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Detta är en fallstudie där vi har tittat närmare på en specifik 
mångkulturell F - 6-skola, vad de har för handlingsplan för bemötandet 
av andraspråkselever och vad skolans lärare har för strategier för 
inkluderingen av dessa elever. Vi har genomfört intervjuer med totalt 
elva informanter, bland annat klasslärare, rektor, modersmålslärare och 
språkstödslärare för att söka svar på våra frågeställningar. Skolan i fråga 
är mångkulturell och erbjuder andraspråkseleverna mycket stöd. 
Resultatet i vår studie visar på att modersmålsundervisningen är av stor 
vikt vid andraspråksinlärning, det arbetar skolan hårt för. De satsar 
mycket resurser och tid på språkstöd, modersmålsundervisning och 
föräldrakontakt. Tydlighet, repetition och språkmedvetenhet är skolans 
grundstrategier. 
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1	  Inledning	  
Cirka en femtedel av den svenska skolans elever har utländsk bakgrund (Lindberg & 
Hyltenstam, 2013, s.41) och på en majoritet av de svenska skolorna går elever som är 
berättigade till modersmålsundervisning; vissa är även i behov av undervisning i svenska 
som andraspråk (Skolverket, 2008, s. 12). Det vi dock har sett och som även Skolverkets 
rapport (Skolverket, 2008, s. 12) påpekar är att dessa elever är ojämnt fördelade på 
landets skolor. Rapporten visar på att det i storstädernas skolor är fler elever med ett 
annat modersmål än svenska, allt från en tredjedel av eleverna till nio av tio, medan det i 
mindre kommuner och i glesbygden är betydligt ovanligare. Oavsett var i landet en 
lärare är verksam är chansen stor att hen i sin undervisning kommer att möta elever som 
har ett annat modersmål än svenska. Detta kommer enligt Skolverkets rapport 
(Skolverket, 2008, s. 12) att ställa krav både på lärare och på skolor då de måste kunna 
möta både en språklig men också kulturell mångfald och det gäller även att kunna 
erbjuda alla elever en likvärdig utbildning.  

1.1 Syfte	  och	  frågeställningar	  
Vi har under vår studietid intresserat oss för det arbete som görs ute på skolor där en 
stor andel av eleverna har ett annat modersmål än svenska. Vi anser att det är viktigt att 
ha kunskap om hur vi som lärare på bästa sätt kan inkludera dessa elever då vi ska ha en 
skola för alla.  I vårt arbete har vi därför tagit del av en mångkulturell F – 6-skolas 
arbetsmetoder för att sprida deras kunskap vidare men också för att vi själva ska få ta 
lärdom av erfarna lärares, specialpedagogers och rektorers strategier och arbetsmetoder 
som fungerar.  
	  

• Har skolan en handlingsplan? Hur bemöter skolan elever med annat modersmål än 
svenska? 

• Vilka utmaningar känner lärarna att de ställs inför? Vad har de för strategier? 

 

1.2	  Definition	  av	  begrepp	  
Detta kapitel behandlar begrepp som är vanligt förekommande i denna rapport. Detta på 
grund av att så lite förvirring och hopblandning som möjligt ska förekomma. Men också 



	  
	   	  

6	  

för att vissa begrepp kan vara tvetydiga och i andra sammanhang kan användas på olika 
sätt.  
     Med elev med annat modersmål än svenska/elev med svenska som andraspråk 
menas att eleven som barn först lärde sig ett annat språk än svenska. Detta på grund av 
att de är födda i ett annat land eller att båda deras föräldrar är födda utomlands. Viktigt 
att tillägga är att termerna förstaspråk och andraspråk inte syftar på behärskningsgrad 
utan helt enkelt bara på ordningsföljden för inlärning.  
     Indoeuropeiskt språk är den språkfamilj som svenska tillhör, men hit hör även andra 
germanska språk och romanska, slaviska, baltiska, albanska, grekiska och armeniska, 
iranska och indoariska språk. Denna språkfamilj är den som är mest representerad 
bland tvåspråkiga elever i den svenska skolan. Det finns vissa likheter i de olika språkens 
basordförråd men i det stora hela är det stora skillnader mellan språken (Håkansson, 
2003, s. 99). 
     Ämnet svenska som andraspråk är ett eget ämne i skolan med en egen kursplan, och 
ämnet är likvärdigt med ämnet svenska. Undervisning sker i detta ämne för elever som 
har ett annat modersmål än svenska.  
      Modersmålsundervisning är en verksamhet som enligt Lgr11 
(Utbildningsdepartementet, 2011, s. 87) syftar till att utveckla elevens kunskaper i sitt 
modersmål. För att man ska vara berättigad undervisning i sitt modersmål måste 
språket vara levande i hemmet, med det menas att det är ett dagligt umgängesspråk. 
Eleven ska också ha grundläggande kunskaper i språket (Skolverket, 2008, s. 13). 
Huvudansvaret för att undervisningen sker har kommunen även om den bedrivs i 
skolans lokaler. Kommunen har rätt att neka modersmålsundervisning om det inte finns 
en lämplig lärare eller om antalet elever som har rätt till undervisning underskrider fem 
i antalet (Skolverket, 2008, s. 13 och 18). 
     Elever med utländsk bakgrund innefattar i denna rapport elever som är födda 
utomlands samt elever som själva är födda i Sverige men med båda föräldrar födda 
utomlands. 

1.3	  Uppsatsens	  disposition	  
I detta första kapitel ges inledande information kring arbetet om bemötandet av elever 
med annat modersmål och lärares strategier för att inkludera dessa i undervisningen. 
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Här förklarar vi även syftet med varför studien har gjorts med frågeställningar som den 
bygger på och också en begreppsförklaring som kan vara viktig för att förstå och tolka 
återkommande och ibland tvetydiga begrepp. I kapitel 2 behandlas tidigare forskning 
som denna studie bygger på. Där kommer bland annat statistik att tas upp. I kapitel 3 
redogör vi för det val av metod vi har gjort som ligger till grund för det resultat vi 
kommit fram till. Där förs även en diskussion kring valet, metodens tillförlitlighet och 
etiska överväganden. I kapitel 4 redovisar vi detta resultat, det vill säga de strategier och 
arbetsmetoder som skolor, rektorer och lärare har arbetat fram och delgett oss. I kapitel 
5 genomför vi en analys och diskussion kring resultatet vilket blir som en utvärdering av 
vår metod. I det avslutande kapitel 6 finns en kort sammanfattning där vi drar slutsatser, 
och där återfinns även förslag till framtida forskning.  
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2	  Forskningsbakgrund	  
Elever med utländsk bakgrund utgör idag ungefär 20 % av den svenska skolans elever. 
Dessa elever har alla olika förutsättningar och behov, de har varierande språklig, 
kulturell och social bakgrund, varierad ålder och de har befunnit sig i Sverige olika lång 
tid då en del är födda här och andra har nyligen anlänt. Bortsett från dessa faktorer har 
de precis som vem som helst olika personligheter, intressen och drömmar, men de har 
en sak gemensamt, en väldigt viktig sådan och det är att de alla har växt upp i miljöer där 
det talas ett annat språk än svenska (Lindberg & Hyltenstam, 2013, s. 41). I och med 
detta är det som Skolverkets rapport (2008, s.12) visar på att en majoritet av de svenska 
grundskolorna idag har elever som är berättigade till modersmålsundervisning och en 
del av dessa är också i behov av undervisning i svenska som andraspråk. Dessa elever är 
dock inte jämnt fördelade ute på landets skolor. På vissa skolor i vissa delar av Sverige 
har majoriteten av eleverna ett annat modersmål än svenska, medan det på andra skolor 
i andra delar är en minoritet eller nästan inga alls som har ett annat modersmål. Det är 
oftast i storstäder som andraspråkselever är i majoritet och i mindre kommuner eller i 
glesbygden är de vanligtvis i minoritet.  
     Skolverkets studie (2008, s. 24-25) visar också att antalet elever på en skola spelar 
stor roll för hur arbetet med dessa elever ser ut. De hävdar att det kanske inte är speciellt 
märkligt att det ser ut så, eftersom om majoriteten av en skolas elever har ett annat 
modersmål tar de en mer självklar plats i verksamheten. Det leder till att skolor med en 
varierad population av elever tenderar att ha en större drivkraft att förhålla sig mer 
medvetet till undervisning för elever med annat modersmål. Det är också av betydelse 
att skolledningen och all annan personal har en medvetenhet och kunskap om villkoren 
för dessa elever. Det är betydande för skolans möjligheter att utveckla en verksamhet där 
dessa elever kommer till sin rätt (Skolverket, 2008, s. 25). Det är också viktigt att ge 
eleverna en känsla av trygghet för att kunna skapa en bra inlärningssituation. Känslan av 
trygghet skapas bäst av en bra organisation där eleverna vet vad de ska rätta sig efter och 
där det finns fasta ramar (Benckert 2003, s. 86). 
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2.1	  Modersmålsundervisning 
Under läsåret 2012/2013 (se bilaga 4) var 184 203 eller 20,5 % av grundskolans elever 
berättigade till modersmålsundervisning. Av dessa deltog endast 98 010 elever, vilket är 
53,7 % av alla berättigade och 11,0 % av samtliga elever i grundskolan (Skolverket, 2013 
tabell 8B, Bilaga 4).  
     Enligt Skollagen (7 §, kapitel 10, 2010) är man berättigad till 
modersmålsundervisning om man som elev har minst en vårdnadshavare med ett annat 
modersmål, men kriterierna för detta är då att språket är ett umgängesspråk i hemmet 
och att eleven har grundläggande kunskaper i språket.  Undervisning i ett nationellt 
minoritetsspråk är ett undantag från detta. Det finns också bestämmelser om att 
undervisning i ett modersmål endast ska erbjudas om ett visst antal elever önskar 
undervisning på sitt modersmål. Med ett visst antal menas minst fem elever, detta efter 
att det 1991 kom en ny regel som innebär att det minsta antalet måste uppnås för att 
undervisningen ska kunna komma igång (Håkansson, 2003, s. 76). Huvudansvaret för 
verksamheten ligger enligt Skolverket (2008, s. 18) på kommunen och anses därför vara 
extern i förhållande till skolan trots att den sker i skolans lokaler, för skolans elever. 
Ansvaret har naturligt fallit på kommunerna då det i en undervisningsgrupp kan finnas 
elever från olika skolor eftersom alla skolor inte har ett tillräckligt stort elevantal för att 
kunna fastanställa en modersmålslärare och därmed bedriva undervisningen på skolan. 
SOU (2002, s. 351) menar också på att det inte är attraktivt att utbilda sig till 
modersmålslärare då utbildningen ställer höga krav men mest av allt för att 
arbetsmarknaden är osäker då elevunderlaget snabbt kan förändras och att det då inte 
räcker till för en heltidsanställning. 
     Viktigt att poängtera, enligt Håkansson (2003, s. 76), är att kommunerna har en 
skyldighet att anordna och erbjuda modersmålsundervisning men de berörda eleverna 
har ingen skyldighet att delta i denna undervisning.  
     Modersmålsundervisningen kritiseras ofta och har en mätbar tillbakagång de senaste 
decennierna. Många talar om att det är ett stort glapp mellan undervisningens syften och 
dess genomförande. Håkansson (2003, s. 76) skriver att det kan diskuteras om det är det 
organisatoriska som är ett problem, vilket innebär att de ekonomiska ramarna gör att en 
elev oftast inte får mer än två undervisningstimmar i veckan, vilket enligt studier är 
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alldeles för lite för att kunna ge effekt på elevens behärskning av språket. I Skolverkets 
rapport (2008, s. 19) ser vi att modersmålsundervisningens omfattning ofta inte handlar 
om mer än en lektion i veckan. 
     Ett annat problem som Håkansson (2003, s. 76) nämner är att 
undervisningsgrupperna är alldeles för heterogena, det innebär att det är svårt att få 
ihop grupper där eleverna är i samma ålder och ligger på samma kunskapsnivå, eftersom 
elevernas ålder varierar vid invandringstillfället. Om eleven är född i Sverige kan 
problemet istället ligga i att man behärskar svenskan bättre än sitt modersmål 
(Håkansson, 2003, s. 78).  
     Som tidigare nämnts är det ungefär hälften av de berättigade eleverna som deltar i 
modersmålsundervisningen och Skolverkets rapport (2008, s. 19) visar på att 
deltagandet är större på de skolor med större antal elever med annat modersmål, det är 
också dessa skolor som anger att de kan erbjuda nästintill alla elever undervisning. 
Tvärtom är det då på skolor med ett lågt antal elever med annat modersmål. Skolorna 
säger enligt studien att anledningen till detta är att det på skolan finns alldeles för få 
elever med samma språk eller att det är brist på lärare. Detta stärker det som SOU 
(2002, s. 330) menar, att huvudmän och skolor inte klarar av att ge alla elever 
förutsättningar att utvecklas och inte heller det stöd som de har rätt till. 
     En djupt rotad föreställning vad gäller modersmålets inverkan på 
andraspråksinlärningen är enligt Abrahamsson (2009, s. 235), att den utgör ett hinder 
för inlärningen av det nya språket, att undervisningen i modersmålet i skolan stjäl tid 
från svenskundervisningen och att närvaron av ett annat språk försvårar inlärningen av 
svenska. Dagens forskning har enligt honom än mer ”mogen” syn på modersmålets roll 
och man ställer idag frågor som hur, när och varför modersmålet har inflytande på 
andraspråksinlärningen istället för om den har det. Under lång tid har man tänkt att 
mönster, strukturer och regler i modersmålet kommer att överföras till det nya språket 
vilket kommer resultera i språkliga fel, men man börjar mer och mer se modersmålet 
som en resurs snarare än ett hinder i andraspråksinlärningen (Abrahamsson, 2003, s. 
236). Författaren säger även att inläraren använder sitt modersmål för att fylla i de 
luckor som finns i andraspråket även om det kommer att leda till språkfel.  
     Hyltenstam och Tuomela (1996, s.41) nämner att det argumenteras om att barn som 
befinner sig i tvåspråkiga miljöer bör lära sig sitt modersmål först och främst, då det kan 
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användas för utveckling av svenskan. Om man inte lär sig sitt modersmål till en viss nivå 
kommer man inte heller kunna lära sig svenska ordentligt, det betyder dock inte att man 
ska vänta med svenskan; miljön ska fortfarande vara tvåspråkig. Det är dock lätt hänt att 
de barn som vid mycket ung ålder lär sig ett andraspråk går miste om en normal 
utveckling av modersmålet då möjligheterna till detta begränsas av praktiska och 
attitydmässiga skäl och det kan även leda till att de blir enspråkiga. Hyltenstam och 
Tuomela (1996, s. 41) hävdar att det måste finnas ett starkt stöd för utvecklingen av 
modersmålet både i familjen och i skolan, men också ett tidigt stöd för utvecklingen av 
det svenska språket. De hänvisar också till en norsk studie som visar på att de elever med 
utländsk bakgrund som klarar sig bäst är de som använder sitt modersmål som 
kommunikationsspråk i hemmet, får en ämnesundervisning på båda språken och att de 
får det i ett tidigt möte med andraspråket. 

2.2	  Flerspråkighet	  och	  andraspråksinlärning	  
I enspråkiga samhällen förs oftare en diskussion om flerspråkighet än vad det gör i 
samhällen där flerspråkighet upplevs som något helt naturligt (Håkansson, 2003, s. 9). 
Sverige har varit ett förhållandevis homogent land rent språkligt och kulturellt och 
enspråkighet har varit normen (Fredriksson och Taube, 2003, s. 153), detta trots att 
tvåspråkighet eller flerspråkighet är vanligare än enspråkighet om man ser till 
majoriteten av världens befolkning (Håkansson, 2003, s. 9). Denna enspråkiga syn 
håller dock på att ändras även här, då det finns allt fler språk representerade i landet. 
Vid millennieskiftet hade vi ungefär 140 språk representerade i den svenska skolan, 
vilket innebär att det finns många i Sverige som har fler språk än ett (Håkansson, 2003, 
s. 11). 
	  	  	  	  	  Rosander (2010, s. 1-9) skriver att undersökningar visar på att elever med utländsk 
bakgrund i större utsträckning lämnar grundskolan med sämre resultat än övriga elever. 
Även Lindberg och Hyltenstam (2013, s. 29) och SOU (2002, s. 330) hänvisar till 
skolstatistik som visar på att elever med utländsk bakgrund är överrepresenterade bland 
de elever som har låga betyg och inte når målen. Detta tros bero på att många av dessa 
elever inte behärskar undervisningsspråket så pass bra att de kan tillägna sig nya 
kunskaper. De flesta av dessa elever har en dubbel uppgift i skolan, nämligen att de ska 
lära sig ett nytt språk samtidigt som de ska lära sig ny kunskap på detta språk (Rosander, 
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2010, s. 1-9). Rosander skriver att det tar ungefär två år att lära sig ett vardagsrelaterat 
språk som fungerar i de sammanhang där man talar om det som sker ”här och nu”. Med 
det menas sammanhang där de som kommunicerar ser varandra och kan ta hjälp av 
gester och miner (Gibbons, 2010, s. 19). Denna del av språket kan också benämnas som 
basen i ett språk och brukar vanligtvis tillägnas före sexårsåldern i ens modersmål. I 
detta ingår bland annat ljudsystem, böjningssystem och ett basordförråd (Axelsson, 
2003, s. 143). Däremot tar det minst fem år att tillägna sig det kunskapsrelaterade språk 
som används i skolan också kallat utbyggnaden. Hyltenstam och Tuomela (1996, s. 42) 
skriver om det faktum att det är svårt att inse hur stort steg det är mellan stadiet då ett 
barn behärskar ett vardagligt språk och det stadium då de behärskar språket så pass bra 
att de på ett effektivt sätt kan lära sig ny kunskap. De skriver också att eleverna under 
dessa år det tar att lära sig språket på den nivån blir handikappade i 
inlärningssammanhang i jämförelse med elever med svenska som modersmål. När dessa 
elever väl har lärt sig vardagsspråket får de svårt att hänga med i undervisningen 
eftersom deras språkkunskaper inte följs upp (Cummins, 2010, s. 10). Axelsson (2003, s. 
143) skriver att det är nödvändigt att skolor arbetar parallellt med basen och 
utbyggnaden för elever som lär sig svenska som sitt andraspråk. Viktigt att poängtera 
här är dock att inte alla elever med utländsk bakgrund har svårt i skolan. Självklart finns 
det de elever som når mycket goda resultat och som när de är äldre påbörjar högre 
utbildning. Det har visat sig att betygsgenomsnittet för flickor med utländsk bakgrund 
har stigit och numera ligger över genomsnittet för pojkar med svensk bakgrund (SOU, 
2002, s. 330-331). 
     Modellen nedan (se figur 1), utvecklad av Cummins (2001), är framtagen för att 
kunna identifiera i vilken utsträckning eleven utvecklat sin kognitiva och språkliga 
förmåga för att nå de språkliga krav som ställs på dem i sociala och pedagogiska miljöer. 
Modellen är uppbyggt av fyra zoner; A, B, C och D. Huruvida en elev lyckas väl med en 
uppgift eller inte påverkas, enligt denna modell, av två faktorer: dels graden av 
kontextberoende, dels den kognitiva svårighetsgraden. 
     I den övre delen av figuren, zon A och C, består uppgifterna till största delen av 
kommunikativa uppgifter och aktiviteter där språkverktygen blivit nästan helt 
automatiserade och kräver därför ytterst liten kognitiv förmåga.  I den nedre delen av 
figuren, zon B och D, är den språkliga förmågan inte automatiserad och kräver därför en 
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större kognitiv insats. Till den första, A-zonen, är uppgifterna kontextbundna och kräver 
låg kognitiv förmåga. Att delta i konversationer och vardagliga samtal är exempel som 
kan kopplas till denna zon. Exempel på uppgifter i zon C, kan vara att skriva av något 
från en bok eller från tavlan. I zon B är uppgifterna mer kognitivt krävande men eleven 
har fortfarande stöd i kontexten. En uppgift i denna zon kan vara att föra en 
argumentation och övertyga om att den egna åsikten är den rätta. Ett exempel av en 
uppgift i zon D skulle kunna vara att skriva en uppsats (Cummins, 2001, s. 66-72).  
 

	  	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Cummins fyrfältare (efter Cummins 2001, s. 67) 
 
 
Våra skillnader i social bakgrund och personliga egenskaper har ingen betydande 
inverkan på hur väl eller hur snabbt vi lär oss vårt modersmål. Om man är ett ”normalt” 
utvecklat barn tillägnar man sig sitt förstaspråks viktiga delar inom några år. När man 
blir äldre och ska lära sig ett andraspråk är skillnaderna individer emellan däremot 
betydligt större vad gäller inlärningshastighet och den slutliga nivån i andraspråket. 
Personer som befinner sig i en miljö med brist på inflöde och interaktion med infödda 
talare kan göra stora framsteg på kort tid medan andra som befinner sig i en betydligt 
rikare språkmiljö aldrig riktigt uppnår en påtaglig utveckling (Abrahamsson, 2009, s 
197). Abrahamsson skriver att en rik språkmiljö är en nödvändig förutsättning för 
språkinlärning men att det inte är en garanti för att inlärningen blir framgångsrik. 
Faktorer som spelar in här är till exempel socioekonomisk status som innefattar den 
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egna individens utbildning men även dennes vårdnadshavares utbildnings- och 
yrkesbakgrund. Detta hör ihop med att skolframgång generellt tenderar att ha starka 
anknytningar med vår klasstillhörighet. De med lägre klasstillhörighet klarar sig sämre i 
skolans teoretiska ämnen medan de med högre klasstillhörighet klarar sig bättre, vilket 
också gäller språkämnen (Abrahamsson, 2009, s. 197-198). Självklart spelar även åldern 
in, den brukar sägas vara den mest avgörande faktorn för språkinlärning. Barn tillägnar 
sig generellt lättare ett nytt språk än vad vuxna gör. Som tidigare nämnts är också 
kontakten med infödda talare av betydelse, men också motivationen och till en viss grad 
ens egen språkbegåvning. Sedan är det viktigt att tillägga att språkbehärskningen hos 
samma person kan variera från dag till dag och från situation till situation 
(Abrahamsson, 2009, s. 12).  
      Det finns även typologiska faktorer som spelar in. Håkansson (2003, s. 106) menar 
att det finns strukturer i språk som alla andraspråksinlärare har problem med oavsett 
om dessa strukturer förekommer eller inte i modersmålet. Hon säger att det därför som 
lärare är av vikt att känna till de variationsmöjligheter som finns i våra olika språk, men 
också vilka fenomen som är vanligt förekommande. Det finns även likheter och 
skillnader i språks ljudsystem. Alla språk har vokaler och konsonanter, men antalet 
varierar och Tingbjörn (2003, s.14) säger att även om ens modersmål har liknande 
vokalljud som andraspråket kan man få svårigheter med uttalet då ljudens uttalsgränser 
kan ligga annorlunda i munnen än vad de gör i svenskan. Även antalet fonem (språkljud) 
och hur de kan kombineras varierar från språk till språk och givetvis också 
grammatiken. Vårt pronomensystem är ett exempel på sådant som kan vara svårt vid 
andraspråksinlärning av svenska. I svenska, precis som i många andra indoeuropeiska 
språk gör vi skillnad på genus och skiljer han och hon åt. Detta kan skapa problem för 
dem som i sitt modersmål saknar skillnad mellan genus och som är vana vid ett 
gemensamt pronomen (Håkansson, 2003, s. 108-109).  
     Skriftsystemet är också en tydlig skillnad språk emellan. Håkansson (2003, s. 110) 
nämner tre typer av skriftsystem som finns i världens språk och att de alla finns 
representerade i den svenska skolan. Den alfabetiska skriften utgår från språkljud, att 
ett ljud ska motsvaras av ett tecken, hit tillhör bland annat det krylliska alfabetet som 
används i Ryssland och det arabiska alfabetet. Stavelseskriften bygger precis som det 
låter på stavelser, varje tecken motsvarar en stavelse och det vanligaste exemplet på 
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detta är japanskan. Den sista, ord- och morfemskriften bygger på ord och morfem, 
kinesiskan hör hit. Hur språken låter och dess skriftsystem är inte allt som skiljer 
språken åt, även skriftriktningen varierar. I svenskan, precis som i till exempel 
engelskan, ryskan och kurdiskan skriver man från vänster till höger. I arabiskan och 
persiskan skriver man istället från andra hållet, från höger till vänster, och i japanskan 
och kinesiskan skriver man också från höger till vänster men först och främst uppifrån 
och ner. Talsymbolerna kan också se olika ut beroende på språk, vilket leder till att det 
finns många olika sätt att ställa upp tal och göra uträkningar på (Håkansson, 2003, s. 
111-112). Allt detta kan vara viktigt att känna till i mötet med andraspråkselever, speciellt 
dem som har gått i skolan i det land de kommit från. Som lärare kan man behöva hjälpa 
eleverna att träna in ögon- och handmotorik så att läsningen och skrivandet fungerar 
från vänster till höger (Håkansson, 2003, s. 80). Tingbjörn (2003, s.13) menar på att 
ingen lärare i svenska som andraspråk kan lära sig allt om alla språk som finns 
representerade, men man kan sträva efter att vara så pass uppmärksam och medveten 
att man sedan själv och med hjälp av andra kunniga kan bedöma och utvärdera 
inlärnings- och undervisningssituationer som uppstår i andraspråksundervisningen. 
     Abrahamsson (2009, s. 188) påpekar att det i andraspråksklassrummet oftast finns en 
begränsad möjlighet till ett naturligt inflöde och interaktion och det skiljer sig ofta åt 
från naturliga andraspråksmiljöer. Detta trots att man de senaste decennierna har gått 
ifrån en form-, regel- och skriftbaserad undervisningstradition där man imiterar, drillas 
och gör översättningsövningar till en mer kommunikationsbaserad sådan. Inflödet i 
klassrummet blir det som läraren, de andra eleverna och materialet kan erbjuda och 
kommunikationen består i stort sett av en lärar-elev-interaktion.  
     Vanligtvis representerar läraren den viktigaste och i vissa fall även den enda språkliga 
förebilden, men det lärarproducerade talet motsvarar inte alltid det rika varierade 
inflöde som krävs för att ens språkutveckling ska bli gynnsam. Det är framför allt en 
genuin interaktion och förhandling som saknas då interaktion mellan lärare och elev 
oftast är strukturerad så att initiativet kommer från läraren, eleven ger respons och 
sedan gör läraren en uppföljning (Lindberg i Abrahamsson, 2009, s. 189-191). Med det 
menas att läraren ställer en fråga som hen redan kan svaret på, eleven svarar då 
vanligtvis med endast ett ord eller en kort mening som följs av att läraren utvärderar 
svaret (Gibbons, 2010, s. 37). En sådan undervisning är förutsägbar och inte speciellt 
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förhandlingsvänlig, vilket leder till att det inte blir lika naturligt och innehållsorienterat 
som ett genuint samtal. Eleven går då miste om viktiga funktioner som till exempel 
initiativtagande då hen begränsas till responsdelen. En annan negativ aspekt som tas 
upp är det faktum att lärarens del i interaktionen tar det största utrymmet, ända upp till 
två tredjedelar. För att motverka detta kan man istället ta vara på elevernas olika 
språkliga resurser och grammatiska kunskaper genom samarbete där de kan lära av 
varandra i ett förhållandevis informellt och avslappnat samspel (Lindberg i 
Abrahamsson, 2009, s. 189-191). Både lärare och elever måste ses som aktiva deltagare i 
undervisningen och inlärningen, och lärandet ska ske genom ett samarbete (Gibbons, 
2010, s. 29). 
     En annan viktig aspekt är det faktum att infödda talare, däribland även 
andraspråkslärare har en tendens att förenkla sitt språk när de talar med en 
andraspråksinlärare. Detta förenklade språk kan jämföras med det förenklade språk vi 
använder oss av när vi talar med små barn. Med det menas att vi förenklar struktur och 
innehåll på alla språkliga nivåer. Krashen menar istället att språkutveckling främst 
kommer till genom ett inflöde som sker på en nivå som grammatiskt ligger något över 
den nivå inläraren befinner sig på men som ändå är begriplig (Abrahamsson, 2009, s. 
174). 
     Under lång tid har svenska som andraspråk setts som stödundervisning för elever 
med ett annat modersmål än svenska och lärare och forskare har sedan många år 
tillbaka kritiserat denna bristfälliga och lågprioriterade verksamhet. För att förändra 
detta infördes svenska som andraspråk som ett eget ämne med egen kursplan 1995. 
Svenska som andraspråk skulle därmed bli likställt med det traditionella svenskämnet. 
Detta innebar att ämnena skulle placeras parallellt på schemat, när en del av eleverna 
läste svenska så läste de andra svenska som andraspråk. Förhoppningarna i och med 
detta var att höja statusen på ämnet och ge ett erkännande åt den språkliga mångfalden. 
Detta misslyckades dock då man insåg att undervisningens missförhållanden sedan 
tidigare kvarstod. Det fanns en bristande kompetens hos lärarna, skolorna hade i viss 
mån en monokulturell och enspråkig norm och stödtänket fortsatte (Lindberg och 
Hyltenstam, 2010, s. 29-30). 
     Idag är det stora skillnader på de elever som läser svenska som andraspråk i 
jämförelse med de som läste ämnet på 1980- och 1990-talen. Då var en majoritet av 
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eleverna födda i ett annat land och man ifrågasatte aldrig det faktum att de var i behov 
av särskild undervisning i svenska. Idag är istället en majoritet av de flerspråkiga 
eleverna födda i Sverige, vilket innebär att de har ett utvecklat informellt språk i svenska 
vid sidan av ett eller flera andra språk, men är i behov av att lära sig behärska ett mer 
formellt standardspråk och skiljer sig därför mycket från det behov som nyanlända 
elever har. Eftersom en formell kompetens hos många lärare saknas antas det att många 
har haft svårt att tillgodose båda dessa nämnda språkbehov som kan ha haft förödande 
konsekvenser både för elever och för ämnet i sig. Många av dessa svenskfödda elever har 
därmed känt sig kränkta över att behöva läsa svenska som andraspråk och att de inte har 
passat in i den svenska enspråkigheten som ses som det ”normala”. Det grundar sig 
också i att ämnena svenska och svenska som andraspråk riktar sig till elever med skilda 
behov men har nästan identiska kursplaner vilket i sig kan ge en bild av att de som läser 
svenska som andraspråk inte passar in ”mainstream” för svenska. Svenska som 
andraspråk har därför blivit mindre attraktivt (Lindberg och Hyltenstam, 2013, s. 34-
35). 
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3	  Metod	  och	  material	  
3.1	  Intervjuer 
I vår studie har vi valt att använda oss av intervjuer som metod för att samla in data. Vi 
ansåg att intervjuer hade fler fördelar än exempelvis enkäter eller observationer. Stukát 
(2005, s. 39) beskriver metoden som anpassningsbar och följsam. Bra intervjuer ger 
även möjlighet att följa upp påståenden med följdfrågor eller att få mer information 
genom att tolka tonfall, mimik eller pauser. Detta är en stor fördel menar Stukát (2005, 
s.39) och påpekar att detta inte är möjligt genom exempelvis enkäter. Vi kände även att 
observationer skulle vara irrelevanta, dels för att det skulle bli allt för tidskrävande och 
dels för att vi ville koncentrera oss på vad den berörde informanten hade att berätta 
utifrån sitt synsätt och tanken var att få en bild av informanternas verklighet och vardag. 
Detta är, beskriver Kvale (1997, s. 32), syftet med intervjuer, nämligen att skapa sig en 
bild av ett ämne utifrån informantens eget perspektiv. 
     Intervjuer är en kvalitativ undersökningsmetod och går ner mer på djupet. Det 
handlar om att förstå, förklara, tolka och hitta mönster. I intervjuer ställs enklare och 
rakare frågor där svaren som ges är mer innehållsrika och komplexa än vad vi anser att 
det hade kunnat göra i en enkätundersökning. Frågorna utgår ifrån och syftar till att ge 
en bild av informantens verklighet (Trost, 2010, s. 25-37). 
     Enligt Stukát (2005, s. 37-42) finns det olika sätt att utföra forskningsintervjuer på. 
Till att börja med finns det två olika intervjumetoder, strukturerade och ostrukturerade 
intervjuer. Dessa skiljer sig åt i fråga om hur intervjufrågorna är strukturerade. De olika 
intervjustrukturerna tillåter olika utrymme och spelrum för den som blir intervjuad. 
Författaren menar att ju större spelutrymme strukturen på intervjufrågorna ger 
informanten desto bättre blir möjligheten att få fram nytt och spännande material. 
Samtidigt blir det svårare att jämföra de svar som ges och svårigheten att tolka 
resultaten ökar. 
     I strukturerade intervjuer används ett fastställt intervjuschema där både 
ordningsföljden tillika formuleringen av frågorna är bestämda. Dessa brukar då 
uteslutande handla om slutna frågor där informantens svarsalternativ då oftast blir 
förutbestämda. Denna typ av intervju kan därför liknas vid enkäter då de egentligen 
genererar samma sorts svar. Fördelen, menar Stukát (2005, s. 38), med denna sort av 



	  
	   	  

19	  

intervjuer är att det går relativt snabbt att intervjua ett större antal människor och att 
resultatet är lättare att behandla och bearbeta. Svaren kan lätt jämföras med varandra 
och göras om till statistik. Nackdelen med metoden och dess begränsningar är att det 
ställs stora krav på intervjufrågornas utformning. Frågorna måste vara entydiga, förstås 
av alla och ge tydliga svarsalternativ. Det går alltså inte att utveckla svar eller be 
informanten att berätta mer och få tillgång till mer intressant information via stickspår 
under intervjun. 
     Ostrukturerade intervjuer däremot är mer öppna och tillåter mer individualiserade 
svar på frågorna och öppnar upp möjligheten för att utveckla, förtydliga och ställa 
följdfrågor. Frågorna ställs i den ordningsföljd som situationen inbjuder till. 
Intervjufrågorna utgår från några huvudfrågor som sedan kan utvecklas beroende på de 
svar som ges. Intervjuaren får även tillfälle att förtydliga eller ytterligare förklara eller 
omformulera sina frågor efter informanten. Vidare skapar metoden möjlighet att nå 
djupare, komma längre, få svaren mer utvecklade och fördjupade. Dessa intervjuer 
brukar även kallas för halvstrukturerade eller semistrukturerade intervjuer (Stukát 
2005, s. 39).  

3.2	  Urval 
Urvalet grundar sig i att täcka in en så stor del av skolans verksamhet som möjligt. I 
enlighet med hur Stukát (2005, s. 59) beskriver ett strategiskt urval valde vi ut 
informanterna efter hur relevanta de var för undersökningen. Vi utgick bland annat 
utifrån den kontakt de har med eleverna och utifrån hur insatta de är i det vi ville 
undersöka. Genom att intervjua en rektor, en skolkurator, fem klasslärare, en 
specialpedagog, en modersmålslärare, en svenska som andraspråkslärare och två 
språkstödslärare fick vi möjlighet att belysa svaren på våra frågor utifrån fler 
erfarenheter och synsätt. 

3.3	  Trovärdighet	  
För att kunna föra en diskussion om trovärdigheten av vår metod och av resultatet, 
belyser Stukát (2005, s. 125-130) tre viktiga begrepp att utgå ifrån. Dessa är 
reliabiliteten, validiteten och generaliserbarheten. 
     Reliabiliteten avser tillförlitligheten av själva forskningsmetoden. Stukát (2005, s. 
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125-126) förklarar detta begrepp väldigt tydligt genom ett exempel som handlar om att 
mäta personers kroppslängd. För att kunna göra detta måste han använda ett 
mätinstrument. För att inte mätningen ska ha en allt för låg reliabilitet räcker det inte 
med att använda ögonmåttet, inte heller ett elastiskt måttband, eftersom värdena 
kommer att skilja sig åt beroende på hur hårt eller löst måttbandet dras vid mätningen. 
Ett alternativ vore då att använda sig av det särskilda mätverktyget som finns på 
läkarmottagningar. Men även här behöver inte mätningen betyda perfekt reliabilitet, 
utan hänsyn måste även tas till när på dagen mätningen görs eftersom en person aldrig 
är exakt lika lång på morgonen som sent på kvällen då kroppen tenderar att krympa 
något under en dag.  
     Vi ansåg därför att intervjuer skulle vara mer tillförlitliga och relevanta än enkäter 
eller observationer som forskningsmetod i vår studie. Vi kände även att risken för 
bortfall skulle vara mindre vid intervjuer än om vi delade ut enkäter att svara på. Alla 
personer som vi tillfrågade ställde upp på våra intervjuer. Vi ansåg även att denna 
forskningsmetod speglade vad Stukàt (2005, s. 125) benämner som ”rätt 
mätinstrumentet” för just denna uppgift, för det vi ville undersöka och för de 
frågeställningar vi ville söka svar på. För att ta reda på vad lärare själva upplever som 
utmanande för att nå ut till elever med annat modersmål än svenska, vad de uppfattar 
som utmanande för eleverna och vad lärarna själva har för strategier för att nå ut till 
dessa elever, upplevde vi fördelarna med intervjuer kontra enkäter som många fler. Dels 
kunde vi göra förtydliganden av frågorna om informanten inte förstod, vilket undanröjde 
risken för feltolkningar, dels kände vi att vi kunde få ut mer värdefull information genom 
att ställa följdfrågor och låta informanten tillföra mycket mer än vad denne skulle ha 
kunnat göra genom att fylla i en enkät.  
     Naturligtvis är vi väl medvetna om de fallgropar och brister som intervjuer kan 
medföra när detta används som metod. Exempelvis finns alltid risken att man på papper 
eller vid intervju säger en sak men i verkligheten gör något annat.  
     Validiteten, eller giltigheten, det vill säga om frågorna vi ställt har varit relevanta och 
formulerade på sådant vis att de skulle kunna ge svar på våra frågeställningar är viktigt 
att beakta. I varje intervju hade vi samma grundfrågor men eftersom intervjudeltagarna 
hade olika yrkesroller, som bland annat rektor, klasslärare, specialpedagoger och 
modersmålslärare, anpassade vi även några av frågorna efter just deras speciella 
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kompetensområden. Ett exempel på en grundfråga som ställdes till alla informanter var; 
”Vad har du för erfarenhet av barn med annat modersmål i ditt klassrum/din 
undervisning?” och ett exempel på fråga som anpassats till skolledningen, ”Finns det en 
bestämd handlingsplan för inkluderingen och bemötandet av elever med annat 
modersmål eller individualiserar ni det för varje nytt barn?” (se bilaga 3). 
     Generaliserbarheten handlar om vem eller vilka som resultaten gäller för, om 
resultaten kan generaliseras eller om de enbart gäller för den undersöka gruppen. Enligt 
Stukát (2005, s. 129) måste ett resonemang föras omkring detta då värdet på 
undersökningen blir ett helt annat beroende på hur resultaten presenteras. 
     I vår studie tittade vi närmare på en specifik skola och intervjuade just den skolans 
personal. Denna typ av undersökning blir då till en fallstudie och resultaten blir inte 
generella, vi kan alltså inte säga att resultaten representerar alla skolor i hela Sverige. 
Svaren får alltså stå för just denna specifika, mellanstora skola, någonstans i 
Mellansverige.  

3.4	  Genomförande	  
Två veckor innan vi hade tänkt genomföra intervjuerna skickade vi ut ett 
informationsmejl (se bilaga 2) till rektor på skolan där vi informerade om vilka vi var och 
att vi ville komma till skolan för att samla in data via intervjuer med personalen. Vi valde 
att göra en intervju utifrån färdiga frågor, semistrukturerad intervjumetod som nämnts 
tidigare. Några av frågorna skiljde sig dock och var anpassade till de olika 
yrkeskategorierna, till exempel skiljde sig några av frågorna vi ställde till rektorn ifrån de 
vi ställde till klassläraren och modersmålsläraren och så vidare (se bilaga 3). Utifrån de 
givna frågorna kunde vi sedan ställa följdfrågor.  
     Intervjuerna varierade i längd, från 10 till 20 minuter men själva upplägget och 
utförandet gick till på samma sätt vid varje intervjutillfälle. Vi deltog båda två under 
intervjuerna och turades om att ställa frågor. Vi förde anteckningar vid varje intervju och 
gjorde även ljudupptagningar vid varje tillfälle. Varje intervju spelades in med hjälp av 
våra mobiltelefoner. Trost (2010, s. 74-78) belyser några fördelar med att använda 
ljudupptagare vid intervjuer. Dessa är bland annat att intervjuaren helt kan fokusera på 
själva intervjun och interaktionen med informanten istället för att även koncentrera sig 
på att föra anteckningar. Det underlättar även vid bearbetningen av materialet, då det är 
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lätt att gå tillbaka och lyssna igen. Det kan även vara utvecklande för sig själv inför 
kommande intervjuer då man kan lyssna på sin egen röst och bli medveten om 
eventuella misstag eller svåra formuleringar som kan försöka undvikas i framtiden. En 
nackdel med ljudupptagningar vid intervjuer är att det tar tid att lyssna på och bearbeta 
materialet. Den största nackdelen är dock att många människor inte känner sig bekväma 
med att bli inspelade och därför helt kan avböja sitt deltagande på grund av detta. Det 
kan även medföra att informanten känner sig besvärad och detta kan resultera i att 
svaren på intervjufrågorna inte blir lika bra som de skulle kunna bli. Trost (2010, s. 74-
78) nämner ändå att många informanter kan acceptera att bli inspelade och att de flesta 
vänjer sig och lätt glömmer bort att bandspelaren är på. För att underlätta för 
informanten belyser författaren en viktig aspekt — att minimera påminnelsen om att 
inspelning sker, alltså att inte inspelarens rörliga delar syns eller att en inspelare 
används som har en blinkande lampa som indikerar att inspelning pågår. 
     I ljuset av detta valde vi att använda våra mobiltelefoner som inspelningsverktyg 
istället för den klassiska bandspelaren eller diktafonen. Vi anser att eftersom 
mobiltelefonerna har blivit så pass vanliga hos oss människor i dag och finns med 
överallt känns det inte onaturligt att ha en mobiltelefon liggandes på ett skrivbord 
framför sig. De har även den fördelen att den inte har några rörliga delar och efter att ha 
startat ljudinspelningen syns det inte att ljudinspelning pågår. En annan fördel när det 
kommit till bearbetning av materialet är att det är tämligen smidigt att dela ljudfilerna 
mellan oss och att vi hela tiden haft dem till handa då vi kunnat spara dem på våra 
datorer. 
  

3.5	  Bearbetning	  av	  data	  
Både Stukát (2005, s. 41) och Trost (2010, s. 148) menar att det vid ostrukturerade 
intervjuer inte finns några fasta regler eller sätt att bearbeta det insamlade materialet så 
som det gör vid en kvantitativ forskningsmetod. De regler som finns för den kvalitativa 
metoden är de som i vilket fall som helst redan gäller för all typ av forskning, nämligen 
att till exempel följa etiska regler, inte ange källor, förtydliga att vi citerar när vi 
använder oss av citat, vara noga med att källhänvisa till den litteratur vi använt och så 
vidare. Det samma gäller vid transkriberingen av intervjuerna. 
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     Efter intervjuerna samlade vi ihop ljudfilerna och förde över dessa till en dator. För 
att lättare kunna hålla reda på varje ljudupptagning döptes filerna efter informanternas 
olika yrkestitlar. Vi var noga med att informantens namn varken fanns med i namnet på 
ljudfilen eller fanns med i inspelningarna. Filerna förvarades i en lösenordskyddad mapp 
på våra respektive datorer under transkriberingsperioden. Efter transkriberingen 
plockades den ena kopian bort från en av datorerna och den andra flyttades och 
förvarades på en separat extern hårddisk hos en av oss. Efter det att denna studie är klar 
och godkänd kommer filerna att förstöras. 
     Hur mycket som transkriberas och i vilken form beror, enligt Kvale (1997, s. 155), på 
faktorer som materialets natur och syftet med själva undersökningen. Vidare hävdar 
författaren att det inte finns någon speciell standard för hur en utskrift för en 
forskningsintervju ska se ut, men att det finns vissa standardval som bör tas i beaktande. 
För att nämna ett exempel: om intervjun skall återges ordagrant i text, om 
transkriptionen ska koncentreras och sammanfatta relevanta delar av intervjun och hur 
detaljerade utskrifterna ska vara i form av pauser, betoningar och så vidare. Vidare 
skriver Kvale att stilen på utskriften beror på vad utskriften ska användas till. Gäller den 
en informants allmänna uttryck för dennes åsikter kan det vara på sin plats med en 
omformulering eller koncentrering av uttalandet. Det är, enligt författaren, endast när 
utskriften ska fungera som ett material för en sociolingvistisk eller psykologisk analys 
som det är viktigt att återge intervjun ordagrant och beskriva ickeverbal 
kommunikation. 
     För att på enklast vis bearbeta vår data valde vi att åter lyssna på våra inspelade 
intervjuer och skriva ner vad som sades. Vi valde att reducera materialet och 
transkribera endast det som var relevant för att besvara intervjufrågorna. Därför lades 
inte heller någon vikt vid fonologiska egenskaper, prosodi eller ickeverbala fenomen så 
som gester, pauser, harklingar eller skratt. I bearbetningen har vi även valt att inte 
återge talspråk då detta skulle kunna identifiera en informant. Vi strukturerade 
intervjumaterialet genom att gruppera och presentera de olika informanterna utefter 
deras yrkestitel. Därefter redovisades svaren från varje informantsgrupp. Vi anser att 
detta sätt att presentera vårt material blev både tydligt och överskådligt. 
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3.6	  Etiska	  överväganden	  och	  principer	  
I vår undersökning har vi använt oss av intervjuer. Under vårt arbete har vi följt de lagar 
och rekommendationer, angående forskningsetiska principer, som antagits av 
Humanistiska samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1990 och tillsvidare gällande även 
för Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. Det 
grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra huvudkrav för forskning. 
     Det första huvudkravet är informationskravet som innebär att forskaren ska 
informera informanten om den aktuella forskningens syfte. Det andra, samtyckeskravet 
innebär att informanten själv har rätt att bestämma över sin medverkan. Hen ska ha rätt 
att bestämma på vilka villkor hen ska delta och kan när som helst avbryta sin medverkan 
utan att utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. Det tredje huvudkravet är 
konfidentialitetskravet som handlar om att alla uppgifter om informanten ska ges 
största möjliga konfidentialitet. Alla uppgifter som kan identifiera informanten ska 
antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan 
identifieras av utomstående. Vilket innebär att det ska vara praktiskt omöjligt för en 
utomstående att identifiera den deltagande informanten. Det fjärde huvudkravet är 
nyttjandekravet vilket innebär att de insamlade uppgifterna, från de enskilda 
informanterna, endast får användas till forskningsändamålet. Materialet får alltså inte 
användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 
     Utöver dessa huvudkrav finns även två rekommendationer som framhäver några 
förhållningssätt i forskningsprocessen som anses angelägna. Dessa är att forskaren bör 
ge informanten tillfälle att ta del av etiskt känsliga avsnitt i undersökningsrapporten 
innan den publiceras och att forskaren bör fråga informanten om denne är intresserad 
av att få veta var forskningsresultaten kommer att publiceras och även, om informanten 
vill, få en sammanfattning av eller hela undersökningen tillhanda (Vetenskapsrådet, 
2002). 
     Vid varje intervjutillfälle informerade vi informanten om vad intervjun handlade om 
och vad syftet med intervjun var, att materialet endast skulle komma att bearbetas av oss 
själva och sedan förstöras och inte lämnas ut till tredje part. Vidare informerade vi om 
att uppgifter om både informanten och skolan skulle behandlas med sekretess och vara 
helt anonyma och därför inte gå att spåra tillbaka till informanten. Vi informerade om 
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att deltagandet var helt frivilligt, att informanten kunde avbryta när helst hen ville och 
att det var möjligt att hoppa över och inte svara på vissa frågor. Slutligen informerade vi 
även om att vi ville spela in intervjun för att lättare kunna bearbeta materialet och inte 
riskera att missa någon information som vi inte hunnit anteckna. All denna information 
gavs till informanten innan vi startade ljudinspelningarna. 
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4	  Resultat	  
I detta kapitel kommer svaren från våra intervjuer att presenteras. Varje 
informantsgrupp kommer att presenteras var för sig under en egen rubrik. 
Informanterna är anonyma, men då deras yrkestitel är relevant kommer vi att benämna 
dem efter dessa. Då vi har intervjuat flera klasslärare kommer vi att benämna dessa som 
klasslärare 1, 2, 3, 4 och 5 (Kl1, Kl2, Kl3, Kl4, Kl5). Språkstödslärarna kommer kallas för 
språkstödslärare 1 och 2 (Sl1 och Sl2), det kan tilläggas att Sl1 ger stöd i somaliska och 
Sl2 i arabiska. Rektorn kommer att kallas Rek, specialpedagogen för Sp, 
modersmålsläraren för Ml, kuratorn för Ku och svenska som andraspråksläraren för Sva. 
Anledningen till att vi har valt att presentera informanterna var för sig är att vi har ställt 
olika frågor till dessa beroende på deras yrkesroll precis som vi tidigare nämnt (se 3.3). 
Dessa förkortningar kommer även att användas i kapitlet Analys och diskussion. 

4.1	  Intervju	  med	  språkstödslärare	  
Språkstödslärarna arbetar i något som skolan kallar för studieverkstad, därför inledde vi 
intervjuerna med att fråga de två informanterna om vad studieverkstaden är för något. 
Sl1 svarar att studieverkstan är till för elever från årskurs 2 till 6 och Sl2 säger att den är 
till för de elever som behöver stöd i det svenska språket och extra hjälp med sina studier 
på sitt eget modersmål. Man hjälper även till med läxläsning och översättning av 
veckobrev och liknande till vårdnadshavare. Sl1 säger att de hjälper till i flera olika 
ämnen och att de förklarar begrepp och undervisar tvåspråkigt, de förklarar på elevens 
modersmål för att få dem att förstå vad det handlar om och när de väl förstår vad som 
står i böckerna så visar de väldigt goda kunskaper i ämnet. Sl1 tillägger att de elever som 
behärskar sitt modersmål har lättare att lära sig ett nytt språk och att de använder 
modersmålet som ett redskap. Han säger också att undervisningen där sker parallellt 
med den i klassrummen och att de använder sig av samma material.    
     På frågan om vem det är som avgör vilka elever som får komma till studieverkstaden 
så svarar båda informanterna att det är ett gemensamt beslut mellan dem, klasslärare 
och specialpedagog. De säger även att samarbetet mellan dem, klasslärarna och 
specialpedagogerna är väldigt bra och avgörande för att arbetet med eleverna ska 
fungera. Sl1 säger att de måste veta varje detalj om vad som händer i klassrummen i 
varje årskurs.  



	  
	   	  

27	  

     När vi ställer frågan om vilken den största utmaningen är för dem som lärare och för 
eleverna svarar Sl1 att det är hektiskt och att man inte alltid hinner med allt som skulle 
behövas. Det finns många elever som befinner sig i en riskzon och som inte når målen. 
Sl1 gör så gott han kan, men tillägger att det blir en fråga om pengar och resurser vilket 
är organisationens ansvar. Sl2 säger istället att den största utmaningen är att få eleverna 
motiverade. 
     I båda intervjuerna kommer vi in på elevernas tidigare erfarenheter och hur skolan 
ser ut i de länder som de kommer ifrån. Sl2 säger att matematikundervisningen är den 
som skiljer sig mest från den svenska. I svenska matteböcker är det ofta mycket text och 
läsuppgifter till skillnad mot i arabländerna där eleverna oftast löser uppställningar och 
direkta uträkningar. Sl1 påpekar skillnaderna mellan didaktiken och pedagogiken. I 
Somalia är undervisningen en envägskommunikation där eleverna inte ska tycka och 
tänka själva, vilket kan göra det svårt för vissa elever när de får uppgifter där de måste 
tänka till och uttrycka sin egen åsikt. Då är det inte bara språket som blir ett hinder utan 
också undervisningssituationen. Men han anser att det är bättre att göra som i Sverige, 
att eleverna får tänka själva och resonera.  

4.2	  Intervju	  med	  klasslärare	  
Kl1 har arbetat i skolan i cirka 17 år. När hon började på skolan hade ungefär 30-35 % av 
eleverna utländsk bakgrund till skillnad mot idag då det är cirka 70-80 %. Hon säger att 
hon inte kan arbeta med samma material idag som hon gjorde förr då nivån är för hög 
och högläsningsböckerna är för svåra att förstå. På frågan om vilka strategier hon 
använder sig av svarar hon att hon förklarar mer och är mer ingående då man inte kan ta 
för givet att de förstår, speciellt inte de olika nyanser som finns i språket. Det blir då en 
vana att förklara och informera mer. Det skapar dock problem säger hon, för att det är 
lätt hänt att man lägger sig på för låg nivå och förenklar språket, vilket man inte ska 
göra. Hon tillägger att man sedan de börjat arbeta med genrepedagogiken har det blivit 
lättare. På andra skolor har genrepedagogiken varit framgångsrik när det kommer till 
läs- och skrivinlärningen och språkutvecklingen. 
     Vi frågar även Kl1 vilka utmaningar hon ser att eleverna möter i skolan. På det svarar 
hon ”ordförrådet och ordförståelsen”. Ett annat problem är att de ofta låtsas att de 
förstår när de egentligen inte gör det, eftersom de vill vara precis som alla andra. Hon 



	  
	   	  

28	  

säger att eleverna kan tycka att det är genant att fråga när de inte förstår, de känner sig 
dumma och tror att de är de enda som behöver fråga. Det leder till att de ofta chansar, 
gör fel och får göra om, vilket i slutändan tär på självförtroendet och självkänslan. Hon 
tycker även att det blir svårt för henne som lärare att upptäcka när de behöver hjälp och 
då kunna förklara bättre för dessa elever. För att stötta lite extra brukar hon vara tydlig 
och upprepande vid instruktioner, men hon förklarar också gärna ytterligare en gång till 
och ännu tydligare för dem som hon vet behöver det. Hon avslutar med att säga att man 
så småningom lär sig vilka som behöver extra stöd.  
     Vi frågar henne också om hon anser att skolan har varit ett stöd eller om hon har fått 
arbeta fram metoder i klassrummet själv. Skolan har inte varit ett stöd för henne, svarar 
hon, ”man får komma underfund med hur man ska göra och agera i klassrummet själv”. 
Hon känner inte till om det finns speciella handlingsplaner kring detta, men hon vet att 
det finns handlingsplaner för hur nyanlända elever ska tas emot på skolan.  
     Ett problem som hon nämner är att det finns för få lärare i svenska som andraspråk. 
Förr fick andraspråkseleverna ha egen undervisning i svenska som andraspråk med en 
behörig lärare i ämnet, medan det idag mest sker i klassrummen tillsammans med alla 
andra elever. Andraspråkseleverna får då arbeta med ett lättare material. Kl1 anser att 
man når dessa elever bättre och att de får mer undervisning i en andraspråksgrupp än 
vad de får i helklass. Hon tillägger också att man kanske bör testa det som görs på en 
annan skola i Sverige, där man istället ”plockar” ut de övriga eleverna som läser svenska 
och låter eleverna som läser svenska som andraspråk vara kvar i klassrummet då de är 
många fler. 
     Kl2 har arbetat på skolan i 12-13 år. Hon säger att man utvecklar en övertydlighet som 
lärare till elever med ett annat modersmål eftersom man inte alltid kan ställa sig längst 
fram i klassrummet och prata och alla förstår vad man säger. Hon tillägger att man alltid 
måste utgå från att många inte kommer att förstå det man säger. Hon säger också att 
hon som lärare måste tänka på att eleverna har olika hemförhållanden och föräldrar med 
olika språk. Eleverna har likheter, men också olikheter. Mycket av det kommer in i 
klassrummet och man måste tänka på det samtidigt som man som lärare måste skapa en 
värld i klassrummet och skolan som är lika. I många andra skolor kan elevernas värld 
vara lika i skolan som hemma, men på denna skola kan det skilja ganska mycket, vilket 
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kan bli förvirrande och skolan kan bli så olik det som de är vana vid hemma. Man måste 
vara medveten om dessa olikheter samtidigt som de alla är barn och har samma behov. 
     På frågan om vilka strategier hon använder nämner hon tydligheten, att man ger 
tydliga instruktioner till alla och att hon försöker skapa utrymme för att både elever och 
deras vårdnadshavare ska ställa frågor. Vårdnadshavarna är själva intresserade av 
materialet skolan använder för att de själva vill lära sig, vilket hon tycker är en skillnad 
mot andra vårdnadshavare som ibland kan vara kritiska till det som görs i skolan. Det 
blir ofta lättare att samarbeta med vårdnadshavarna till andraspråkselever, de har höga 
krav och ambitioner på sina barns utbildning. Det är också viktigt att tänka på att man 
arbetar med helheten och att eleverna lär sig språket hela tiden och överallt. 
     Utmaningarna som hon ser för dessa elever är just språket och hon tycker därför att 
det är viktigt att skapa en trygg miljö där de vågar fråga och att man uppmuntrar dem till 
att göra det. Kl2 ger exempel på hur de kan göra vid läsning av läsläxan. Att eleverna ska 
plocka ut de ord som de inte förstår eller de som de tror att någon annan kan tycka är 
svårt. Detta gäller för hela klassen och inte bara andraspråkseleverna. Hon säger också 
att man ”inte bara kan prata och prata med dessa elever och tro att språket kommer 
komma till dem eftersom det är lättare att lära sig muntligt”. Till slut orkar de inte lyssna 
längre för att de inte förstår och stänger helt av, vilket leder till att de kommer bli 
sittande utan att förstå vad de ska göra. En del av eleverna får språkstöd, men hon anser 
det vara viktigt att inte lotsa eleverna, utan de ska ges det pedagogiska stöd som de 
behöver.  
     Vi ställde henne frågan om hon tycker att hon fått stöd från skolan i arbetet med 
andraspråkseleverna och hennes svar var att det är både bra och dåligt. Hon tycker att 
det stöd som ges på skolan fungerar bra, speciellt för de äldre eleverna som är så pass 
stora att de själva kan tala om hur de vill ha det. Hon skulle dock hellre se att de helt 
nyanlända eleverna slussades in helt i de vanliga klasserna från början, för där utvecklas 
språket mer och att det finns alltid någon i klassrummet som kan hjälpa dem. Det leder 
också till att både eleven och dess vårdnadshavare lär sig det svenska skolsystemet 
snabbare. Hon skulle också tycka att det var bättre om hon fick arbeta med alla elever i 
klassrummet hela tiden och att stödläraren kom till dem istället eftersom alla barn vill 
vara lika och inte sticka ut.   
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     Kl3 har arbetat både som lärare och förskolelärare på olika skolor i mångkulturella 
områden. Det hon anser vara mest utmanande är lärarnas förhållningssätt, attityder och 
val av arbetssätt. På frågan om strategier svarar hon att det är viktigt att ta reda på 
elevernas förkunskaper både på individ- och gruppnivå samt att använda sig av olika 
lärstilar som till exempel IT som verktyg, muntlig framställning och texter i alla ämnen.  
     Kl3 får frågan om hon tycker att skolan har varit ett stöd, hon svarar att skolan precis 
är i starten med att arbeta med genrepedagogik, men att det mesta får man som lärare 
själv arbeta fram; detta för att hitta de metoder och arbetssätt som passar individuellt 
för varje elev.  
     Kl4 känner att instruktioner och genomgångar måste anpassas till 
andraspråkseleverna och att de som lärare måste vara samplanerade med 
studieverkstaden.  
     På frågan om utmaningar för eleverna svarar hon att hon upplever att eleverna i deras 
område har ett ”tunt” språk och att det ställer höga krav på dem som lärare. De måste ge 
eleverna möjligheter att få lyssna, tala och skriva mycket, men också ge dem sådana 
uppgifter där de får känna att de lyckas, det är viktigt.  
     Hennes strategier är att vara tydlig i sina instruktioner och att använda ett rikt språk 
där förklaringar är inkluderade. Hon ger ett exempel på att hon brukar säga ”boken står i 
hyllan bakom Kalle” istället för ”den står där”. 
     Kl4 tycker att stödet fungerar bra. De har ett nära samarbete med studieverkstaden 
där både svenska som andraspråkslärare och lärare med olika modersmål finns till 
hands. Detta innebär att eleverna har möjlighet att få bland annat läxhjälp och få 
problemlösningar förklarat på sitt modersmål.  
     Kl5 som är den sista klassläraren arbetar i en klass där 75 % av eleverna har ett annat 
modersmål än svenska. Hon tycker att den största utmaningen är att lägga 
undervisningen på rätt nivå och att man inte förenklar språket utan ger eleverna ett 
”rikt” språk med många ord. Förstår eleverna inte, så får man förklara en gång till 
istället. 
     Hon säger precis som de flesta andra informanter att den bästa och viktigaste 
strategin är att vara tydlig. Hon nämner också det språkstöd som finns på skolan som 
hjälper eleverna under vissa lektioner. Det finns också svenska som andraspråkslärare 
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som håller i en del lektioner för andraspråkseleverna. Tiden utöver det får man lösa 
genom att vara extra tydlig och språkmedveten i klassrummet.  

4.3	  Intervju	  med	  svenska	  som	  andraspråkslärare	  
På frågan vad andraspråksläraren ser som det mest utmanande för eleverna med 
svenska som andraspråk svarar hon att det är väldigt olika. De första åren är det inget 
speciellt som sticker ut som mer utmanande för dessa elever. Svårigheterna kommer 
senare, men redan i årskurs 3, då texterna som eleverna ska läsa är på en högre nivå. Till 
exempel med faktatexter i ämnen som SO och NO där eleven kommer i kontakt med 
många nya ord och fraser som kan vara svåra att förstå eftersom dessa inte ingår i 
elevens vardagsspråk. Det blir även många nya ord att lära sig på sitt modersmål. En 
utmaning kan också vara när det kommer till de ord och fraser som vi som infödda 
svensktalande tar för givna, som till exempel ordspråk eller ordföljd. 
     Vad hon ser som viktigt att tänka på när det kommer till undervisningen för att nå ut 
till eleverna är först och främst att vara tydlig, helst ska man stå vänd mot eleverna då 
man talar om något man skrivit på tavlan. På detta sätt kan eleverna se lärarens ansikte 
och mun när hen talar. Läraren bör även ha som vana att skriva upp ord och fraser på 
tavlan som kan vara svårare, detta är ett sätt på vilket man arbetar med genrepedagogik. 
Läraren bör även tänka på att inte tala för fort men framförallt på att tala tydligt. Sva 
nämner även att repetition är A och O och att diskutera och prata om de olika texter som 
de läser. 
     En utmaning som verkligen gagnar språkutvecklingen är att försöka få eleverna att 
prata svenska även på raster och på sin fritid med sina kamrater. Det kan vara svårt i 
början, men blir lättare och naturligare med tiden. 
     Sva anser även hon att, får man tillfälle att berika sitt modersmål bidrar det även till 
att berika svenskan. 

4.4	  Intervju	  med	  kurator	  
Vi fick även tillfälle att intervjua kuratorn på skolan och passade på att ställa några 
frågor till henne. Vi började med att ställa frågan om vilken erfarenhet hon har av elever 
med svenska som andraspråk och bad henne sedan berätta lite om hur man, ur hennes 
perspektiv, kan stötta och hjälpa dessa elever. Hon svarade, att hon arbetar på individ-, 
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grupp- och organisationsnivå. Hon arbetar alltid utredande och förebyggande och sitter 
aldrig i enskilda samtal med eleverna, eftersom detta inte leder någon vart och att hon 
alltid måste jobba utifrån ett större perspektiv. 
     Det som hjälper eleverna mycket är engagerade föräldrar och personal. Hon har 
många träffar och möten med föräldrar där information och åsikter utbytes. Personalen 
ska lära barnen hur det ska vara men att de inte är ett hot utan att de också vill barnen 
väl. Föräldrarna är måna om att deras barn ska få det som de inte fick eller gick miste 
om. Lärarna som arbetar på skolan måste vara intresserade av olika kulturer och 
religioner. Det viktigaste för att nå eleverna är bemötandet och att man visar dem 
respekt. Många lärare vill ta till vara på olika kulturer och liknande i klassrummet och 
undervisningen, det lyfter dessa elever och man visar att de är viktiga och att man 
respekterar dem och deras kultur. Vidare nämner hon att ingen förlorar på ett 
multimodalt lärande, det är bara lite mer krävande för lärarna. 
     Återigen understryker Ku vikten av att skapa goda relationer till eleverna, det är det 
viktigaste. Relation övervinner allt, de öppnar sig, det blir lättare att lära sig, enligt 
henne själv. Skicklighet spelar ingen roll om relation och tillit saknas. Man ska hålla det 
man lovar, vara rättvis och tydlig, ha en dialog, kommunikation, engagemang och få dem 
att känna sig speciella. Det är viktigt att dokumentera allt ”så man får cred för det man 
gör och att man kan utvärdera det man gör”. Man måste vara medveten om det man gör, 
vad som fungerar och inte. Men också så att man kan lära av varandra och våga prova 
nya saker, fungerar det inte så får man ändra. ”Vissa saker fungerar, andra inte”. 
     Ku avslutar med att säga att inget annat än det man planerat ska vara acceptabelt. Det 
ställer till det för eleverna, det ska vara förberett och strukturerat. Man kan inte 
improvisera, utan planering är A och O i undervisningen. 

4.5	  Intervju	  med	  modersmålslärare	  
Modersmålsläraren undervisar i arabiska och har en heltidstjänst på skolan eftersom en 
fjärdedel, cirka 100 av eleverna har modersmålsundervisning i just arabiska. Vi inledde 
intervjun med att fråga henne hur samarbetet ser ut mellan henne och övriga klass- och 
ämneslärare på skolan och på det svarar hon att samarbetet är väldigt viktigt. 
     På frågan om vilka utmaningar som finns för eleverna svarar hon att eleverna har 
svårt för meningsbyggnaden i det svenska språket, även om de har ett bra ordförråd är 
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det svårt att få ihop meningar korrekt. De behöver därför hjälp med grammatiken, 
speciellt när de skriver. Och hon anser att det är viktigt att eleverna läser mycket och att 
vårdnadshavarna är engagerade och läser med och för sina barn. Hon lägger även till att 
mindre undervisningsgrupper skulle underlätta undervisningssituationen.   

4.6	  Intervju	  med	  specialpedagog	  
Specialpedagogen fick också frågan om vilka utmaningar som hon ser att elever med 
svenska som andraspråk har. Vi får ett snabbt svar att det är” vokalljuden, eleverna hör 
inte skillnad på ljuden och blandar ofta ihop dem”. ”Detta”, säger hon, ”måste man lägga 
ner mycket tid på och hon använder sig ibland av speglar för att eleverna ska kunna se 
hur man formar munnen när man ljudar vokalerna”.  
     Vi frågade henne vilka andra strategier hon har och på det fick vi svaret att det är 
viktigt att vara väldigt tydlig när man ger instruktioner och att man är vänd mot eleverna 
så att de kan se kroppsspråket och ens ansikte och att man talar långsamt så att eleverna 
lättare uppfattar ljuden i svenskan. Hon tillägger att det inte handlar om att förenkla 
språket utan att det är tydligheten som är viktig. Hon tar upp ett annat exempel på hur 
lärare kan tänka när eleverna ska läsa texter. Då ska läraren läsa först, plocka ut 
eventuella svåra ord och skriva upp dessa på tavlan för att sedan gå igenom dem och 
diskutera vad de betyder. På detta sätt kan eleverna ta dessa ord, förstå innebörden och 
sedan sätta in dem i den text de ska läsa. Man kan även använda bilder, då bilder hjälper 
till att skapa ett flöde i språket, det tränar minnet och stimulerar ordförrådet. 

4.7	  Intervju	  med	  rektor	  
Vi började intervjun med att fråga rektorn på skolan hur processen går till vid 
inskolningen av en ny elev med annat modersmål. Rek svarade att när det kommer till 
inskolningen av en ny elev med annat modersmål hos dem, beror det på om det är en 
elev som är nyanländ eller inte. De följer den kommunala handlingsplanen från den 
mångkulturella enheten som ingår i barn- och utbildningsnämnden, som vi fick varsin 
kopia på (se bilaga 1). En nyanländ elev som placeras hos dem skrivs in i deras Inklass 
men skrivs även samtidigt in i en ordinarie klass, som ska bli elevens klass framöver. 
Även om man har rätt att gå i Inklass ända upp till ett och ett halvt år är tanken att så 
fort som möjligt komma ut och delta i olika ämnen i den ordinarie klassen. Då brukar 
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man börja med de ämnen där språket inte är lika avgörande, som till exempel idrott, 
musik och slöjd. Det är grundtanken. ”Problemet idag är att när det kommer barn som 
ska börja förskoleklass så får de inte gå i Inklass. De kommer då direkt in i verksamheten 
och det kan vara ganska tufft”. Då skolan ser ut som den gör finns det i F-1 (förskoleklass 
årskurs 1), språkhandledare både på somaliska, arabiska och kurdiska som är med och 
hjälper och stöttar dessa elever. De hjälper och stöttar eleverna på både lektionerna och 
på rasterna. Detta fungerar bra, Rek anser att de är för få och berättar att de får många 
somaliska barn till skolan idag, därför skulle de behöva fler somaliska språkstöd.  
     Vidare berättar hon att efter att eleven börjat med de ämnen där språket inte behövs i 
samma utsträckning, ser de över elevens utveckling så att elevens deltagande i ordinarie 
klass utökas. Det är Inklassläraren och klassläraren som tar beslut om detta och ser över 
hur långt en elev har kommit och fattar beslut om vilka fler ämnen eleven ska vara med 
på eller om eleven är redo att ha hela sin undervisning i en ordinarie klass. När detta 
sker varierar eftersom vissa lärare kan se det som ett problem att få in en Inklasselev 
medan andra är av den uppfattningen att det är bättre ju snabbare en Inklasselev kan 
börja i en ordinarie klass. 
     Vi frågade även om skolan erbjuder annat stöd för dessa elever och Rek berättar att 
man har en studieverkstad som riktar sig till de äldre eleverna från årskurs 2 till 6. Dels 
hjälper de till att stötta under lektionstid men de kan även ta in elever i grupp för att 
hjälpa dem att, på sitt eget språk, lösa uppgifter. Ett exempel är SO som kan vara ett 
svårt ämne för elever med svenska som andraspråk med alla dess termer och svåra ord.  
     Rek berättar även om ett projekt som drogs igång för ungefär två år sedan. Det 
började med att de för två år sedan märkte att de hade svårt att nå ut till de somaliska 
föräldrarna. Många av dem hade själv ingen eller bristfällig skolgång och ibland blev det 
problem med barnen, ofta för att deras barn inte förstod varför de var i skolan och att de 
inte heller hade något stöd hemifrån och det var en dålig kommunikation mellan 
föräldrarna och skolan. De började därför fundera på hur de skulle kunna göra för att få 
dit den gruppen, utan att vara utpekande. Då startade man föräldrafika på mornarna där 
alla är välkomna. Skolan brukar bjuda in skolsköterskan och kurator, de har även ett 
samarbete med socialtjänst, rektorerna är med och svarar på frågor som dyker upp eller 
informera om vad de gör och så vidare på ett mer naturligt sätt. De tar då hjälp av 
elevernas språkstödjare.” Det brukar bli jättebra diskussioner om till exempel läxor, hur 
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man ska tänka. De är ibland ganska vilsna i vår kultur. Till exempel om man kommer 
från en kultur där man har barnaga som en del i barnuppfostran och sedan kommer hit 
och den delen tas bort. Då kan det bli problem eftersom man inte vet hur man ska göra. 
Då kan detta diskuteras i grupper”. 
     Vidare talar hon om ett nytt projekt och berättar att man just nu håller på med att ta 
hem talsynteser och andra program som kan vara till hjälp för eleverna på skolan. Men 
man har även insett att man nog också behöver utbilda föräldrarna i dessa program så 
att de kan vara med att stötta sina barn. Nästa termin tänker man bjuda in föräldrar till 
en utbildning om dessa program. 
     Rek nämner även att man även arbetar med lovskolor. På höstlov, påsklov och 
sommarlov, har de höst-, påsk- och sommarskola. 
     På frågan om hur många olika språk som finns representerade på skolan svarar Rek 
att det finns 23 språk representerade. De största språken är arabiska följt av somaliska. 
Drygt hälften av skolans elever har modersmålsundervisning. Av skolans elever läser 100 
elever arabiska, 63 somaliska, 15 kurdiska och resten, cirka 25 elever, övriga språk. 
     Vi fortsatte intervjun med att fråga om vad skolan har för kriterier när det kommer till 
att få modersmålsundervisning. Vi har tidigare läst att det på vissa skolor måste finnas 
ett visst minimiantal elever med ett visst modersmål för att skolan ska ge dessa elever 
modersmålsundervisning. På detta svarade Rek att kriterierna som gäller på deras skola 
för att få modersmålsundervisning är de bestämmelser som gäller för hela landet. Att 
språket ska vara ett levande språk och att minst en förälder har modersmålet. Det 
behöver inte finnas ett visst antal elever för att få rätt att läsa ett modersmål. Så fungerar 
det inte på den skolan. De har några få elever som läser kantonesiska eller tigrinja. De 
behöver inte vara minst fem elever, förklarar hon, alla har rätt till 
modersmålsundervisning om de uppfyller kriterierna för detta. 
     Vi ställde även frågan om vad Rek tror ligger bakom skolans relativt goda resultat. 
Resultaten bygger på antal elever med lägst betyg E i alla skolämnen i årskurs 6 i alla 
skolor i kommunen. Rek menar att detta har att göra med lärarnas kompetens, 
skicklighet och engagemang.  Lärarna är skickliga, de är noga med att vara tydliga, 
använda bilder och så vidare. De har även börjat införa och arbeta utefter 
genrepedagogiken. De har blivit bättre och bättre på det systematiska kvalitetsarbetet, 
att stämma av, titta på resultat och se trender på resultat. Ett annat exempel, vissa elever 
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från andra kulturer riskerar att inte bli godkända i simning. Då sätter man in extra 
resurser för att hjälpa dessa elever med detta. Varje vecka åker några lärare iväg med 
dessa elever på mellanstadiet för att de ska få simningen. Det är lite så att det är på 
mellanstadiet som det blir tydligt, förklarar hon, ”det som eleverna missat eller inte fått 
med sig”. Engelska är ett annat exempel. Där har man bland annat satt in något de kallar 
för ”engelsk frukost”, där elever på morgonen kan komma förbi, för att få frukost och 
samtala på engelska. Att tala engelska är det enda kravet. De får inte med sig så väldigt 
mycket engelska, men de får ett utökat självförtroende att prata. 
     I frågan om ämnet svenska som andraspråk, huruvida undervisningen i ämnet sker 
parallellt med den ordinarie svenskundervisningen i klassrummet, har man det som ett 
specifikt ämne eller genomsyrar den all undervisning svarar Rek att det har sett olika ut. 
Det har tidigare av tradition varit att de elever som har läst svenska som andraspråk, i 
princip har varit med på svenskundervisningen och sedan har någon kommit och hämtat 
dem på vissa timmar som kanske inte ens var svensktimmar. Förra läsåret var man 
tydlig med att så ska det inte vara utan svenska och svenska som andraspråk skulle 
parallelläggas, så att när övriga klassen läser svenska läser resten av klassen svenska som 
andraspråk. I årskurs 1, där har man förståeligt nog, eftersom det är på nybörjarnivå, 
valt att arbeta tillsammans med svenska som andraspråksläraren. Förra året i årskurs 2-
3 låg allting schemalagt parallellt. Då fungerade det på det sättet.  
     Sista frågan gäller svenska som andraspråk och att detta ämne ibland kan ses som 
något mindre värt än att läsa svenska. På det svarar Rek att man har märkt av att vissa 
föräldrar inte har velat att deras barn ska läsa svenska som andraspråk, eftersom de sett 
ämnet som ”sämre” än ämnet svenska. Ibland måste lärarna ta en diskussion med 
föräldrarna kring detta. 

4.8	  Resultatsammanfattning	  
Resultatet visar på att klasslärarna, specialpedagogen och svenska som 
andraspråksläraren har flera olika strategier för att nå ut till andraspråkseleverna. I 
skolan finns också ett bra samarbete mellan klasslärare, modersmålslärare och 
språkstöd, men även med specialpedagoger och andraspråkslärare. 
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     Flera av informanterna anger att de fått utforma sina metoder själva utan stöd från 
skolan, men en handlingsplan för bemötandet av nyanlända elever finns inom 
kommunen och därmed också på skolan.  
     De största utmaningarna för andraspråkseleverna enligt informanterna är till exempel 
vokalljuden, bristande ordförråd och ordförståelse. Utmaningarna för personalen på 
skolan är att tiden inte alltid räcker till och inte heller resurserna.  
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5	  Analys	  och	  diskussion	  
5.1	  Analys	  och	  diskussion	  av	  resultatet	  
Alla informanter framhåller det faktum att tydligheten är viktig och att man ska tänka på 
att inte tala för fort. Flera klasslärare nämner att de upprepar, repeterar och tydliggör 
bland annat sina genomgångar och instruktioner, men försöker undvika att förenkla 
språket då detta inte leder till att eleverna berikar sitt ordförråd och således inte gagnar 
språkutvecklingen. Andraspråksläraren och specialpedagogen lägger båda två stor vikt 
vid att alltid vara vänd mot eleverna när man talar för att ytterligare tydliggöra språket, 
då, eleverna då kan se mimiken vid uttal. Specialpedagogen menar att detta kan vara till 
hjälp då många elever har svårt med vokalerna och generellt med uttal. Bilder och 
multimodalt lärande är återkommande strategier hos flera av informanterna. En av 
klasslärarna och svenska som andraspråksläraren nämner även att det kan vara bra att 
plocka ut ord och meningar som kan uppfattas som svåra i texter och föra samtal kring 
dessa så att alla elever förstår ordens innebörd. Detta arbetssätt är en del i 
genrepedagogiken. Utöver att vara språkmedveten i allt man gör i undervisningen och all 
övrig tid i skolan så är flera av informanterna ense om att modersmålet bör utvecklas för 
att svenskan ska kunna utvecklas. För att stödja detta så finns det både 
modersmålslärare och språkstödslärare på heltid på skolan. Detta anser vi vara svar på 
frågeställningen om vilka utmaningar lärarna ställs inför och vilka strategier de har för 
att bemöta dessa utmaningar. 
     Vad gäller frågeställningen kring vad skolan som helhet gör i bemötandet av elever 
med annat modersmål än svenska säger flera av informanterna att samarbetet mellan 
klasslärare, språkstöd, modersmålslärare och specialpedagoger är viktigt för elevernas 
undervisning. En klasslärare, rektorn och kuratorn säger att även samarbetet mellan 
skolan och föräldrarna är viktig för förståelsen om den svenska skolan. Man har till 
exempel ”föräldrafika” där rektor, lärare och personer från till exempel 
polismyndigheten och socialtjänsten diskuterar kring frågor som kan komma upp. Detta 
för att deras kulturer skiljer sig mycket från den svenska och språkstödslärarna säger att 
skolkulturen skiljer sig mycket åt i jämförelse med den här i Sverige. Den svenska skolan 
ses som en plats för uppfostran enligt en del föräldrar. Sådant är exempel på 
uppfattningar som kan diskuteras och som kan leda till nya uppfattningar. Skolan 
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arbetar även med att försöka tvätta bort stämpeln om att ämnet svenska som andraspråk 
är sämre en svenskämnet.  
     I det stora hela visar resultatet på att skolan har många insatser i arbetet med 
andraspråkselever och att det kontinuerligt är under utveckling. Majoriteten av skolans 
elever har ett annat modersmål än svenska och det blir därmed precis som Skolverkets 
(2008, s. 24-25) studie visar en självklarhet att en medvetenhet kring detta genomsyrar 
hela verksamheten.  I kommunen finns det handlingsplaner för bemötandet av 
nyanlända elever, denna handlingsplan utgår skolan ifrån men de utformar även stora 
delar av verksamheten själva. Vi var redan från början intresserade av att ta del av någon 
form av handlingsplaner, vilket vi också fick. För oss kändes det självklart att de skulle 
finnas handlingsplaner, men att det fanns på kommunal nivå överraskade oss positivt 
eftersom det betyder att alla skolor i kommunen kan ta del av denna.  
     På de föreläsningar och i den litteratur vi tagit del av under vår utbildning som berört 
undervisning i ämnet svenska som andraspråk, har det alltid varit ett påstående som 
varit återkommande och som det diskuterats mycket kring och detta har varit synen på 
själva ämnet. Det verkar, enligt oss, som om den allmänna uppfattningen hos 
vårdnadshavare till barn med annat modersmål än svenska ser ner på, eller är av den 
uppfattningen att ämnet svenska som andraspråk skulle vara något sämre än den 
ordinarie svenskundervisningen så som Lindberg och Hyltenstam (2013, s. 34-35) även 
visar på, att ämnet ses som mindre attraktivt. Således händer det att vårdnadshavarna 
sätter sig emot att deras barn ska delta i svenska som andraspråksundervisningen. Detta 
påstående bekräftades i samband med intervjun vi gjorde med skolans rektor då hon 
berättade att det faktiskt var så att lärare ibland kunde få lov att ta den diskussionen 
med vissa vårdnadshavare. 
     Det var även intressant att få veta mer om hur skolan själva organiserade 
undervisningen i ämnet svenska som andraspråk. Lindberg och Hyltenstam (2010) 
nämner att svenska som andraspråksundervisningen under lång tid har setts som en 
stödundervisning i skolan och inte ett genuint ämne. Detta kan, resonerar vi, vara en 
bidragande faktor till att synen på ämnet inte varit den bästa. Vidare belyser författarna 
att för att motverka detta blev svenska som andraspråk ett eget ämne med en egen 
kursplan och tanken var att ämnet skulle placeras parallellt i schemat med den ordinarie 
svenskundervisningen. I intervjun förklarar rektorn att de under tidigare terminer haft 
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de två ämnena parallellt i schemat så att eleverna haft undervisningen samtidigt, men 
delade i två klassrum där ena halvan läst svenska och den andra svenska som 
andraspråk. Denna termin hade de däremot inte fått till det på samma sätt, så eleverna 
som ska ha svenska som andraspråk fick ta del av den ordinarie svenskundervisningen 
och sedan, under andra timmar bli hämtade och få undervisningen i svenska som 
andraspråk på annat håll. Detta, resonerar vi, resulterar i att ämnet tyvärr kommit att 
fungera mer som stödundervisning, vilket det inte borde vara. Det som vi ändå anser 
vara bra är att man alltid är medveten om att vara extra tydlig och repetera 
genomgångar och liknande, men att inte för den skull förenkla språket. Klasslärarna ser 
det istället som att språk är något man lär sig hela tiden och överallt. Det är som 
Abrahamsson (2009, s. 197) understryker, att det är i rika språkmiljöer som 
förutsättningar för språkinlärning finns, även om det inte är en garanti för att 
inlärningen blir framgångsrik för alla, men möjligheten skapas ändock. Vi har tagit 
lärdom av att det gynnar språkutvecklingen hos alla barn när man sätter ord på allt man 
gör. Därför ser vi det som positivt att skolan har börjat arbeta utefter genrepedagogiken, 
vilket berikar ordförrådet och därmed är språkutvecklande för alla elever.  
     När det kommer till modersmålsundervisningen är skolan representativ för det som 
andra studier också visar, även om den också i andra fall inte är det. Vad gäller antalet 
elever som får undervisning i sitt modersmål, skiljer det sig från Skolverkets statistik 
(2013, tabell 8B, bilaga 4) då det på just den skolan är drygt hälften av elevantalet som 
får modersmålsundervisning och inte en femtedel, däremot framgår det inte om det är 
fler elever än så som är berättigade. Statistiken visar på att endast drygt hälften av alla 
elever som är berättigade till modersmålsundervisning får det. Vi har under studiens 
gång diskuterat vad detta kan bero på och kommit fram till att det antingen beror på att 
skolan inte erbjuder eller kan erbjuda dessa elever den undervisning de har rätt till och 
att många skolor och kommuner inte kan få ihop undervisning under minimiantalet på 
fem elever eller att det kan vara lärarbrist. Det kan givetvis också bero på att de elever 
som är berättigade och erbjudits undervisning valt att avstå, eftersom de precis som 
Håkansson (2003, s.76) säger inte har en skyldighet att delta. Däremot är det i denna 
kommun en ojämn fördelning av eleverna så som Skolverkets rapport (2008, s. 12) 
anger, vilket lett till att skolan i vår studie har en majoritet av andraspråkselever, många 
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fler än vad de flesta andra skolorna i samma kommun har. Detta har gjort det naturligt 
för skolan, som ovan nämnts, att vara medvetna om arbetet kring andraspråkselever.  
     I intervjun med rektorn på skolan får vi veta att minimiantalet elever för att få 
modersmålsundervisning inte finns på skolan, utan alla som har språket som levande i 
hemmet har rätt till undervisning. Detta stämmer då inte överens med det som vår 
forskningsbakgrund visar på, att det sedan 1991 (Håkansson, 2003, s. 76) ska finnas 
minst fem elever för att undervisningen ska komma till stånd. Dock kan det ha skett ett 
missförstånd i frågeställningen och uppfattats som att vi menade att antalet om fem 
elever ska finnas på skolan och inte i kommunen som är det korrekta. I vilket fall som 
helst verkar skolan i vår studie arbeta aktivt med att de elever som har rätt till 
modersmålsundervisning och som vill ha det också ska få det, och eftersom skolan har så 
pass många elever finns det bland annat en heltidstjänst på skolan som 
modersmålslärare i arabiska, som också är en av våra informanter i intervjuerna.  
     Det är tråkigt att se att många studier, däribland i Håkanssons (2003, s 76) och 
Skolverkets (2008, s. 19) visar på att antalet undervisningstimmar i modersmålet är för 
få för att få en tillräckligt god språkbehärskning och att det finns många andra brister i 
undervisningen. Hur många modersmålstimmar som eleverna på skolan i vår studie har 
framgår inte i våra intervjuer men vår tolkning är att eleverna får mycket språkstöd i 
sina modersmål på övrig skoltid utöver modersmåltimmarna i form av språkstödslärare 
och studieverkstan vilket i sig kanske leder till en utveckling av språket. Vi tycker i alla 
fall inte att vi under någon intervju får indikationer om att elevernas modersmål skulle 
vara understimulerat eller bristfälligt på något vis. När vi har ställt frågor kring 
elevernas största utmaningar i skolan är det istället deras brister i det svenska språket 
som är återkommande.  
     Under vår egen utbildnings gång, i medier och i övriga samhället, förs det ofta en 
diskussion kring om modersmålet är ett hinder eller ett stöd i utvecklingen och 
inlärningen av det svenska språket. Innan vi påbörjade lärarutbildningen var vi själva av 
den uppfattningen att ju mer svenska man talade desto bättre var det och att man på så 
sätt lärde sig mer än om man talade på sitt modersmål. Denna uppfattning har dock 
kommit att ändras då vi fått lära oss att modersmålet är otroligt viktigt för oss som 
människor, att det är vårt känslospråk, men också att det precis som Hyltenstam och 
Tuomela (1996, s. 41) nämner, är viktigt att lära sig sitt modersmål först för att det sedan 
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ska kunna användas i utvecklingen av svenskan och att man som Abrahamsson (2003, s. 
236) säger, använder sitt modersmål för att fylla ut de luckor man har i andraspråket. 
Flera av våra informanter säger även de att modersmålet är viktigt för utvecklingen av 
svenskan. För att citera andraspråksläraren ”får man tillfälle att berika sitt modersmål 
bidrar det även till att berika svenskan”.  
     Enligt vår uppfattning är grunden till skolans verksamhet att skapa en trygg miljö för 
alla elever, precis som Benckert (2003, s. 86) också säger, att ”känslan av trygghet är 
viktig för att skapa en bra inlärningssituation”. Både kurator och flera klasslärare är ense 
om att tryggheten och goda relationer är grundförutsättning för ett gott lärandeklimat på 
skolan och i klassrummen. Ovanpå denna grund spelar sedan faktorer som till exempel 
att vara tydlig och repeterande en stor roll för att nå ut till och inkludera alla elever. När 
eleverna känner sig trygga vågar de ta mer plats och ställa frågor när de inte förstår. Vi 
anser att detta är fundamentet på vilket allt lärande i skolan bygger. För oss skapas detta 
trygga klimat i klassrummet i ett samarbete mellan lärare och elever, man fattar 
gemensamma beslut för hur man ska vara mot varandra. Lika viktig som relationen 
mellan lärare och elever är, är relationen elever emellan.  
     Vi anser att det är synd att det bara är några få skolor som sitter på denna kompetens, 
vilket inte är konstigt då antalet nyanlända barn och andraspråkselever är ojämnt 
fördelat på landets skolor. Men vi skulle föredra att kunskap om vårt ämne i studien var 
en självklarhet i alla Sveriges skolor och att eleverna i fråga var utspridda på fler skolor i 
kommunerna för att kunna göra mångkulturalitet till något naturligt för alla.   

5.2	  Metoddiskussion	  
Vårt val av metod, det vill säga intervjuer, anser vi var en bra metod för att kunna 
besvara våra frågeställningar i studien. Vi ville få en bild av hela verksamheten men på 
en personlig nivå, vilket vi inte hade kunnat få igenom enkäter. Det var även därför vi 
valde informanter med olika yrkesroller.  Till genomförandet av vår studie var det 
positivt att alla tillfrågade informanter ville och kunde ställa upp på våra intervjuer, vi 
hade därför inget bortfall. Vi upplever även att alla informanter varit hjälpsamma och 
intresserade av vår undersökning. Då alla informanter befann sig inom samma 
verksamhet och fanns tillhanda så kunde intervjuerna genomföras på en och samma 
dag, vilket gjorde att det blev en större helhet och det gav oss mer tid till bearbetningen. 
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     Samarbetet oss emellan har fungerat bra, vi genomförde alla intervjuer tillsammans 
och delade upp bearbetningen av materialet. 
     I efterhand känner vi att observationer hade kunnat styrka vår studie ytterligare, då vi 
skulle ha kunnat koppla resultatet från intervjuerna till det faktiska arbetet i till exempel 
klassrummen. Vi kände dock att tiden saknades för att hinna med att göra så många 
observationer att de hade haft en betydande roll och varit relevanta i vår studie.  
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6	  Avslutning	  
I arbetets slutskede känner vi att målet med vår studie har uppnåtts och våra 
frågeställningar har besvarats. Skolan i vår studie har handlingsplaner för inskolning av 
nyanlända barn, de har språkstöd i form av en studieverkstad, modersmålsundervisning, 
specialpedagoger och svenska som andraspråkslärare som är kunniga och medvetna och 
man har engagerade klasslärare. Skolan har även ett bra samarbete med vårdnadshavare 
genom att ta initiativ genom att starta upp till exempel föräldrafika. Det har varit en 
givande process och vi har lärt oss mycket genom studien. Det kan dock tilläggas att 
studien inte riktigt blev den vi tänkt från början, då vår grundidé var att spegla arbetet 
med elever med annat modersmål mellan en multikulturell och en monokulturell skola. 
Därför såg våra frågeställningar lite annorlunda ut i studiens början, men ganska tidigt 
insåg vi att den monokulturella skolan inte hade något av intresse att erbjuda oss då de 
prioriterade annat på sin skola framför arbetet med elever med annat modersmål 
eftersom antalet andraspråkselever hos dem var ytterst få. Detta styrker det som 
Skolverkets studie (2008, s. 24-25) visar på att de skolor med ett större antal 
andraspråkselever arbetar mer medvetet i jämförelse med skolor där de är en minoritet.  
     I och med att vår studie inte blev som vi tänkt från början så kan förslag på fortsatt 
forskning vara att göra den spegling som vi inte fick möjlighet till. Ett annat förslag kan 
också vara att göra observationer i klassrum med andraspråkselever för att se om det en 
skolas personal säger att de gör inte bara är något man säger utan också något man 
faktiskt gör eller inte gör.  
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Bilaga	  2:	  Informationsbrev	  till	  skolledning	  
 
Hej, 
Vi är två studenter från Mälardalens Högskola som läser sista terminen på 
lärarutbildningen och är därmed mitt uppe i skrivandet av examensarbetet. 
Examensarbetet handlar om elever med annat modersmål än svenska och vilka 
utmaningar detta medför för läraren när det kommer till att inkludera dessa elever i 
klassrumsundervisningen men även i resten av skolans verksamhet. Vår vision är att 
resultatet av vår insamlade data ska ge oss en ökad kunskap och göra oss bättre 
förberedda inför vår framtida yrkesroll. 
 
Vi vill därför titta närmare på hur er skola arbetar med inkluderingen och bemötandet av 
elever med annat modersmål. Detta vill vi genomföra genom att intervjua 
rektor/skolledning, speciallärare/pedagoger, lärare och eventuella modersmålslärare.  
 
Naturligtvis kommer allt insamlat material vara konfidentiellt. Man kommer inte kunna 
identifiera varken skolan eller intervjudeltagare i studien.   
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Bilaga	  3:	  Intervjumall	  
 
Intervjufrågor till rektor 

1. Hur går processen till vid inskolning av en ny elev med annat modersmål/hur 
skulle det kunna gå till?  

2. Finns det en bestämd handlingsplan för inkluderingen och bemötandet av elever 
med annat modersmål eller individualiserar ni det för varje nytt barn? 

3. Finns det tillgång till modersmålsundervisning för dessa elever? Om så är fallet, 
vad krävs för att man ska få tillgång till detta? Vilka är kriterierna? 

4. Finns det tillgång till annat stöd för dessa elever, så som Inklass, 
andraspråkslärare, läxhjälp och dylikt? 

5. Hur många olika språk finns representerade på er skola? 
 
Intervjufrågor till undervisande lärare 

1. Vad har du för erfarenheter av barn med annat modersmål i ditt 
klassrum/undervisning? 

2. Har du praktiska tips på hur inkludering har fungerat i din undervisning? 
3. Har du några tips och strategier på hur du själv, i din undervisning gör för att nå 

ut till alla elever och då främst de med svenska som andraspråk? 
4. Tycker du att skolan har varit ett stöd eller har du fått arbeta fram metoder själv? 

 
Intervjufrågor till speciallärare/pedagog 

1. Vad upplever du som mest utmanande för elever med svenska som andraspråk 
jämfört med elever med svenska som modersmål när det kommer till 
språkinlärningen? 

2. Tycker du att skolan har varit ett stöd eller har du fått arbeta fram metoder själv? 
 
Intervjufrågor till modersmålslärare och språkstödslärare   

1. Hur ser samarbetet ut mellan dig som modersmålslärare/språkstödslärare och 
andra klasslärare/ämneslärare på skolan? 

2. Tycker du att skolan har varit ett stöd eller har du fått arbeta fram metoder själv? 
3. Hur många olika språk finns representerade på er skola? 

 
Intervjufrågor till kurator 

1. Vad har du för erfarenhet av elever med svenska som andraspråk i ditt yrke? 
2. Vad kan man göra för att stötta och hjälpa dessa elever? 

 
Intervjufrågor till språkstödslärare  

1. Vad är studieverkstaden? 
2. Vem/vilka avgör vilka elever som får komma till studieverkstaden? 
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Bilaga	  4:	  Statistik	  från	  Skolverket 
	  
	  


