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Jag har gjort en fallstudie som handlar om hur lärare på en specifik minoritetsskola går 

tillväga för att utveckla barn med annat modersmål inom det svenska språket samt vilka 

svårigheter lärare och elever möter på under processens gång. Mitt syfte var att ta reda på vad 

lärare idag gör för att hjälpa andraspråkselever att tillägna sig det svenska språket och vilka 

svårigheter/hinder som kan uppstå. Jag har under arbetets gång intervjuat lärare om hur de 

arbetar med andraspråkselever och vilka svårigheter som de tycker är uppenbara. Jag har även 

gjort egna observationer i en specifik klass. Det jag främst har kommit fram till är att många 

lärare idag saknar kunskap och erfarenhet om hur de ska arbeta för att utveckla 

andraspråkselever. En viktigt sak att tillägga är att min fallstudie endast gäller en specifik 

skola och hur just den skolan arbetar inom ämnet. Intressant att veta är också att skolan där 

fallstudien utförts är en minoritetsskola gällande andraspråkselever, dvs, att endast ett fåtal 

elever har annat modersmål än svenska. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Nyckelord: Andraspråkselever, kulturkrock, individualisering, kunskapsutveckling, förståelse. 
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1 Inledning 

Mitt examensarbete kommer att handla om barn med annat modersmål än svenska och hur 

man i skolan går tillväga för att hjälpa de eleverna att tillägna sig det svenska språket och 

vilka hinder som kan dyka upp. Handlar det verkligen bara om att lära sig ett nytt språk? När 

man väl har lärt sig språket, har man då lärt sig att passa in i det svenska samhället? Det här är 

en uppenbar svårighet som har dykt upp under fallstudiens gång. Barn kommer till Sverige i 

alla olika åldrar och många kan inte ett ord svenska när de kommer hit. Samtidigt som de ska 

tillägna sig ett helt nytt språk måste de också lära sig att passa in i ett helt nytt samhälle. 

Många barn kommer till Sverige med en helt annan social och kulturell bakgrund än den de 

möter här och snabbt förväntas de anpassa sig till ett nytt samhälle med nya traditioner och en 

helt ny livsstil. Det är alltså inte bara ett språk de här eleverna ska lära sig utan det handlar 

mer eller mindre om en helt ny livsstil och en stor anpassning till det svenska samhället. I 

början av arbetets gång hade jag främst tänkt att reda på hur andraspråkselever i skolan får 

hjälp att tillägna sig det svenska språket och vilka svårigheter som är uppenbara. Under 

arbetets gång har jag dock märkt att det går hand i hand med hur dessa elever kommer in i det 

svenska samhället, vilket jag för in under kategorin i vilka svårigheter som är de mest 

uppenbara. Fallstudien handlar alltså både om hur man kan utveckla andraspråkselever inom 

det svenska språket men också vilka svårigheter som de stöter på och varför.  

Jag kommer under arbetets gång att ta reda på mer information om hur lärare i en specifik 

skola arbetar kring dessa två frågeställningar. Jag har också valt att göra undersökningen i en 

skola där andraspråkselever är minoritet och där det endast finns ett fåtal elever som har ett 

annat modersmål än svenska. 

1.1 Syfte 

Syftet med mitt examensarbete är att ta reda på mer om hur man kan hjälpa barn med annat 

modersmål än svenska att tillägna sig det svenska språket i skolan och vilka hinder som både 

elever och lärare stöter på. Den åldersgrupp som jag kommer att studera är F-6 men 

framförallt lågstadiet där jag har gjort mina observationer. Jag har två frågeställningar som är 

relevanta för mitt syfte och som jag har undersökt under arbetets gång.  
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1.2 Frågeställningar 

 

 Hur kan man som lärare gå tillväga för att hjälpa andraspråkselever att tillägna sig det 

svenska språket? 

 Vilka svårigheter/hinder stöter andraspråkselever och lärare på under processen? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

 

Mitt arbete är uppdelat som följande: Jag kommer i min Forskningsbakgrund att ta reda på 

vad litteratur säger kring mina två frågeställningar som är uppdelade i två underrubriker 2.1 

Uppenbara svårigheter för andraspråkselever/lärare i den svenska skolan och 2.2 Hur skolan 

kan arbeta med att utveckla andraspråkelevers tillägnande av det svenska språket. I Metod 

och material kommer jag sedan att beskriva hur jag kommer att gå tillväga för att få fram det 

resultat som jag vill uppnå med min fallstudie. Jag kommer att beskriva vilket material jag har 

använt mig av och vilka metoder som har varit aktuella för min undersökning. Under Resultat 

kommer jag sedan att presentera det resultat jag har fått i och med mina undersökningar som 

jag har gjort. Jag kommer att presentera det jag har fått reda på och själv sett i min 

undersökning. Under Analys och diskussion kommer jag att ta upp vad jag har sett, hört och 

läst i litteraturen och jämföra med teori och praktik. I Avslutningen kommer jag sedan att ge 

ett par avslutande meningar om min undersökning och hur jag har uppnåt syftet med mitt 

arbete.     
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2 Forskningsbakgrund 

Jag har valt att dela upp min forskningsbakgrund i två underrubriker som är relevanta för mitt 

ämne. Jag har i litteraturen hittat en hel del exempel som faller in under de två kategorier jag 

har delat upp min forskningsbakgrund i. I litteraturen har jag valt att koncentrera mig på att 

hitta svar på mina frågeställningar. Det går inte att generalisera det jag har upptäckt då det 

endast beskriver vad de författarna vars böcker jag gar läst anser kring ämnet.    

2.1 Uppenbara svårigheter för barn med annat modersmål i den 

svenska skolan 

Wellros (1992:9-10) anser att barn som kommer från ett annat land tolkar utifrån en annan 

referensram. Hon menar att allt de som barnen har lärt sig innan har förmedlats till dem 

genom ett annat språk, ett annat värdesystem och ett annat tankesystem och att det ofta är 

relaterat till en helt annan verklighet än den som barnen nu lever i. Enligt Wellros har barnen 

tidigare fått undervisning på ett helt annat sätt och det kan på så vis bli konstigt i barnens 

hjärnor att helt plötsligt ta in kunskap och information på ett helt annat sätt än vad de är vana 

vid. 

Wellros (1992:11) skriver om hur olika bakgrunder människor har beroende på var de 

kommer ifrån och svårigheten barn har att förstå varandras bakgrunder. Hon menar att om ett 

barn från ett annat land bär slöja så är det för svenska barn väldigt främmande och de inte 

alltid förstår att det för dessa barn är lika vanligt som att många svenska barn bär en keps på 

huvudet. Hon menar att det handlar om en kulturkrock mellan olika världar som möts. 

Wellros kommer med en hel del exempel där svenska barn har fått tycka till om hur de ser på 

de nya invandrarbarnen i klassen där många av svaren är att eleverna tycker att de nya barnen 

är lite konstiga, att de inte verkar förstå så mycket, de leker konstiga lekar, de vägrar vara med 

på vissa saker men att det var lite intressant att höra om krigen i deras land.  

Wellros (1992:19) ställde frågan ”Vad är det mest problematiska i invandrarundervisningen?” 

till en lärare som i boken benämns som Ewa. Det svar hon fick var ”språket”. Hon menar att 

det är så ledsamt att se hur barnen sitter alldeles tysta för att de inte förstår något och att de 

lätt ger upp för att de tycker att det är för svårt. De ser på allt med stora undrande ögon och 

försöker förstå men när det blir för mycket så ger de upp. När det är något viktigt de vill 
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framföra försöker de på alla sätt och vis att göra sig förstådda och de blir så besvikna när de 

inte lyckas nå fram.   

Wellros (1992:19) beskriver hur barnens olika religioner påverkar en del av deras skolgång. I 

texten visas en konversation lärare emellan om en förälder som kommer till skolan och är 

upprörd över bland annat att de ska ha en klassfest i skolan och att deras dotter absolut inte får 

gå på festen om ”tjejer kommer att dansa med killar”. Ett annat exempel är en kille som har 

fått en huvudroll i en skolpjäs varpå hans mamma kommer upprörd till skolan och inte vill att 

han ska slösa bort sin tid på en pjäs när han istället exempelvis kan lära sig matematik. 

Mamman visste inte vad en skolpjäs var för något, hon hade aldrig sett någon pjäs och tänkte 

minsann aldrig gå på någon heller och det kunde inte vara bra för hennes son att vara med i 

någon pjäs.  

Hyltenstam (1996:111-113) anser att ett problem i skolan är att eleverna från början befinner 

sig i många olika stadier beträffande det svenska språket. Vissa förstår svenska bra då de 

kanske har många svenska kompisar eller har vuxit upp med någon svensktalande i sin närhet 

men däremot behöver hjälp med att uttrycka sig, medan vissa inte kan ett enda ord svenska 

och måste börja helt från början. 

Ett annat problem som Hyltenstam pekar på är att andraspråkselever måste genomgå en 

dubbel språkutveckling i skolan. Han menar att eleverna både måste lära sig för att komma 

ikapp elever med svenska som modersmål då det gäller den grundläggande förmågan att tala 

svenska, den svenska som de svensktalande barnen redan hade innan de började skolan, 

samtidigt som de måste tillägna sig de kunskaper som motsvarar det som de svensktalande 

eleverna lär sig nu i modersmålsundervisningen. De måste alltså arbeta ikapp flera år som de 

har missat samtidigt som de ska hålla en jämn nivå i den kommande språkutvecklingen.  

Enligt Wellros (1992:26) kan svårigheter uppstå i undervisningen när det gäller olika 

språkliga begrepp. Hon ger ett exempel där hon skriver att finska barn använder samma 

begrepp för ”att klippa”, ”att skära” och ”att operera” men i Sverige är det tre olika begrepp. 

Vilket land barnen än kommer ifrån så använder man sig av olika uttryck och begrepp som är 

omöjliga att försöka översätta rakt av på svenska. Vissa begrepp finns inte ens på svenska 

medan vissa begrepp är helt olika de begreppen som används i barnens modersmålspråk. I 

finskan har man t.ex. bara ett pronomen för ”han” och ”hon” och även det blir konstigt för de 

finsktalande eleverna när de sedan ska lära sig svenska.  
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Eleverna ska alltså inte bara lära sig ett nytt språk på samma vis som de lärt sig sitt 

modersmål utan de ska lära sig ett nytt språk som är uppbyggt på ett helt annat sätt än vad 

barnen är vana vid och har erfarenhet av.  

Elmeroth (2008:79-88) pekar på ett problem som vi har i dagens skolor gällande 

andraspråkselever, nämligen att när en elev hamnar i svårigheter så söker skolan oftast 

problemen hos eleven istället för i systemet. Hon menar att bristande skolframgång hos dessa 

elever handlar om fel i systemet och de värdegrundsperspektiv som skolans verksamhet 

bygger på.  

2.2 Hur skolan kan arbeta med att utveckla andraspråkelevers 

tillägnande av det svenska språket 

Hyltenstam (1996:111) anser att utvecklingen av hur man arbetar med andraspråkselever har 

gått mycket framåt då man förut tyckte att man kunde driva på undervisningen som vanligt 

och att de elever med svenska som andraspråk fick lära sig att ta till sig undervisningen på 

samma sätt som i sitt hemland. Intresset för andraspråksinlärning växte och man insåg att det 

handlar om en helt annan inlärningsprocess och att det skiljer sig mycket både från 

modersmålutveckling och traditionell inlärning av främmande språk.  

Hyltenstam menar att undervisningen måste individualiseras med mycket skiftande 

förutsättningar för andraspråkselever. Han menar också att det svenska språket inte bara ska 

användas inom svenskan utan eleverna måste kunna använda det i andra ämnen såsom 

matematik, kemi, fysik med mera. Eleverna måste alltså även lära sig alla nya beteckningar 

inom andra ämnen på svenska. För att uppnå bästa resultat menar Hyltenstam att man måste 

individanpassa undervisningen efter alla de olika nivåer som andraspråkselever befinner sig 

på.  

En viktig faktor som spelar in menar Hyltenstam är ifall eleverna redan lärt sig att läsa och 

skriva i sitt hemland. Då har de redan knäckt läs- och skrivkoden och kan utvecklas snabbare i 

det svenska språket.  

Hyltenstam anser att en viktig del av språkutvecklingen är de situationer som uppstår på 

exempelvis raster, i matsalen och i vardagliga situationer både i och utanför skolan. Har 

eleverna många svensktalande kompisar så lär de sig mycket av varandra. Om de 
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situationerna inte skulle uppstå naturligt menar han att man får skapa sådana situationer i 

klassrummet.  

Hyltenstam (1996:116-117) påpekar att den viktigaste faktorn i all språkinlärning är att den 

som ska lära sig språket, möter språket i lämpliga situationer som gör det möjligt att förstå 

väsentliga delar av det som sägs och att de situationerna till slut blir tillräckligt varierade. 

Yttranden som riktas till den som lär sig bearbetas mentalt och lagras sedan i minnet. Han 

menar att med tiden så lagras fler och fler förståelser i minnet tills inläraren till slut litar på att  

hen har lärt sig att förstå dem på rätt sätt. På det sättet kan inläraren lättare tolka nya yttranden 

och till slut även komma med egna yttranden. Hyltenstam (1996:116-117) anser också att 

eleverna lär sig bäst om de får använda språket i naturliga situationer. Han menar att 

undervisningen bör byggas upp på så vis att eleverna får samtala naturligt med varandra och 

delta i meningsfull kommunikation.  

Hyltenstam menar också att språkinlärningen måste ske successivt. Eleverna kommer länge 

att behöva klara sig med endast ett fåtal ord och ett begränsat språk som läraren får ta hänsyn 

till. Han menar att exempelvis så kommer en elev att länge säga ”gådde” eller komde” istället 

för gick och kom då inläraren till en början förenklar språket och experimentera med språket. 

Samtidigt som den som lär sig språket förenklar språket så sker hela tiden en successiv 

förändring mot ett mer komplext och varierat språk.  

Elmeroth (2008:78-79) menar att skolan måste möta eleverna utifrån deras värld och inte 

utifrån skolans värld. Hon säger att eleverna kommer till skolan med olika erfarenheter och 

olika tankestrukturer och att det är viktigt att lärarna lägger sig på deras nivå. Hon påpekar att 

de flerspråkiga barnen har många olika referensramar och att skolan inte bara kan bygga på 

det nationella och att undervisningen därför måste möta elevernas nivå och deras 

erfarenhetsvärld. Elmeroth menar att alla elever ligger på olika nivåer och kommer med olika 

erfarenheter och därför går det inte att möta alla på samma nivå.   

Elmeroth anser också att det är viktigt att läraren tar reda på vilka länder eleverna kommer 

ifrån, vilket förstaspråk de har och hur länge de har varit i Sverige. Om läraren inte känner 

sina elever och inte visar något intresse för deras bakgrund och deras erfarenheter, hur ska de 

då kunna ge sina elever en rättvis undervisning? 

Elmeroth (2008:19) talar om att använda sig av ett interkulturellt förhållningssätt i sin 

undervisning. Hon menar att på så vis ger man ett erkännande av elevernas erfarenheter och 
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genom att erkänna erfarenheterna visar man att de har betydelse samtidigt som man ger 

eleverna ett stöd till deras identitets och kunskapsutveckling. Hon menar att på så vis kan man 

se elevernas olika bakgrunder som en tillgång i deras kunskapsutveckling. Eleverna har lärt 

sig saker i sitt hemland och kan exempelvis läsa, skriva, matematik, musik, religion med mera 

men på sitt språk och ifrån sitt land. Elmeroth anser att man bör se allt de kan och lärt sig i sitt 

land som en stor fördel i den undervisningen de nu får i Sverige. Om en lärare kan se 

elevernas förutsättningar och se de som tillgångar istället för hinder så har man redan kommit 

långt med att utveckla de elevernas språk inom svenskan.  
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3 Metod och material  

3.1 Intervjuer och observationer 

Den metod jag har använt mig av främst är intervjuer. Jag har använt mig av 

semistrukturerande intervjuer där mina intervjuer har blivit som ett samtal mellan mig och de 

lärare som jag intervjuat. Den intervjuformen jag har använt mig av är kvalitativ. Enligt 

Stukát (2005: 32) är huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet att tolka och förstå de 

resultat som framkommer och inte generalisera, förklara och förutsäga till skillnad från det 

kvantitativa synsättet där resultet ska kunna generaliseras. Jag har efter mina intervjuer använt 

mig av det mest väsentliga av informationen som jag har berikat som jag sedan har 

presenterat i min resultatdel. Jag har intervjuat tre lärare som jobbar på samma skola där alla 

tre har olika utbildningsbakgrund men arbetar inom skolan med barn i åldrarna F-6. 

Jag har intervjuat en barnskötare som arbetar som förskoleklasslärare som jag i min text 

kommer att benämna som lärare A. A har en barnskötarutbildning men har arbetat i en 

förskoleklass i åtta år. Jag har även intervjuat en lärare som har en lärarutbildning F-6 som jag 

kommer att benämna som lärare B samt en lärare som är en utbildad förskolelärare men som 

arbetar inom skolan, hen kommer att benämnas som lärare C.  

Jag har haft separata intervjuer med lärarna A, B och C där jag har ställt samma fyra frågor 

till respektive lärare: 

 Hur arbetar du med andraspråkselever och vilka anpassningar gör du i undervisningen 

för att underlätta för dess elever?  

 Hur följer du skolans handlingsplaner? 

 Vilket stöd har du av din utbildning? 

 Hur upplever du att barn med annat modersmål än svenska anpassar sig i den svenska 

skolan och vilka svårigheter upplever du är de mest uppenbara? 

 

Jag valde att banda intervjuerna för att sedan kunna lyssna tillbaka på intervjuerna och 

sammanställa den information jag har fått. Jag använde mig utav en iphone när jag spelade in 

intervjuerna samtidigt som jag gjorde egna anteckningar i ett skrivblock. Samtliga lärare är 

mellan 45 och 55 år och har arbetat inom skolan i många år. De har alla haft elever med annat 
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modersmål än svenska i sina klassrum, dock inte många. Skolan de arbetar på är en 

minoritetsskola gällande andraspråkselever och antalet andraspråkselever varierar från år till 

år. 

Jag har under min fallstudie förutom intervjuer med lärare även observerat 

klassrumssituationer inomhus samt raster. Jag gjorde mina observationer i en årskurs ett och 

barnen i klassen som jag observerade känner mig sen innan och visste inte om att jag 

observerade något särskilt. Jag var för dem som en extra fröken i klassrummet och kunde gå 

runt och observera lite som jag ville. I klassen har det funnits fyra barn med annat modersmål 

än svenska. Två av barnen kan svenska lika bra som sitt modersmål då de har växt upp i 

Sverige och gått i en svensk förskola/skola. Det två andra barnen har dock problem med det 

svenska språket. Det ena barnet pratar svenska och förstår ganska mycket men har stora 

problem med grammatiken. Det finns nästan inte en enda mening som han uttalar grammatisk 

korrekt. Barnet pratar sitt modersmål hemma och även hans mamma har samma talproblem 

när det gäller det svenska språket. Det andra barnet som har svårt med svenskan är ett barn 

som inte förstår mycket svenska alls och har endast bott i Sverige i något år. Hemma talas 

modersmålet och även föräldrarna har svårt med svenskan. Jag valde att koncentrera mig på 

att observera hur läraren hjälper de barnen med sitt tillägnande av det svenska språket och om 

hon individanpassade undervisningen efter barnens behov.  

3.2 Forskningsetiska principer 

Jag har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna genom att före mina 

intervjuundersökningar tala om för samtliga lärare som jag intervjuade att de i mitt arbete 

kommer att vara anonyma och i texten benämnas som A, B respektive C. Jag berättade hur 

intervjuerna skulle gå tillväga, att jag skulle banda intervjuerna samt göra egna anteckningar 

och att allt material sedan kommer att raderas och ingen att annan än jag kommer att höra 

materialet. De blev även väl informerade om att det går bra att avbryta intervjun när som helst 

samt att de inte behöver besvara frågor som de inte vill svara på.  

Jag har även tagit del av de etiska principerna genom att ta hänsyn till informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Stukát (2005:131-132) 

beskriver informationskravet som att de som är involverade i undersökningen skall informeras 

om studiens syfte och att de har rätt att avbryta sitt deltagande i undersökningen när som 

helst. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan 



  Sida 12 (26) 

i undersökningen, exempelvis hur länge och på vilka villkor de ska delta. Med 

Konfidentialitetskravet menar Stukát att hänsyn måste tas till de medverkandes anonymitet. 

De som är med i undersökningen bör bli väl informerade om att undersökningen är anonym 

och att de som är med ej kan identifieras. Nyttjandekravet innebär att informationen som 

undersökaren samlar in endast får användas som forskningsändamål, dvs. att informationen 

inte får utnyttjas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.  
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4 Resultat 

4.1 Resultat av intervjuundersökning med lärare 

Jag har fått svar från de tre lärare jag har intervjuat och under sammanställningen av 

resultaten har jag funnit både likheter och olikheter mellan lärarnas svar. Exempelvis har alla 

lärare svarat likadant på den tredje frågan jag ställde om vad de har för stöd av sin utbildning 

gällande barn med annat modersmål. Samtliga lärare berättar att de inte har något stöd alls av 

sin utbildning utan det enda de går på när de arbetar med barn med annat modersmål är sin 

erfarenhet och läroplanen.  

4.1.1 Hur arbetar du med andraspråkelever och vilka anpassningar gör 

du i undervisningen för att underlätta för dessa elever? 

Lärare A ansåg att det var viktigt att prata tydligt med de eleverna och titta dem i ögonen för 

få en ordentlig kontakt. På så vis menade hon att hon märker ifall eleven hänger med eller 

inte. Hon sa att det var ”viktigt att ha koll på de eleverna så att de hänger med i 

undervisningen” då hon upplevt i många fall att de låtsas ”hänga med” men att det sedan 

märks efter en viss tid att de inte alls gör det. Om eleven har svårt att förstå brukar hon 

använda sig av bilder i undervisningen så att eleven ska förstå på samma sätt som alla andra 

elever. Hon sa även att hon brukar tänka på att använda lätta ord när hon pratar med de 

eleverna och upprepa det hon säger flera gånger om.  

Lärare B berättade att man har ett möte inom arbetslaget gällande eleven/eleverna. I 

arbetslaget gör man sedan en anpassad utvecklingsplan för eleven i fråga. Hon berättade om 

en elev i mellanstadiet som nyligen flyttat hit och inte kan någon svenska alls. Flickan ingår i 

en vanlig klass och har lektioner tillsammans med de andra eleverna förutom att de har tagit 

bort SO och NO i hennes studier. När de andra eleverna har de lektionerna får hon då ha 

specialundervisning inom det svenska språket där de arbetar mycket med bilder för att 

utveckla hennes språk. Lärare B berättar även om eleven är duktig i matematik, men inte 

förstår begreppen på svenska, då använder man sig av google translate då eleven både kan 

läsa och skriva.  

Jag frågade lärare B om hon hade något exempel på hur man gör med yngre elever som ännu 

inte kan läsa och skriva själva och då svarade hon att hon använder sig mest av bilder och av 

vardagliga situationer. Hon berättade att hon själv inte har svenska som sitt modersmål och att 
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hon av egen erfarenhet vet att man lär sig bäst genom de vardagliga situationerna och att man 

får vara med och gör de som de andra barnen gör.  

Lärare C berättade att det bästa sättet enligt henne att arbeta med barn som inte kan någon 

svenska alls är med bilder. Hon visar bilder och eleverna får själva visa hur de tänker genom 

att rita och visa egna bilder, man arbetar även med något som heter begreppstext. Det går ut 

på att barnen får peka på bilder och säga orden högt för att lära sig att koppla bilden till rätt 

begrepp.  

4.1.2 Hur följer du skolans handlingsplaner? 

A berättade att skolans handlingsplaner är A och O i undervisningen. De arbetar extra mycket 

utifrån skolans likabehandlingsplan, nämner hon. Exakt hur hon följer handlingsplanen fick 

jag inte något svar på utan endast att de gör det och att likabehandlingsplanen är viktig för 

dem. 

Lärare B berättade att även där diskuterar man först i arbetslaget och ser vilka styrkor de har i 

arbetslaget gällande de här området och sedan lägger man upp en handlingsplan för eleven i 

fråga. Man bjuder sedan in föräldrarna och går då igenom hur man har tänkt med sin 

handlingsplan då de tycker att det är viktigt med föräldrakontakt. Om föräldrarna inte heller 

kan någon svenska så erbjuds en tolk.  

Sedan dokumenteras allting från början till slut och var sjätte vecka har man uppföljning för 

att se hur de går, om det är något som måste ändras och så vidare. Lärare C berättar också att 

de gör en studieplan för eleven i fråga som de sedan utgår ifrån i undervisningen.   

4.1.3 Vilket stöd har du av din utbildning? 

A berättar att hon inte har något stöd alls av sin utbildning då det var länge sedan hon gick 

barnskötarutbildningen. Hon har heller aldrig gått någon kurs som handlar om barn med annat 

modersmål. Det stöd hon anser att hon har är den erfarenhet hon har i bagaget. 

Lärare B säger att hon inte har något stöd alls, hon har inte läst något om barn med annat 

modersmål i sin utbildning och menar på att det var så länge sedan hon utbildade sig så allt 

hon får gå på är sin erfarenhet. Hon säger också att hon hoppas att vi nya lärare har fått mer 

utbildning inom barn med annat modersmål då hon anser att det är ”väldigt viktigt”. 



  Sida 15 (26) 

Lärare C har inte heller något stöd i sin utbildnings utan endast sin erfarenhet. 

4.1.4 Hur upplever du att barn med annat modersmål än svenska 

anpassar sig i den svenska skolan och vilka svårigheter upplever 

du är de mest uppenbara? 

A anser att de svårigheter som är de mest uppenbara är att eleverna ibland låtsas förstå mer än 

de faktiskt gör när det kommer till språket. Hon menar att de inte alltid säger till om de inte 

förstår och då går lärarna runt och tror att de gör det tills de märker långt senare att fallet inte 

alls var så. Hon tror att eleverna inte vill känna sig annorlunda i jämförelse med de svenska 

barnen och att de då försöker anpassa sig mer än vad de är kapabla till.  

B anser att eleverna anpassar sig bra i själva skolundervisningen. Hon berättar dock att det är 

svårare att anpassa sig i den sociala miljön. Hon menar att eleverna inte har någon förståelse 

för varandras kulturer. Jag frågade henne om det är de svenska eleverna som inte har någon 

förståelse för invandrarbarnens olika kulturer eller om det är tvärtom, men hon menar på att 

de är lika från båda hållen. Hon berättar om en incident som hände i matsalen när en lärare sa 

åt eleverna att ta av sig sina mössor varpå eleverna drog upp tröjan över huvudet istället och 

så ”Vadå, hon får ju ha den där sjalen runt huvudet då borde väl vi få ha så här”. Lärare B 

tycker att man borde arbeta mer på att få eleverna att förstå att det är olika i olika länder och 

att de måste respektera varandra. Hon tycker att man arbetar alldeles för lite på det sättet. Hon 

har en flicka som bär slöja i sin klass och där har det pratats mycket bland annat om olika 

religioner så i just sin klass så tycker hon att eleverna respekterar varandras kulturer men att 

det tyvärr inte är så i resten av skolan.  

Hon berättar även att de har tagit in olika föreläsare i klassen som har föreläst om just olika 

religioner och kulturer. Bland annat har de haft en föreläsare kring judendomen som eleverna 

lärde sig mycket av och blev berörda av. 

Lärare C upplever att många lärare ser svårigheter i undervisningen när de har barn som inte 

talar bra svenska eller talar någon svenska alls i klassrummet. Hon menar att många äldre 

lärare, som hon själv bland annat, saknar den kunskapen då de aldrig fått någon annan 

utbildning än sin egen erfarenhet. Ibland upplever hon att lärarna har svårigheter med de 

eleverna och att de själva inte har rätt kunskaper. Hon menar att om läraren inte har rätt 

kunskap hur ska de då kunna hjälpa sina elever på bästa sätt? Hon tycker också att man har 

brist på material i skolan när det kommer till att arbeta med barn med annat modersmål. Hon 
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berättar om hur de har ringt runt till andra skolor för att be om material och för att ta reda på 

hur man arbetar på de skolorna. 

4.2 Resultat av observationer 

Jag har observerat hur en lärare i en årskurs etta har arbetat med två elever som har svenska 

som andraspråk. Jag la märkte till att läraren efter varje genomgång i helklass gick fram till 

barnet som knappt kan någon svenska och gick igenom allt en extra gång för att kontrollera 

hur mycket hen har förstått. Hon använde sig mycket av bilder för att visa barnet vad det är 

hon menar. På tavlan står allt de ska göra under dagen skriftligt och då har läraren även satt 

upp bilder så att de som inte kan läsa också ska förstå vad det är som ska göras under dagen. 

Barnet som kan svenska men har stora grammatiska fel behöver inte något extra genomgång 

eftersom hen förstod vad som skulle göras.   

I klassen finns en extra resurs som fungerar som ett extra stöd för klassen då det överlag är en 

klass där det finns många barn som är i behov av extra stöd. Hon brukar gå runt och fokusera 

på de elever som behöver lite extra stöd. Hon undersöker då bland annat så att det här barnet 

förstår vad det är som ska göras och ser till så att hen kommer igång då hen ibland inte säger 

till om hen inte förstår. Det verkar som att barnet vill förstå mer än vad hen gör och  ibland 

låter bli att säga till om det är något och låtsas istället förstå.  

Jag har frågat läraren om hon arbetar på något annorlunda sätt med det barnet och hur hon då 

gör för att inkludera hen, men de svar jag har fått är att hon ofta går fram till barnet och 

undersöker om hen har förstått allt de ska göra och att de kommunicerar mycket med bilder. 

Jag har märkt att hon ibland talar övertydligt med eleven som om hen skulle förstå bättre om 

hon talade tydligare till hen. Då jag har haft tillfälle att delta i klassen har jag fått intrycket av 

att eleven känner sig dum när läraren talar till hen på det sättet och talar långsammare, då det 

egentliga problemet inte ligger i att barnet hör dåligt utan det ligger i att hen inte förstår 

språket i sig.  

Det extrastöd som jag vet att eleven får är med en speciallärare, vilket naturligtvis är bra. Jag 

är dock fundersam över hans inkludering i klassen. 

Det barnet som har svenska som andraspråk och som talar svenska med mycket grammatiska 

fel har jag inte märkt av någon särskild anpassning efter. Barnet förstår det mesta som sägs 

och talar mycket svenska. Jag frågade läraren om hon arbetar på något speciellt sätt för att 
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stärka barnets språk och hon talade om att det viktigaste är att barnet pratar och att 

grammatiken kommer att komma med åren. Hon brukar inte rätta honom utan försöker att 

hjälpa hen genom att upprepa det hen sagt fast grammatiskt korrekt utan att tala om att det 

hon säger är den rätta meningen. Hon menar att barnet till slut kommer att snappa upp rätt 

meningsbyggnad om hen får höra den rätta meningen, men att man ska akta säg för att rätta 

språket för mycket då barnet i fråga till slut kanske inte vågar prata. 

Ute på rasterna har jag fått tillfälle att observera hur barnen är mot varandra och hur naturliga 

situationer påverkar andraspråkselevers tillägnande av det svenska språket men också 

svårigheter som kan uppstå. Under en rast så observerade jag barnet med de stora 

grammatiska problemen och upptäckte att barnets kompisar gynnar hans språkutveckling 

väldigt mycket. Han leker fint med de andra barnen och cirkulerar runt bland olika gäng. Han 

verkade inte ha någon fast kompis som han alltid lekte med utan var med i olika gäng. Han 

pratade mycket med de andra barnen och de lekte fint tillsammans. De lekte olika roller där 

barnet fick tala mycket i naturliga situationer.  

Något tråkigt som jag uppmärksammade var ett barn som går i årskurs ett i parallellklassen 

till den klassen som jag har observerat, som kom fram till mig på rasten och grät för att några 

hade varit dumma mot henne. Hen är mörkhyad och är ursprungligen inte från Sverige, hen 

talar dock lika bra svenska som alla andra elever. Det här barnet är dock den enda mörkhyade 

på hela skolan och bara för att hen ser annorlunda ut i sin hudfärg i jämförelse med de andra 

barnen så blir hen ofta kränkt på rasterna. (Det talade en lärare om för mig efter situationen 

som uppstod under rasten jag var med på). Jag fick även reda på att det här barnet dock retar 

de andra barnen tillbaka på samma sätt.     
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5 Analys och diskussion  

5.1 Analys och diskussion: intervjuer och observationer 

Det jag har märkt under mina observationer och i mina intervjuer är att det finns mycket att 

utveckla inom skolan jag har undersökt när det kommer till barn med annat modersmål. Jag 

anser att vissa lärare  hade alldeles för lite kunskap i ämnet och alldeles för lite erfarenhet för 

att veta hur de skulle gå tillväga i olika situationer. Jag tror att det är väldigt olika beroende på 

vilken skola det handlar om och skolornas olika arbetssätt men, på skolan där jag har gjort 

min fallstudie anser jag att det finns mycket att förändra till det bättre. Det är möjligt att 

majoritetsskolor som har en hög procent av andraspråkselever har ett helt annat arbetssätt än 

minoritetsskolor som endast har ett fåtal andraspråkselever men det viktigaste är ändå att som 

lärare inkludera alla sina elever i undervisningen oavsett vad för slags majoritet det finns i 

klassen/skolan. Det jag har upptäckt är att brist på kunskap hos lärare gör att det är lätt att 

missa att inkludera alla sina elever i undervisningen.  

I dagens samhälle har vi många äldre lärare som har utbildat sig till lärare för många år sedan 

och min undersökning visar att de äldre lärarna inte har något stöd alls av sin utbildning om 

hur man kan arbeta med barn med annat modersmål. Det säger en del om hur lärare idag 

undervisar andraspråkselever. Jag vill dock än en gång påpeka att min undersökning endast 

visar hur lärarna på skolan jag gjort min fallstudie undervisar, dock kan det säkert gå till på 

samma vis på andra skolor också men det är inget som jag vet om säkert. 

Enligt mina intervjuer går de här lärarna mest på erfarenhet. Det oroar mig att de verkar tro att 

det räcker med erfarenhet. Problemet med att endast lita på sin erfarenhet är att erfarenheten 

kanske inte alls stämmer överens med den verklighet som uppstår i praktiken.  

En av de tre lärarna jag intervjuade hade ett bra system att arbeta efter när det gäller 

andraspråkselever. Hon arbetade i ett arbetslag där de hjälpte varandra mycket och tog tillvara 

på varandras styrkor och använde sig av dem när de skulle göra en enskild utvecklingsplan för 

barn med annat modersmål. På så vis anser jag att hon har fått god erfarenhet som hon har 

tagit med sig i sin undervisning gällande barn med annat modersmål. Jag anser att de har 

individualiserat undervisningen för eleven som hon nämner i intervjun och inkluderat hen i 

undervisningen.  
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Jag märkte också på hennes svar att hon förstod att det inte bara handlar om att barn med 

annat modersmål har svårt med det svenska språket, utan att de faktiskt tampas med att lära 

sig att anpassa sig till en helt ny livsstil. Hon nämner att ”det ligger mycket svårigheter i den 

sociala och kulturella biten som jag anser är viktig att arbeta med”. Hon kommer med bra 

exempel på hur man kan arbeta med att få alla sina elever att förstå olika kulturer och 

respektera varandras olika bakgrunder. 

Den här läraren har alltså inget stöd alls av sin lärarutbildning men hon har ett stort stöd i sitt 

arbetslag där de lär sig av varandra och skapar goda erfarenheter. Om de märker att deras plan 

inte fungerar för en elev ändras planen för att anpassa sig efter hur eleven är som individ. De 

verkar inte vara rädda för att prova sig fram med olika tekniker utan de ser barnets utveckling 

som det viktigaste i progressionen.   

De andra två lärarna som jag intervjuade fick jag en känsla av att de inte hade lika bra koll på 

hur de skulle arbeta med andraspråkselever. De hade inte heller något stöd av sin 

lärarutbildning men de verkade inte heller ha så mycket erfarenhet att gå på. En av dem 

berättade att de inte hade haft så många andraspråkselever i klassen och de få som de hade 

haft pratade bra svenska som nästan var på nivå med de svensktalande barnen.  

När man väl hade en elev som inte hade svenska som första språk fick jag intrycket av att man 

mest fokuserade på att eleven skulle förstå svenska. Det jag är tveksam till är om man faktiskt 

insåg allt runt omkring som tillkommer med att vara ett barn med annat modersmål än 

svenska i Sverige förutom just språket. När jag tittar på den fjärde och sista frågan som jag 

ställde till lärarna ”Hur upplever du att barn med annat modersmål än svenska anpassar sig i 

den svenska skolan och vilka svårigheter upplever du är de mest uppenbara?” är det bara 

lärare B som nämner den kulturella biten. Lärare A fokuserar mest på att eleverna inte förstår 

språket och jag upplevde det som att hon menade att det var slitsamt både för eleven men 

också för läraren. Jag upplevde också att det verkar som att hon har kört på samma taktik på 

alla de elever hon haft som har haft svårt med att förstå det svenska språket. Hon talar tydligt 

och sakta med dem och tittar dem i ögonen för att se om de förstår vad hon säger. Det jag 

tvivlar på är om eleven verkligen förstår bättre ju tydligare och långsammare hon pratar med 

dem eller om hon kanske borde ha lite mer variation i sin undervisning med 

andraspråkselever?  
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Lärare C trycker på en viktig punkt när hon själv erkänner att de har brist på både kunskap 

och erfarenhet och att det då uppstår svårigheter i undervisningen. Självklart är det inte lätt att 

undervisa i något man inte besitter någon kunskap i. Hon nämner också att de inte har bra 

material att jobba med när det kommer till andraspråkselever och att hon då tänker att det är 

viktigt att skolan ”tar tag i det här”. Dessa lärare borde gå någon kurs som handlar om barn 

med annat modersmål eller själva skaffa sig erfarenhet genom att läsa litteratur, höra runt 

bland andra lärare hur de arbetar inom ämnet. De erkänner själva att de har brist på kunskap, 

men varför tar de inte itu med problemet? 

Det jag skulle vilja trycka mer på efter det jag sett och fått höra i mina intervjuer är att skolor 

borde arbeta mycket mer med interkulturalitet i skolan. Jag anser att det skulle underlätta både 

för svenska elever och barn med annat modersmål om de lärde sig att förstå varandras 

bakgrunder, olika religioner, traditioner, osv. Vad jag uppfattar tycker man idag att barn med 

annat modersmål ska lära sig de svenska traditionerna och anpassa sig efter dem och ha en 

förståelse och respekt för dem. Har de inte det, blir de själva inte respekterade av de svenska 

eleverna på samma sätt. Men hur många svenska elever har egentligen förståelse och respekt 

för andraspråkselevers olika religioner, traditioner, bakgrund osv? Hur många gånger har inte 

någon blivit retad eller fått kommentarer för att hen exempelvis bär slöja i skolan? Respekten 

och förståelsen bör komma från båda hållen. Självklart måste människor som inte är från 

Sverige lära sig att anpassa sig till det svenska samhället för att klara av att vara medborgare i 

det svenska samhället men de bör fortfarande få ha kvar den del av sig själva som sin religion, 

sina traditioner, osv. utan att bli kränkta och oförstådda. Om vi arbetade hårt med det här i 

skolan så skulle det underlätta för alla elever.  

Det jag sett under mina observationer är att det arbetas mycket med bilder när eleverna inte 

förstår. Det anser jag är ett utmärkt sätt att få barn att koppla ihop det svenska ordet med deras 

egna erfarenheter som kommer fram i bilderna. Om ett barn ser en skog och får höra att det 

heter skog och ser en skog på bilden kommer de själva koppla ihop skogen med något de gjort 

i en skog antingen hemma i sitt land eller i Sverige. Varje gång de hör ordet skog kommer de 

att associera ordet med bilden de såg och sina tidigare erfarenheter och de kommer att förstå 

vad en skog är. Jag tror dock att det krävs många upprepningar, men om man arbetar mycket 

med bilder kommer det till slut bli ett bra inlärningssätt för eleverna.  
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5.2 Analys och diskussion: Teori och praktik 

I facklitteraturen står det mycket om hur man som lärare kan eller bör arbeta med 

andraspråkselever och det låter så lätt när man läser det i en bok. I skolan där jag har gjort min 

fallstudie har jag sett en del av det som skrivs i litteraturen men jag har också sett att det 

saknas erfarenhet bland lärarna för att veta hur man ska eller kan jobba med 

andraspråkselever. Det största problemet jag har märkt av i praktiken är just den brist på 

kunskap som många lärare besitter i den här situationen. När man som lärare inte vet hur man 

ska göra känner man sig hjälplös. Det finns lärare som gör allt för att hitta ett sätt som 

fungerar men jag märkte också att det finns de som skulle kunna göra en hel del mer än vad 

de faktiskt gör idag. Enligt Elmeroth (2008:79-88) skyller lärare/skolan ofta på situationen 

ifråga istället för systemet i skolan. Om något går fel är det många som skyller problemet på 

exempelvis eleven och situationen i sig och inte på hur man själv har hanterat situationen eller 

om systemet man går efter faktiskt fungerar. Det här anser jag är ett stort problem i skolan 

oavsett vilken skola det än är men där jag har gjort min undersökning så fick jag en känsla av 

att några lärare agerade precis så när de själva kände sig hjälplösa i situationen.  

En lärare i min fallstudie har själv erkänt att de faktiskt inte riktigt vet hur de ska gå tillväga 

när de arbetar med andraspråkselever så de inte har haft så mycket erfarenhet. Det här väcker 

mycket tankar om andraspråkselever verkligen får det bästa stödet i sin språkutveckling som 

de möjligtvis kan få. Det är inte alltid så att lärare har elever i sin klass som inte kan någon 

svenska när de börjar skolan men i många fall finns det elever som inte kan ett ord svenska 

när de börjar skolan och då krävs det att de lärare som arbetar med dessa elever vet hur de ska 

arbeta med eleven/eleverna ifråga för att utveckla elevens språkkunskaper. Det räcker alltså 

inte bara med att undervisa på det sätt man alltid har gjort, eftersom det sättet kanske inte 

passar alla elever. Om lärare undervisar med ett öppet sinne och lär sig att lägga 

undervisningen på den nivå som alla enskilda elever ligger på, anser jag, precis som Elmeroth 

(2008-78-79) att eleverna kommer att utvecklas snabbare och lättare. Undervisningen bör 

möta eleverna utifrån deras erfarenheter och deras nivå.  

Att det finns många svårigheter och hinder i skolan för andraspråkselever är uppenbart, men 

hur man ska arbeta och hjälpa de eleverna framåt i sin utveckling är inte lika uppenbart enligt 

min undersökning. Hyltenstam (1996:111) menar att läraren måste individualisera 

undervisningen efter alla andraspråkselevers olika behov. Han menar att barn med annat 

modersmål än svenska har kommit olika långt i sin utveckling och är på olika nivåer så det 



  Sida 22 (26) 

räcker inte bara med att individualisera undervisningen i klassrummet utifrån en elevs nivå 

utan man måste individualisera undervisningen efter alla andraspråkselevers olika nivåer. 

Lika mycket som de svenska barnen ligger på olika nivåer i sin utveckling ligger också 

andraspråkselever på olika nivåer i sin utveckling inom det svenska språket. 

Elmeroth (2008) stödjer det Hyltenstam skriver. Hon menar att eleverna har i sina hemländer 

lärt sig utifrån olika referensramar och när de börjar skolan här i Sverige är det viktigt att 

läraren möter eleverna utifrån deras olika referensramar för att hjälpa dem att utvecklas på 

bästa sätt.  

Hyltenstam (1996:111) skriver om hur språkinlärningen måste ske successivt. Som lärare 

måste man ha tålamod med att de eleverna klarar sig med endast ett fåtal ord och 

meningsbyggnader ett lång tid innan de utvecklar sitt ordförråd och sin grammatik. Det här 

stärker det som läraren i klassen jag observerade sa angående ett barn med svenska som 

andraspråk som hade en hel del problem med grammatiken. Hon ansåg precis som 

Hyltenstam att i början av språkutvecklingen är det viktigaste att eleverna vågar tala och ”ta 

för sig” språkmässigt och att man inte ska rätta eleverna om de bygger upp en mening fel. Om 

man som lärare hela tiden rättar elevers språk finns risken att eleverna till slut inte vågar ta för 

sig av språket och då slutar de också att utvecklas. Grammatisk korrekthet kommer 

automatiskt med tiden när eleverna börjar bli säkra i sig själva när de talar svenska men om de 

hela tiden blir rättade så finns risken att de till slut inte vågar ta för sig av språket på samma 

sätt.   

Hyltenstam (1996: 116-117) anser att lärare även bör skapa naturlig kommunikation i 

klassrummet för att utveckla andraspråkselever. I skolan där jag har gjort mina observationer 

fick eleverna måndagen efter helgen berätta vad de har gjort i helgen. Det verkade som att 

eleverna tyckte att det var kul att få berätta alla detaljer de hade varit med om och var ivriga 

på att det skulle bli deras tur. På så vis tycker jag att deras lärare har skapat en naturlig 

situation där eleverna kommunicerar om sådant som är helt naturligt för dem och som de 

skulle kunna kommunicera om själva på fritiden. Eleverna berättade en och en medan de 

andra lyssnade och fick komma med frågor om de hade några. Även om det här är ett litet 

exempel på naturlig kommunikation i klassrummet, är det ett lätt kommunikationstillfälle att 

ta till för att för få eleverna att prata. Genom att lyssna på vad andra har att säga och sedan 

själva få berätta vad man har varit med om så får andraspråkselever öva sig på att använda sig 
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av det svenska språket i helt naturliga situationer utan att de själva är medvetna om att de 

faktiskt utvecklar sitt språk.    

Ett problem som är uppenbart i skolan är just det som Wellros (1992:11) tar upp angående 

barns olika bakgrunder när de kommer till religion och kultur. Jag har under min praktik sett 

exempel på det som Wellros tar upp. Enligt Wellros (1992:11) har svenska barn och barn från 

andra länder svårt att förstå varandras olika kulturer. Jag har ute på min praktik hört hur 

svenska elever inte förstår varför muslimska elever bär slöja. Det får mig att inse att de 

eleverna ännu inte har arbetat med olika kulturer och religioner i sin undervisning.  

Det finns ett barn i första klass som är mörkhyad och jag har hört många elever kalla hen för 

glåpord såsom ”negerboll” och ”pepparkaka” och elever som frågat ”hur länge har du solat 

egentligen?”. Barnet ifråga har blivit väldigt ledsen men har sedan retat eleverna tillbaka för 

att försvara sig. Det här visar på att det som Wellros menar händer i skolan när eleverna inte 

har någon förståelse för varför människor är olika till bland annat utseendet. Det här är ett 

uppenbart problem i skolan där jag gjort min undersökning och det visar på lärarna på den 

skolan bör jobba mer med interkulturalitet och värdegrunden för att skapa förståelse och 

respekt bland eleverna emellan. Även om man endast har en elev i sin klass vars religion, 

kultur och modersmål skiljer sig ifrån resterande elever, är det viktigt att skapa en förståelse 

mellan den eleven och de andra eleverna. Tänk, så mycket lättare det skulle bli för den eleven 

att komma in i klassen, den svenska kulturen och lära sig det svenska språket om alla elever 

oavsett kultur och bakgrund kunde arbeta tillsammans för att skapa den här förståelsen och 

respekten som jag märkte saknades bland vissa elever på skolan jag gjorde min fallstudie. Det 

är lärarens uppgift att se till att detta faktiskt sker. 
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6 Avslutning 

Jag har efter mitt arbete om andraspråkselever utvecklat min egen kunskap kring ämnet jag 

har skrivit om och lärt mig en hel del om hur man kan arbeta med andraspråkselever. Jag 

visste inte mycket innan hur man kunde gå tillväga för att hjälpa dessa elever då jag inte har 

så mycket erfarenhet i min lärarroll än inom det ämnet. 

Mitt syfte var att ta reda på hur lärare på en specifik minoritetsskola idag arbetar med att 

utveckla andraspråkselever inom det svenska språket samt att ta reda på vilka hinder och 

problem som dyker upp och är uppenbara i undervisningen och i skolan gällande 

andraspråkselever.  

Jag tycker att jag har valt ett viktigt ämne att undersöka men, jag tror dock att det skulle 

kunnat blivit ett större och mer innehållsrikt arbete om jag hade samlat in mer material från 

fler lärares samt observerat fler skolor än en. Dock valde jag att endast observera en specifik 

skola men till framtida forskning så skulle man kunna ta reda på hur fler skolor arbetar med 

andraspråkselever, både minoritetsskolor och majoritetsskolor.  

Jag har under arbetets gång intervjuat tre lärare från skolan där jag utfört min undersökning 

samt gjort observationer om hur det faktiskt går till i praktiken. Jag har fått uppleva hur det 

går till i verkligheten samtidigt som jag har läst vad några författare anser om mina 

frågeställningar som jag ville ta reda på. Jag har upptäckt en hel del både likheter och 

olikheter gällande vad det står i teorin och vad som faktiskt upplevs ute i praktiken. Det går 

inte att säga att det är likadant på alla skolor runt om i landet, utan det enda jag har utgått ifrån 

är det jag har upplevt på just den skolan som jag har gjort min undersökning på. Jag är säker 

på att det ser olika ut på olika skolor. Jag anser att jag valde en bra metod för mina intervjuer 

för att få fram det jag undersökte, jag hade dock kunnat intervjua fler lärare för att ha mer 

material att jämföra. Jag hade även kunnat göra observationer i fler klassen än en för att se hur 

fler lärare går tillväga i sin undervisning med att hjälpa andraspråkselever och på så vis hade 

jag fått se hur det kan gå till på fler sätt än i det klassrummet som jag observerade.      

Jag har uppnått mitt syfte bland annat genom mina intervjuer som jag har gjort med lärarna på 

skolan. Utifrån intervjuerna med lärarna har jag upptäckt att det finns mycket att arbeta med 

inom det här ämnet. Jag har tagit reda på vad tre lärare idag gör för att utveckla barn med 

annat modersmål i den svenska skolan och jag har jämfört det med vad facklitteraturen säger. 
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Jag har lärt mig mycket av litteraturen och vad man kan tänka på som framtida lärare för att 

ge sina andraspråkselever en sådan meningsfull undervisning som möjligt samtidigt som jag 

fått en del bra tips ute i praktiken. Jag har dock även upplevt en hel del sämre tips från 

oerfarna lärare.  

Det jag har uppmärksammat extra mycket utifrån mina intervjuer, observationer och 

litteraturen är bristen på kunskap hos lärare på en minoritetsskola gällande andraspråkselever. 

Hur kan vi i framtiden hjälpa lärare som inte har något stöd av sin lärarutbildning om hur man 

arbetar med andraspråkselever och som heller inte har mycket erfarenhet kring hur man 

arbetar med att utveckla andraspråkselever? Hur ska de lärarna kunna hjälpa dessa elever om 

de själva inte får någon hjälp? Jag är häpen över hur många lärare som faktiskt saknar den 

kunskapen. De yngre lärarna har lite stöd av sin utbildning men de äldre lärarna har inget stöd 

alls utan går bara på sin erfarenhet. En del lärare kanske inte behöver mer än sin erfarenhet, 

då de har lärt sig hur de ska anpassa sin undervisning, men en del lärare blundar för sin brist 

på kunskap. Jag har under undersökningens gång upptäckt att en del lärare fokuserar på fel 

saker när de arbetar med andraspråkselever. Bland annat en av de lärare som jag har intervjuat 

och som i sin intervju berättade att hon inte har något stöd alls i hur man arbetar med 

andraspråkslever och att de inte heller har haft så många elever som inte kunnat bra svenska. 

Nu i år hade de en elev som inte kunde mycket svenska alls och jag upplevde tydligt att hon 

inte visste hur hon skulle gå tillväga med den här eleven. Jag anser att det är viktigt att gå 

vidare med de här problemen för att våra andraspråkselever i framtiden ska få en sådan 

utvecklande undervisning som möjligt. Det krävs erfarna, utbildade pedagoger som vet hur de 

ska gå tillväga i sin undervisning för att framtidens andraspråkselever ska få en meningsfull 

undervisning.     
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