En bidragande faktor 

kan vara att båda lärarna har väldigt få andraspråkselever som har några större 

svårigheter i svenska. Resultaten kanske hade sett annorlunda ut om ena läraren 

hade fler andraspråkselever i klassrummet. 

5.4 Sammanfattning av studien 

Båda klasslärarna har mindre erfarenheter av arbetet med andraspråkselever, vilket 

de själva påpekade under intervjuernas gång. Jag lade märke till att ingen av lärarna 

använda sig av särskilda metoder för att arbeta språkfrämjande med dessa elever.

 Cummins (2001:71) menar att andraspråkseleverna måste mötas av kognitivt 

utmanande uppgifter för att utvecklas. Han menar att enklare uppgifter där eleverna 

endast skriver av eller kopierar, inte tillåter dem att utvecklas på samma sätt. Jag tror 

att många lärare väljer att ge eleverna uppgifter som ligger på deras nivå för att 

underlätta för dem. Enligt min uppfattning bör eleverna få svårare uppgifter, men 

längre tid på sig för att utföra dessa. Hur kan man som lärare förvänta sig att eleverna 

överhuvudtaget ska komma upp till förstaspråksinlärarnas nivå om de ständigt 

arbetar med förenklade uppgifter? Jag märkte att Karins elever arbetade med samma 

material som klasskamraterna. Två av hennes elever arbetade utan större problem, 

men Miguel hade det svårare, enligt min uppfattning. Jag kan däremot inte dra en 

slutsats med tanke på att det endast var en lektion, där han deltog, som jag 

observerade.  Vad Miguel hade svårt med kunde jag inte riktigt få svar på, men enligt 

honom var texten svår. Hajer & Meestringa (2010:113) skriver att texterna i 
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undervisningen kan bearbetas för att bli mer tillgängliga för andraspråkseleverna 

utan att kortas av eller förenklas. De menar att man kan dela in längre texter i stycken 

och ange det som är viktigast i varje stycke. Hajer & Meestringa förklarar vidare att 

man kan fylla ut texterna med synonymer och ge exemplifieringar. Enligt min 

uppfattning är det nästan en självklarhet att texterna ska utformas på det sättet.

 Jag har varit i två klasser där antalet andraspråkselever var lågt, vilket kan vara 

en bidragande faktor till att lärarna inte arbetade med specifika metoder. De svar jag 

fick från intervjuerna överensstämde med det jag fick se under mina 

observationstillfällen. Båda lärarna hade fokus på att förklara svårare ord och 

begrepp, och arbetade inte med språkfrämjande metoder just för att gynna 

andraspråkselevernas utveckling. Båda lärarna menade att de försöker arbeta 

språkfrämjande i helklass.      

 Svaret på om lärarna arbetar med specifika metoder eller med särskilda 

arbetssätt ser någorlunda olika ut. Karin arbetar på samma sätt med alla elever i 

klassen, och detta på grund av att hennes andraspråkselever inte har några större 

svårigheter med språket. Hon använder sig därför inte av några särskilda metoder 

eller arbetssätt i arbetet med andraspråkseleverna. Anna arbetar inte med en särskild 

metod, men jag utifrån intervjun och mina observationer i hennes klass kunde jag 

förstå att hon har ett annorlunda arbetssätt med Sarah. Detta beror på att Sarahs 

språkbrister är stora. Anna påpekade även att Sarah får enklare texter att arbeta med 

under lektionerna. På så sätt har Anna ett annorlunda arbetssätt i arbetet med Sarah.  

6 Avslutning 

Syftet med min studie var att ta reda på om två lärare i årskurs tre arbetar 

språkfrämjande med andraspråkselever i klassrummet, samt att göra en jämförelse 

mellan deras arbetssätt. Mina resultat har sett väldigt lika ut, vilket jag tror kan bero 

på att ingen av informanterna hade större erfarenheter av arbetet med 

andraspråkselever. Jag valde skolor med hög andel andraspråkselever, men i de 

klasser jag utförde mina observationer fanns det inte många andraspråkselever som 

hade större svårigheter med det svenska språket.  
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6.1 Slutsats  

Ingen av lärarna arbetade med specifika metoder för att gynna andraspråkselevernas 

utveckling. Detta framfördes under intervjuerna, men är även en slutsats som jag 

drar av mina observationer. Anna arbetade på ett annorlunda sätt, och detta i arbetet 

med eleven som har stora språkliga brister. Båda skolorna har en hög andel elever 

som har ett annat modersmål än svenska, men andelen andraspråkselever som läser 

svenska som andraspråk i klasserna jag besökte var inte hög. Eleverna har inte stora 

brister i språket, vilket kan vara en faktor till att lärarna inte arbetar med särskilda 

metoder. Sarah är den enda eleven som har större språkbrister. Jag har utifrån mina 

resultat av undersökningen sett att lärarna inte använder sig av de metoder som 

aktuell forskning anser gynnar andraspråkseleverna i klassrumsundervisningen. Som 

jag tidigare har nämnt kan det bero på att lärarna inte har stora erfarenheter av 

arbetet med andraspråkselever. Likheterna mellan lärarnas arbetssätt är betydligt fler 

än de olikheter som jag fann.    

 Jag tror att många lärare lägger hela ansvaret på andraspråksläraren. Enligt 

Holmegaard & Wikström (2004: 539) bör alla lärare ha grundläggande kunskaper i 

arbetet med andraspråkselever. De menar att det krävs en långsiktig satsning på en 

språkutvecklande undervisning om elever ska nå goda resultat, och detta parallellt 

med svenska som andraspråksundervisningen. Med tanke på att antalet elever som 

har ett annat modersmål än svenska inte är litet är det väsentligt att lärarna börjar 

tänka på arbetet med dessa elever i den vanliga ämnesundervisningen.   

 Att ge eleverna enklare uppgifter, för att de ska klara av uppgifterna driver inte 

eleverna till att gå längre. Det gäller att hitta den rätta balansen, vilket kan vara svårt. 

Allt för svåra uppgifter kan leda till att eleverna tappar motivationen, medan enkla 

uppgifter kan leda till att eleverna stannar på sin nivå. Cummins menar att eleverna 

behöver utmanas kognitivt för att utvecklas, men många lärare har en tendens att 

ständigt förenkla lektionerna och innehållet för dessa elever, tyvärr. Läraren kan 

bearbeta texter och innehållet för att göra det mer tillgängligt för eleverna, utan att 

reducera texterna och skapa innehållslösa texter. Noga utvald litteratur kan vara det 

bästa läromedlet för andraspråkselever menar Bergman & Sjöqvist (2001:96). Det 

gäller för läraren att hitta elevens referensramar för att välja ut rätt litteratur.  

 Jag anser att det finns många sätt att arbeta språkfrämjande med 

andraspråkseleverna i klassrummet. Det gäller att våga utmana eleverna och ge dem 

mer tid för att klara av uppgifterna, eller att läsa ut den svårare boken. Som lärare är 
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det även väsentligt att i sitt arbete försöka kontextualisera för att nå ut till eleverna. I 

läroplanen står det att läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, 

förutsättningar och erfarenheter. Jag tror att många lärare tar sådant förgivet och 

tror att eleverna bär på liknande erfarenheter, vilket kan leda till att eleverna får 

svårigheter med att relatera och detta kan i sin tur leda till mindre förståelse. 

Cummins (2001: 131-132) menar att det är väsentligt att kontextualisera 

lektionsinnehållet så att det blir mer begripligt för eleverna, som tidigare nämnts. Vi 

har olika erfarenheter av allt och ett simpelt samtalsämne om något kan vara 

obegripligt för den som inte kan sätta sig in i sammanhanget. Detta är något som jag 

tror är vanligt förekommande bland elever som kommer från olika bakgrunder.

 Som lärare gäller det att hitta den rätta balansen för att gynna elevernas 

skolutveckling på bästa möjliga sätt. Andraspråkseleverna i den svenska skolan måste 

känna att de också har möjligheten att nå upp till de högre nivåerna, och inte ständigt 

känna att de ligger efter. De måste få svårare uppgifter för att drivas längre och 

faktiskt utmanas. Eleverna måste utveckla sitt språk så tidigt som möjligt och komma 

ifatt förstaspråkseleverna om de förväntas klara av samma uppgifter som de svenska 

eleverna. Läraren måste våga utmana andraspråkseleverna i undervisningen. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Jag har ett flertal gånger påpekat att mina informanter inte hade större erfarenheter 

av arbetet med andraspråkselever och därför såg deras arbetssätt i princip likadant 

ut. Antalet informanter och elever jag observerade var dessutom väldigt lågt, vilket 

resulterar i att jag inte kan dra några generella slutsatser. Ett förslag till fortsatt 

forskning är att välja en klass med få andraspråkselever och en annan klass med fler 

andraspråkselever för att jämföra lärarnas arbetsmetoder och förhållningssätt till 

eleverna. Dessutom kan det vara givande att välja ut lärare som har större 

erfarenheter av arbetet med andraspråkselever. Jag tror att resultaten skulle se olika 

ut, vilket skulle leda till intressanta diskussioner.   

 

 

 



33 

 

 

Referenslista  

Bergman, P. (2001) Andraspråkseleverna och deras förutsättningar. I K. Hyltenstam 
 (red.) Att undervisa elever med Svenska som andraspråk – ett referensmaterial 
 (s.21-28). Stockholm: Liber 

Bergman, P & Sjöqvist, L (2001) Skönlitteratur som läromedel. I I K. Hyltenstam
 (red.) Att undervisa elever med Svenska som andraspråk – ett referensmaterial 
 (s.94-106). Stockholm: Liber 

Cummins, Jim (2001) Negotiating Identities: Education for empowerment in a 

 Diverse Society. Second edition. Los Angeles: California Association for bilingual
  education 

Denscombe, Martyn. (2009) Forskningshandboken – för småsakliga 

 forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB 

Hajer, Maaike & Meestringa, Theun (2010) Språkinriktad undervisning - En 
 handbok. Stockholm: Hallgren & Fallgren Studieförlag AB 

Holmegaard,M. &Wikström, I. (2004) Språkutvecklande ämnesundervisning.   
 I  K.Hyltenstam & I. Lindberg (red:er), Svenska som andraspråk – i forskning,

  undervisning och samhälle (s. 539-572). Lund: Studentlitteratur 

Håkansson, Gisela. (2003). Tvåspråkighet hos barn i Sverige.           
 Lund: Studentlitteratur  

Skutnabb-Kangas, Tove. (1981) Tvåspråkighet. Lund: Bröderna Ekstrands        
 Tryckeri AB 

Stúkat, Staffan (2011) Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 
 Studentlitteratur  

 

Webbsidor 

Akademien, S. (2010, 8 31). http://g3.spraakdata.gu.se.Hämtad: 4 4, 2013, from 
g3.spraakdata.gu.se/: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 

Nationalencyklopedin. (2013, 5 23). http://www.ne.se. Hämtad: 4 4, 2013, from 
www.ne.se: http://www.ne.se/lang/tv%C3%A5spr%C3%A5kighet 

Skolverket. (2013). http://www.skolverket.se. Hämtad: 5 4, 2013, from 
www.skolverket.se: http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%
2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575 



 

 

 

 

Bilaga 1   

Semistrukturerade intervjufrågor 

 

1. Tycker du att eleverna förstår innehållet i undervisningen? Vad är det eleverna 
har främst svårigheter med? 
 

2. Hur märker du om eleverna hänger med i underviningen eller inte? 
 

3. Hur går du tillväga när du ser att de inte förstår innehållet? 
 

4.  Tycker du att du arbetar språkfrämjande med andraspråkseleverna? På vilket 
sätt? 
 

5. Arbetar du på ett speciellt sätt eller arbetar du med en särskild metod för att 
underlätta elevernas förståelse i undervisningen?  

 

 

 


