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Abstrakt 

Självständigt arbete specialpedagogprogrammet 

Titel: 

”Mitt i allt detta är de tonåringar”- 

En studie av komplexiteten i organisationsarbetet i undervisningen av andraspråkselever. 

English title: 

”In all this they are also teenagers”-  

A study of the complexity regarding the organizational work of the education of second 

language students.  

Under de senaste åren har skolan genomgått stora förändringar genom att vi berikats med ett 

stort antal nyanlända elever. Dock har det visat sig att det finns stora behov av 

kompetensutveckling för att möta behoven hos dessa elever. Syftet med min studie är att 

undersöka komplexiteten kring organisationen av undervisningen av andraspråkselever. 

Frågeställningarna lyder 

 Vilka faktorer ser lärarna i svenska som andraspråk som betydelsefulla i undervisningen 

med andraspråkselever? 

 Vilka behov anser lärarna i svenska som andraspråk att eleverna har? 

 Vilka tankar om specialpedagogisk handledning och stöd finns bland lärarna? 

För att besvara frågeställningarna genomfördes semistrukturerarde intervjuer med fyra lärare i 

svenska som andraspråk. Intervjuerna transkriberades och tematiserades utifrån en kvalitativ 

metod. De teman som framkom analyserades med hjälp av von Wrights teori om punktuellt 

respektive relationellt perspektiv samt Vygotskys teorier om det sociokulturella lärandet och 

den proximala utvecklingszonen. Resultatet visar på vad svenska som andraspråkslärarna 

upplevde som problematiskt med stora, heterogena grupper. Avsaknaden av specialpedagog 

upplevdes också som ett hinder men den mesta av problematiken hamnade på individnivå. 

Modersmålslärarna visade sig ha stor betydelse för eleverna vilket också tas upp i den 

avslutande diskussionen. 

 

Nyckelord 

Handledning, specialpedagog, språk, svenska som andraspråk. 



 

- 2 - 

 

Tack 

Stort tack till min handledare Ulla Gadler vars stöd var ovärderligt då det kändes som svårast. 

Tack till min tålmodiga familj, utan er tilltro på min förmåga hade detta aldrig gått vägen. Ett 

tack även till alla mina underbara djur för det kravlösa och lugnande sällskap ni givit mig under 

de många timmar jag arbetat med detta självständiga arbete.  

 

  



 

- 3 - 

 

 

Innehåll 
1 Inledning och bakgrund_____________________________________________ - 5 - 

1.1 Svenska som andraspråk ______________________________________________ - 8 - 
1.2 Vilka elever får läsa svenska som andraspråk? _____________________________ - 8 - 
1.3 Nyanlända elever ____________________________________________________ - 9 - 
1.4 Modersmålsundervisning _____________________________________________ - 9 - 

2 Syfte ____________________________________________________________ - 11 - 
2.1 Frågeställningar ____________________________________________________ - 11 - 

3 Tidigare forskning ________________________________________________ - 12 - 
3.1 En skola för alla…eller? _____________________________________________ - 12 - 
3.2 Språket i undervisningen _____________________________________________ - 13 - 
3.3 Kulturella och språkliga olikheter ______________________________________ - 14 - 
3.4 Pedagogernas möjligheter ____________________________________________ - 15 - 
3.5 Modersmålsundervisning ____________________________________________ - 16 - 
3.6 Fortbildning och handledning _________________________________________ - 16 - 
3.7 Specialpedagogen __________________________________________________ - 17 - 

4 Teoretiska utgångspunkter _________________________________________ - 19 - 
4.1 Punktuellt och relationellt perspektiv ___________________________________ - 19 - 
4.2 Det sociokulturella perspektivet _______________________________________ - 19 - 
4.3 Diskurs __________________________________________________________ - 21 - 

5 Metod ___________________________________________________________ - 23 - 
5.1 Intervjustudie ______________________________________________________ - 23 - 
5.2 Förförståelse ______________________________________________________ - 23 - 
5.3 Kvalitativ undersökning _____________________________________________ - 23 - 
5.4 Det hermeneutiska perspektivet _______________________________________ - 24 - 
5.5 Forskningsetiska krav _______________________________________________ - 25 - 
5.6 Tillvägagångssätt ___________________________________________________ - 26 - 
5.7 Informanterna _____________________________________________________ - 27 - 

6 Resultat och analys ________________________________________________ - 28 - 
6.1 Betydelsefulla faktorer ______________________________________________ - 28 - 

6.1.1 Gruppernas storlek ______________________________________________ - 28 - 

6.1.2 Gruppernas sammansättning ______________________________________ - 29 - 

6.1.3 Utvecklingszonen _______________________________________________ - 30 - 

6.2 Andraspråkselevernas behov __________________________________________ - 30 - 
6.2.1 Förväntade utvecklingsmönster ____________________________________ - 30 - 

6.2.2 Tiden – på gott och ont ___________________________________________ - 31 - 

6.2.3 Olika världsbilder ______________________________________________ - 32 - 

6.2.4 Språkliga olikheter ______________________________________________ - 32 - 

6.2.5 Åldern ________________________________________________________ - 33 - 

6.2.6 Modersmålslärarna _____________________________________________ - 34 - 



 

- 4 - 

 

6.3 Specialpedagogisk handledning och stöd ________________________________ - 36 - 
6.3.1 Specialpedagogen _______________________________________________ - 36 - 

6.3.2 Utebliven språkutveckling ________________________________________ - 37 - 

6.3.3 Handledning och utbildning _______________________________________ - 38 - 

7 Diskussion _______________________________________________________ - 40 - 
7.1 Metoddiskussion ___________________________________________________ - 42 - 
7.2 Förslag till vidare forskning __________________________________________ - 43 - 

8 Litteratur ________________________________________________________ - 44 - 

Bilaga 1 ___________________________________________________________ - 47 - 

Bilaga 2 ___________________________________________________________ - 48 - 
 
  



 

- 5 - 

 

1 Inledning och bakgrund 
 
Efter nästan 15 år som lärare upplevde jag att jobbet blev mer och mer krävande. Skolan och 

lärarna tilldelades mindre resurser samtidigt som arbetsbördan ökade. Jag upplevde inte att jag 

utvecklades eller kom till min rätt och framför allt tyckte jag inte att eleverna gavs rätt 

förutsättningar. Talet om en skola för alla kändes tomt och ihåligt och marknadsföring, ekonomi 

och IT fick allt större fokus, det fokus som jag envist hävdade att mellanmänskliga relationer, 

pedagogiska diskussioner och aktivt värdegrundsarbete förtjänade bättre. Jag är utbildad 4-9-

lärare med behörighet att undervisa i engelska, tyska och svenska som andraspråk och upplever 

alla mina ämnen som både viktiga och intressanta men mina intryck och upplevelser från 

undervisningen ser olika ut. De elever vars situation jag oftast kände frustration över men som 

också gav oerhört mycket respons, var de eleverna jag mötte då jag undervisade i svenska som 

andraspråk. De relativt små grupperna ledde på gott och ont till en viss informell atmosfär och 

samtalen blev många och långa. Flera av de elever jag mötte kände sig missförstådda och många 

hade svårt att nå betyg i ämnena. Den gängse förklaringen bland personalen var att de inte hade 

språket som de behövde för att nå målen. Visst är språket betydelsefullt men jag ville ändå inte 

skriva under på att alla elever med utländsk bakgrund skulle ha exakt samma svårigheter. Denna 

slutsats kändes alldeles för ensidig, särskilt med tanke på att alla elever är unika individer, 

oavsett kön, ålder och bakgrund. Istället borde inlärningen vara än mer komplex beträffande de 

nyanlända eleverna än för de som är födda och uppvuxna i Sverige. Vissa frågor med avseende 

på de elever jag mött har stannat kvar i mina tankar och när jag nu fick möjlighet att skriva mitt 

självständiga arbete kändes valet enkelt.  

  

”Å vad bra, du ska bli specialpedagog, du som har svenska två och allt! En sån skulle vi behöva 

ha här…när är du klar?” Dessa ord har jag hört många gånger sedan jag började studera till 

specialpedagog och många gånger ställt mig frågan vad det betyder att så många till synes är 

redo att anställa någon med min kompetens på stående fot. Vad skulle bli min uppgift? Vad är 

det pedagogerna saknar? Varför är min kombination av ämnen och kompetens intressant för så 

många? Svenska som andraspråk är ett skolämne som ofta tas upp till diskussion både lokalt 

och nationellt. Ämnet blir ofta kritiserat och ifrågasatt av både lärare, elever och föräldrar. 

Bunar (2010) menar att urvalet till svenska som andraspråk görs på negativa grunder och 

riskerar att cementera skillnader mellan elever. Skolinspektionen (2009) anser att integrationen 

motverkas på grund av att eleverna hålls kvar för länge i de organisatoriskt isolerade 

skolformerna, som till exempel förberedelseklass. Vidare kritiserar Skolinspektionen (a.a.) 
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avsaknaden av kunskaper, policyplaner och handledning på modersmålet. Skolverket (2016) 

skriver om en reform som ”syftar till att stärka de nyanlända elevernas möjligheter att utvecklas 

så långt som möjligt mot utbildningens mål utifrån sina förutsättningar och behov” (s.5). Vidare 

skriver de: ”Kompetensutvecklingsinsatser tas också fram för studiehandledare på modersmål, 

modersmålslärare, studie- och yrkesvägledare, personal inom elevhälsan samt för alla lärare 

kring språk- och kunskapsutvecklande arbete” (s.13). Men om de allra flesta inom skolan 

behöver kompetensutveckling, vem ska då leda den?  Kan det vara så att detta är en uppgift för 

specialpedagogen? Eller är detta en fråga för speciallärare med specialisering språk- läs- och 

skrivutveckling. Är önskemålet om specialpedagog sett ut lärarens perspektiv, elevens 

perspektiv eller är det en kombination av båda perspektiven? 

 

Helldin (2007) beskriver händelser i svensk skola: “Skolan skakas idag om i sin normativa 

grundval, som varit baserad på en tämligen enhetlig nationalstatlig gruppidentitet. Den 

enhetliga svenska normativitetens upplösningsprocesser har resulterat i fullständigt förändrade 

förutsättningar för pedagogiskt och specialpedagogiskt arbete” (s.121.). Detta är ord som kräver 

nytänkande och nyskapande och ett förändringsarbete sett ur specialpedagogiskt perspektiv 

men även för skolan som helhet. Trots försändningarna kvarstår dock kraven på måluppfyllelse, 

vilket medför svårigheter för de nyanlända eleverna: ”Nyanlända elever är en heterogen grupp 

när det gäller bland annat skolbakgrund. Elever med annat modersmål än svenska och 

nyanlända elever har generellt sett svårare att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås” 

(Skolverket 2016). Bunar (2010) talar om samsyn och menar att det krävs ett annat sätt att 

arbeta i skolan för att förbättra situationen för andraspråkseleverna: “den röda tråden i 

skapandet av mer optimala villkor för andraspråkselevernas – oavsett om de är födda i Sverige 

eller inte och när de kom till skolan – inhämtande av majoritetsspråket och ämneskunskaper 

och i slutändan skolframgång måste löpa parallellt och samtidigt: från den enskilda läraren och 

föräldern till de nationella styrdokumenten” (s.85). En stor del av vår identitet som människa 

ligger i språket. Skolverket (2014) påpekar: ”För att de flerspråkiga barnen ska utveckla sina 

kulturella identiteter och en stark självkänsla, har det stor betydelse att de erfarenheter och språk 

de har med sig värderas och tas tillvara” (s.11). Samtliga undervisande lärare ansvarar för 

elevernas språkutveckling. Kunskap konstrueras språkligt menar Skolverket (2014): ”Den 

avgörande faktorn för att flerspråkiga elever ska nå skolframgång är att de erövrar ett 

välfungerande språk för olika sammanhang, och detta kan enbart ske genom professionella 

lärare. En professionell lärare kan beskrivas som ämneskunnig och ämnesdidaktiskt skicklig, 

och i dag med tillägget: en som också är medveten om språkets roll för elevers 
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kunskapsutveckling i det egna ämnet” (s.14). Skolverket (2014) skriver följande om 

förväntningarnas betydelse: “Standardiserade lösningar som bygger på låga förväntningar och 

ett synsätt där nyanlända elever definieras som lågpresterande, är kontraproduktivt och bör så 

långt som möjligt motverkas” (s.30). Enligt Skolverket (a.a.) finns det även inom skolan ett 

stort behov bland lärare beträffande kompetensutvecklingsinsatser inom kartläggning, 

bedömning, språk samt kunskap om elevers bakgrund. Dessa behov rör dels hur förhållandena 

i hemländerna ser ut och dels hur bakgrunderna påverkar eleverna i Sverige och hur olikheter 

ska hanteras. Skolverket (a.a.) skriver följande om betydelsen av språket:  

”Forskning inom pedagogik och andraspråksutveckling lyfter fram betydelsen av att ha en 

genomtänkt organisation som är direkt kopplad till skolframgång. Det innebär bland annat 

språkutvecklande arbete i ämnet. Den nyanlända eleven kan ju ha mycket goda kunskaper i 

skolans olika ämnen men kan inte uttrycka dem på svenska ännu. Genom en språkutvecklande 

ämnesundervisning ges eleven möjlighet att utveckla sin språk- läs- och skrivförmåga och 

därmed skolspråket” (Skolverket, 2014, s.30).  

 

Skolverket (2014) skriver vidare att svenska som andraspråksundervisningen genom sitt 

innehåll och sin struktur ska göra det möjligt för elever som inte har svenska som modersmål 

att få stöd i sin språkutveckling genom att undervisning som bygger på att det är ett andraspråk 

som ska utvecklas. Helldin (2007) ställer sig frågan: ”Hur arbetar man pedagogiskt med det 

sydafrikanska barn som samtidigt är funktionshindrat och behöver extra resurser för stöd i 

läsning och skrivning på grund av sin tvåspråkighet, och där xhosa är huvudspråket?” (s.130). 

Även då skolans intentioner är goda så anser Helldin (2007) att nyanlända elever ofta tillhör 

flera kollektiv samtidigt, vilket kan få till följd att de pedagogiska insatserna motverkar 

varandra, skolans välmening blir således felriktad. Enligt på Nilholm (2005) brukar forskningen 

om specialpedagogik delas in i två grundläggande perspektiv ett mer traditionellt, 

individualistiskt perspektiv med rötter i medicin och psykologi och å andra sidan, ett alternativt, 

kompensatoriskt perspektiv med betoning på sociala faktorers betydelse för skolproblem. Här 

blir det, utifrån idén om individers brister, viktigt att identifiera grupper med gemensamma 

karakteristika för att försöka finna orsaker till problemen och sätt att hantera dessa. Samtidigt 

kan man urskilja olika typer av kritik beroende på vilka faktorer man menar skapar behov av 

specialpedagogik. Olika orsaker kan här vara diskurser, sociala orättvisor, professionella 

intressen och skolors misslyckande (a.a.) Ahlberg (2009) skriver att man inte finner några stora 

teorier inom specialpedagogik och därför kartläggs forskningsområdet oftast utifrån olika 

perspektiv. Vidare kan specialpedagogik ses som ett verksamhetsområde men även som ett 

kunskapsområde, där verksamheten pågår i det dagliga arbetet i skolan och kunskapsområdet 
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bestäms av forskningen som definieras in i området. Forskningen har ofta en tvärvetenskaplig 

karaktär och influeras från paradigm, perspektiv och teorier (a.a.). Helldin (2007) uttrycker 

följande: ”Skolverksamhetens globalisering i form av ökad etnisk mångfald och det 

främlingskap som följer med mångkulturella möten är, enligt mitt sätt att se, idag en central 

fråga för specialpedagogiska och pedagogiska verksamheter” (s.124). Fridlund (2008) är mer 

försiktig i sin ståndpunkt och menar att det mångkulturella och flerspråkiga klassrummet utan 

tvivel medför pedagogiska utmaningar är men att det inte är lika självklart att uttala sig om hur 

dessa utmaningar ska eller bör bemötas. Ahlberg (2009) anser att eftersom det tvär – och 

mångvetenskapliga inom det specialpedagogiska området har lyfts fram på senare år borde det 

stora projektet inom forskningen vara att skapa samordning kring problemställningar från flera 

olika perspektiv och discipliner. Albert Einstein yttrade en gång följande ord, även om han 

garanterat inte hade den svenska skolan i åtanke just då: ”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka 

för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka”. Förutsättningarna för eleverna 

och skolan i skolan förändras. Nya grupper av elever, nya individer med nya behov tillkommer 

ständigt i takt med att vår värld förändras.  

 

1.1 Svenska som andraspråk 
Under 1970-talet uppstod svenska som främmande språk och 1982 fick ämnet namnet svenska 

som andraspråk. På 1990-talet blev det ett självständigt ämne och 1997 blev det jämbördigt 

med svenska i den mån att det gav samma behörighet till vidare studier. (Economou, 2015). I 

kursplanen för Lgr 11 betonas språkets betydelse för människan: ”Språk är människans främsta 

redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, 

uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat 

språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, 

generationer och språk möts” (Skolverket, 2011). Språket genomsyrar Lgr-11 och varje ämne 

har sitt egna språk som eleverna ska behärska oavsett modersmål.  

 
1.2 Vilka elever får läsa svenska som andraspråk? 
Enligt Skolförordningen § 14 ska undervisning i svenska som andraspråk, om det behövs, 

anordnas för: 

1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, 

2.  elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i 

utlandet, och 
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3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en 

vårdnadshavare. (SFS 2010:800) 

Undervisningen i de obligatoriska skolformerna ska omfatta antingen undervisning i ämnet 

svenska som andraspråk eller i ämnet svensk och ”ska anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper" (Lgr 11, kap 

1).  

 

1.3 Nyanlända elever 
I skollagen 3 kap 12 § regleras vilka elever som ska få kallas nyanlända: ”För att tillhöra 

gruppen nyanlända elever i enlighet med skollagens definition ska barnet ha varit bosatt 

utomlands och numera vara bosatt i landet. Barnet ska ha påbörjat sin utbildning här senare än 

höstterminens start det kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses 

vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet” (SFS 2010:800). Bunar (2010) beskriver 

följande tre faktorer som ska finnas med samtidigt om en elev skall betraktas som nyanländ och 

som sådan vara föremål för en specifik skolintroduktionsplan: ”en elev anländer nära 

skolstarten eller under sin skoltid (grundskola och gymnasiet); en elev har ett annat modersmål 

än svenska; en elev behärskar inte svenska språket (särskilda behov)” (s.14). Skolverket (2016) 

betonar att många bestämmelser är lika för alla elever: ”Det är viktigt att ha i åtanke att 

nyanlända elever omfattas av samma bestämmelser som alla elever när det till exempel gäller 

skolans värdegrund och kunskapsuppdrag, studie och yrkesvägledning, elevhälsa, ledning och 

stimulans samt skolans kompensatoriska uppdrag. Skolans kompensatoriska uppdrag innebär 

att hänsyn ska tas till elevernas olika behov” (s.13). 

 

1.4 Modersmålsundervisning  
I skollagen 10 kap, § 7 står att läsa: En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål 

än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om 

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 

2. eleven har grundläggande kunskaper i språket (SFS 2010:800). 

Elever med annat modersmål än svenska ska enligt lagen erbjudas modersmålsundervisning, 

men det är däremot frivilligt för eleverna om de vill läsa ämnet eller inte. Om modersmålet 

används parallellt med andraspråket svenska kan det gynna elevens språk och 
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kunskapsutveckling. Skolverket (2014) skriver att när elever får möjlighet att visa sina 

kunskaper på modersmålet, sitt starkaste språk stärker det studiemotivationen och självkänslan. 

Både studiehandledning på modersmålet och modersmålsundervisning är betydelsefullt för 

många elevers språk och kunskapsutveckling. Även lärarens förståelse för elevernas kunskaper 

i respektive ämne ökar i och med modersmålet. Det gäller andra krav och villkor för den som 

ska undervisa i modersmål än för den som ska undervisa i övriga ämnen. Skollagen har 

fastslagit följande:  

Den som inte har legitimation som lärare får anställas som lärare utan tidsbegränsning om han 

eller hon ska undervisa i modersmål eller i ett yrkesämne i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, 

kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller särskild utbildning för vuxna på gymnasial 

nivå eller på individuella kurser eller orienteringskurser i kommunal vuxenutbildning. Detta 

gäller dock bara om det saknas sökande som har legitimation, om den sökande har tillräcklig 

kompetens och det finns skäl att anta att den sökande är lämplig att bedriva undervisningen. (SFS 

2010:800). 

Således behövs ingen formell utbildning för att undervisa i modersmål utan bedöms från fall 

till fall beroende på lämplighet. Dock finns det möjligheter att via lärarprogrammet läsa in 

formell behörighet (Skolverket, 2014). 
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2 Syfte 
Mitt syfte är att undersöka komplexiteten kring organisation och genomförande av 

undervisningen av andraspråkselever.  

 

2.1 Frågeställningar 
Mina frågeställningar är följande: 
 

 Vilka faktorer ser de lärare som undervisar i svenska som andraspråk som 

betydelsefulla?  

 Vilka behov anser de undervisande lärarna att andraspråkseleverna har? 

 Vilka tankar om specialpedagogisk handledning och stöd finns bland lärarna? 
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3 Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt tar jag upp relevant forskning för min studie. De områden som behandlas är en 

skola för alla, språket i undervisningen, kulturella och språkliga olikheter, pedagogernas 

möjligheter, modersmål samt fortbildning och handledning, Denna överblick av tidigare 

forskning återkommer i kapitlet Resultat och analys, där den hjälper mig att analysera mitt 

resultat. 

 

3.1 En skola för alla…eller? 
Skolan är en mötesplats för många människor från olika kulturer och därmed också en av de 

viktigaste arenorna för attitydpåverkan och kunskapsförmedling (Eilard 2010). Dock skriver 

forskaren att skolforskningen genom sin bristfokus lett till brister i likvärdigheten i skolan: 

”sociala och strukturella problem har då det gäller vissa elever skyllts på den kulturella 

bakgrunden, medan motsvarande svårigheter hos andra elever har förklarats utifrån 

personlighet och hemförhållanden” (a.a.s.37). Elmeroth (2008) menar att grupper ställs mot 

varandra: ”Det svenska, som antas finnas, ställs mot något annat. När vi definierar den egna 

gruppen som svensk blir invandrare som kontrast definierade som icke-svenska” (s.27). 

Inkludering diskuteras i den svenska skolan, särskilt i och med “En skola för alla” men Fridlund 

(2011) skriver: ”En inkluderande och interkulturell undervisning avser dock inte att alla ska 

behandlas lika och undervisas på samma sätt. Snarare är det elevers olikheter som är 

utgångspunkten för en sådan undervisning” (s.222). Även Säfström (2002) menar att 

inkluderingsperspektivet bör vändas: ”utbildningssystemet och skolan inte bör vara uppbyggt 

kring föreställningen att samhället ska inkludera utanförstående grupper (på grund av klass, 

kön, etnicitet och så vidare), skolan bör i stället utgå ifrån att olikhet och skillnad existerar” 

(s.14). Genom det synsättet skulle ”en skola för alla” få en annan innebörd, skolan ska passa 

alla typer av elever, inte tvärtom menar forskaren. Skowronski (2013) menar att många 

nyanlända elever har uttryckt att det kan kännas tryggt att befinna sig i en klass på förberedande 

undervisningsnivå där alla har samma svårigheter med det nya språket. Samtidigt uttrycker 

många elever en önskan att få komma vidare och vara som alla andra. Forskaren skriver vidare 

att ytterligare elever som under en längre tid gått flera ar på förberedande undervisningsnivåer 

uttrycker en stark frustration över att vara placerade i en grupp för sig utan att komma vidare 

till ordinarie undervisning. Nilholm (2007) menar att inkluderingsbegreppet, en skola för alla, 

som ledde fram till en ny lärarutbildning, inte har återspeglats i styrdokumenten och att det 

mestadels är forskare och verksamma inom specialpedagogiken som intresserat sig för 
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begreppet. Forskaren skriver följande om inkluderingsbegreppet: ”Det verkar som om det 

assimilerats till en diskurs om en skola för alla, då inkludering kommit att beteckna allas rätt 

till närvaro och delaktighet i klassrummet” (a.a.s.93). Helldin (2010) hävdar att det 

främlingskap som kan följa mångkulturen i skolan är en angelägen fråga, både för 

specialpedagogiska och för pedagogiska verksamheter. Skowronski (2013) skriver om ett 

ändrat förhållningssätt till språkanvändning: ”Ett inkluderande förhållningssätt till 

språkanvändning i skolan skulle inte behöva betyda att man lät bli att försöka utveckla elevers 

språkbruk, men det skulle betyda att skolan ger alla elever signaler om att olika sätt att uttrycka 

sig på svenska är värdiga, legitima och värda att lyssnas på” (s.262.) 

 

3.2 Språket i undervisningen 
Enligt det sociokulturella perspektivet går språk, tänkande och kunskapsutveckling hand i hand 

och styrdokumenten bygger huvudsakligen på denna kunskapssyn. I Lgr-11 ska alla 

undervisande lärare vara språklärare, inte bara de som traditionellt undervisar i till exempel 

svenska eller engelska, utan samtliga ämneslärare. Varje ämne har ett eget språk och ordförråd 

som behöver byggas upp allteftersom. Eklund (2003) menar att fyra förutsättningar för ett 

lyckat interkulturellt lärande är: 

 Kulturkompetens – där den egna kulturens värderingar synliggörs samt förståelsen för 

andra kulturella värderingar ökar. 

 Demokratiskt förhållningssätt - fostran till tolerans och respekt samt förebygga 

fördomar, mobbning och diskriminering, möjlighet att påverka samt kritiskt tänkande. 

 Tillgång till samhällsspråket - den enskilda eleven möjligheter att få tillgång till och 

utveckla samhällets språk. För elever med annat modersmål än svenska sker detta 

genom undervisning i svenska som andraspråk. 

 Modersmålserkännande - där den enskilda eleven ges möjligheter att utveckla och 

bevara modersmålet samt använda det som ett redskap för lärande.  

För att nå hit bör man, menar Eklund (a.a.) vidare ”utgå från elevernas individuella och 

elevernas gemensamma erfarenheter, använda sig av ett undersökande, problemorienterat 

arbetssätt i heterogena grupper samt tillförsäkra sig om att alla elever, oberoende av bakgrund, 

får tillgång till stoff och lärprocesser” (s.120). Assarsson (2009) menar att utmaningen för 

pedagogerna ligger i att skapa utrymme för elevers djupare insikter samtidigt som erkännande 

ges för att det kulturella och sociala kapital som eleven för med sig avviker från vad skolan ska 

förmedla. Skowronski (2013) skriver att lärare då de diskuterar svårigheter hos 

minoritetseleverna i mycket hög grad hänvisar till bristande språkkunskaper. Språket uppfattas 
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som en brist hos eleverna som ska rättas till och sättet som lärarna talar om eleverna kan ofta 

uppfattas som ett utryck för vissa mänskliga karaktärsdrag, positiva eller negativa. Eleverna 

blir bedömda utifrån det språk de har och inte efter de kunskaper de besitter. Salameh (2012) 

menar att det är viktigt att skilja på vad som är språkutveckling och vad som är 

kunskapsutveckling. Om en elev redan påbörjat sin skolgång i det tidigare hemlandet och i det 

nya landet får undervisning på modersmålet kan kunskapsutvecklingen fortsätta men om eleven 

först måste lära sig ett nytt språk kan utvecklingen avstanna (a.a.).  

 

3.3 Kulturella och språkliga olikheter 
Kulturella olikheter märks även då det gäller språket och språkinlärningen, det är inte bara rent 

språkliga olikheter som kan försvåra inlärningen. Salameh (2012) menar att barn samtidigt som 

de lär sig språk, också lär sig normer för språkligt beteende. Eftersom dessa beteenden skiljer 

sig beroende på hur den språkliga socialisationen är utformad och även påverkar hur barnen 

använder språket för att inhämta kunskaper behöver lärare veta hur den kan vara jämfört med 

Sverige, eftersom detta får effekter på hela skolframgången. Salameh (a.a.) skriver vidare att 

barn i västvärlden ”uppfostras språkligt” medan barn i andra kulturer ”växer upp språkligt”. 

Barn med skiftande kulturella bakgrunder har därmed med sig mycket olika uppfattning om hur 

man beter sig vid till exempel läsinlärning och en del uppfattningar stämmer överens med 

lärarens men inte alla. Assarsson (2009) menar att de skolelever som redan från början 

socialiserats in i det tänkande, det språk och den kunskapssyn som ger framgång i det samhälle 

som de lever i, gynnas enormt. Elever som inte behärskar dessa spelregler anpassar sig till de 

lägre förväntningar som skolan har på dem. Enligt Skowronski (2013) undviker många elever 

med ett annat förstaspråk än svenska att svara på lärarens fråga, på grund av rädsla för att någon 

i klassen ska skratta om man säger fel på svenska, trots att de känner sig säkra på svaret. Phillips 

& Soltis (2010) beskriver en forskningsundersökning, där det hade visat sig att 

minoritetseleverna var ovilliga att svara på frågor som läraren ställde i klassen. Resultatet visade 

att de eleverna sällan fick frågor av sina föräldrar hemma som den vuxne kunde svaret på, tex 

sju minus tre, utan istället fick frågor som den vuxne frågeställaren inte kunde svaret på. Det 

var alltså, som författarna betonar ”inte fråga om intelligensskillnader eller oförmåga att 

besvara frågor i allmänhet utan snarare om en skillnad i kulturella normer om meningen med 

själva beteendet att ställa och besvara frågor” (s.102). Även Salameh (2012) skriver om den 

förvirring som kan uppstå då barn som inte är vana vid att få frågor konfronteras med denna 

typ av undervisning. Hofvendahl (2006) tar upp det faktum att elever kan utveckla en rädsla för 

att göra misstag på grund av det bristperspektiv som råder i skolan och att det inte bara beror 



 

- 15 - 

 

på de andra eleverna utan även på pedagogerna. Salameh (2012) menar att barn i många kulturer 

fostras till att vara tysta och att alla inte delar den uppfattningen att talförhet hos barn är något 

positivt. Den ursprungliga språksocialisationen riskerar att bli dysfunktionell i denna 

annorlunda miljö. Salameh (2012) skriver vidare att man i vissa skolor efterfrågar kulturfria 

test men det är en omöjlighet eftersom testsituationen även den är kulturell betingad. Men en 

rättvis bedömning av den språkliga utveckling är en förutsättning för att läraren ska kunna 

planera sin undervisning och då behöver läraren kunskaper både om andraspråksutvecklingen 

och om den språkliga utvecklingen på modersmålet (a.a.). Helldin (2007) menar att lärarnas 

möten med de flerspråkiga eleverna inte alltid fungerar: ”Mångfalden innebär att 

specialpedagoger, lärare och annan skolpersonal måste kunna handskas med många ofta 

destruktiva möten, där samtalsvägar är blockerade och där kulturella minoritetsgrupper riskerar 

att missgynnas och stötas ut i ensamhet för att enbart ägna sig åt sig själva” (s.121).  

 

3.4 Pedagogernas möjligheter  
Enligt Jenner (2004) är lärarens inställning av stor betydelse för resultatet: ”Med pedagogens 

positiva förväntningar blir det inte alltid goda resultat (det är mycket annat som också spelar 

in), men utan pedagogens positiva förväntningar blir det nästan aldrig goda resultat” (s.84). 

Författaren skriver vidare om den så kallade Pygmalioneffekten där elever får bättre resultat då 

de har en pedagog som tror på dem, men att det krävs då att läraren är engagerad och fått 

elevernas förtroende. Dysthe (1996) menar vidare att läraren genom att ställa autentiska frågor 

där läraren inte sitter inne med det rätta svaret och således inte är ute efter att kontrollera att 

eleven lärt sig ett på förhand givet stoft, ger eleverna en frihet att komma med egna 

uppfattningar och tolkningar. Eftersom läraren inte känner till elevens förståelsevärld i förväg 

måste inte eleven bara komma ihåg och reproducera, utan producera något eget. Stigdotter 

Ekberg (2010) skriver om betydelsen av att kunna ta andras perspektiv och om förmågan att 

kunna se sig själv i andra. Författaren menar att denna intersubjektivitet kan vara avgörande för 

hur en människas personlighet utvecklas. Carlsson & Linnér (2008) anser att för att en 

människas egna handlingsmönster ska kunna förändras behöver de ställas mot andras 

föreställningar och perspektiv och därmed ifrågasättas. En förståelse kan då ersättas med en ny 

vilket kan innebära att nya möjligheter öppnar sig. Genom att ta utgångspunkten i det erfarna, 

den egna identiteten och sedan distansera sig själv och sina invanda tolkningsramar kan man 

nå en djupare förståelse för medmänniskan. Vidare skriver författarna att det dock är en ett 

mödosamt arbete: ”att starta en process som förmår någon att utveckla och fördjupa både 
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insikter och värden är i många delar en mödosam process men också mycket stimulerande” 

(s.137). 

 

3.5 Modersmålsundervisning 
De elever som får undervisning på modersmålet och utvecklar sin tvåspråkighet har generellt 

högre betyg än det som inte undervisas på sitt modersmål, menar Salameh (2012). Bunar (2010) 

anser att modersmålsundervisning blir alltför styvmoderligt behandlat i skolan trots att den ger 

eleverna en chans att visa vilka kunskaper de har med sig sedan tidigare, vilket stärker 

självkänslan och motivationen. Assarson (2009) diskuterar kring skolans moralsyn och menar 

att värderingar som råder blir synliga i skolans uppfattning av status, både hos 

personalkategorier men även i hantering av elevers olikheter. Forskaren ställer sig frågan varför 

modersmålslärarna ofta återfinns i små trånga undangömda utrymmen. Eklund (2008) menar 

att man ”talat med kluven tunga”. Forskaren skriver: 

Å ena sidan har man i den övergripande politiken intentionellt gett uttryck för främjande av 

kulturell växelverkan och interkulturellt lärande, å andra sidan har man med andra beslut gett 

andra signaler. Ett exempel är att när man betonat vikten av modersmålsundervisning har man 

samtidigt vare sig prioriterat utbildning av denna kategori lärare, eller gett denna yrkesgrupp 

med andra lärare likvärdiga arbetsvillkor (s.348). 

Inga andra modersmål än svenska har haft en naturlig plats inom skolans undervisning och 

modersmålsundervisningen för elever med annat modersmål än svenska har ständigt ifrågasatts 

menar forskaren vidare. Salemeh (2012) skriver om vikten av att ta tillvara elevernas 

modersmål och menar att en metod för att ta reda på om det kan det röra sig om en språkstörning 

är att jämföra utvecklingen med andra tvåspråkiga elever med samma förutsättningar. En tidig 

diagnos är viktig skriver forskaren och eleven bör utredas om den inte tillägnar sig språket på 

samma sätt som andra flerspråkiga elever med samma förutsättningar eftersom en språkstörning 

finns i både modersmålet och andraspråket.  

Skowronski (2013) skriver: ”Ett inkluderande förhållningssätt till språkanvändning i skolan 

skulle inte behöva betyda att man lät bli att försöka utveckla elevers språkbruk, men det skulle 

betyda att skolan ger alla elever signaler om att olika sätt att uttrycka sig på svenska är värdiga, 

legitima och värda att lyssnas på” (s.262.) 

 

3.6 Fortbildning och handledning 
Normell (2002) menar att alla förändringar i skolan innebär att fortbildning och att 

kompetensutveckling har fått större utrymme än förr. Författaren skriver vidare att bra 

handledning innebär bra kompetensutveckling och att handledningen kan ge möjlighet till 
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fördjupad och integrerad kunskap.  Lendahls-Rosendahl & Rönneman (2005) hävdar att 

handledning bör ske under en längre tid och kan betraktas som en mötesplats där de involverade 

personerna gemensamt ska komma till insikt om hur ett problem ska lösas. Forskarna skriver 

även att handledning för pedagogiskt yrkesverksamma kan anses vara en naturligt kopplad 

kompetensutveckling som utgår från lärarnas vardag och de kunskaper och erfarenheter som de 

når genom den. Målet med handledningen kan vara att förstå eller att förändra. Granberg & 

Ohlsson (2014) skriver att hela systemet bör förändras om man ska lyckas att förändra 

organisationen. ”Det räcker inte att bara skicka en medarbetare på kurs och tänka att det ska 

åstadkomma en förändring eftersom förändring sker först då den riktas mot hela organisationen 

och den väv av relationer och samspel som finns där i” (s.63). Helhetstänk bör prioriteras i en 

fungerande organisation. Forskarna nämner vidare dialogen som ett verktyg att jobba med. Med 

dialog menar de att det är fritt fram att föra fram tankar och åsikter trots de hierarkier som ofta 

finns på en arbetsplats men att detta förutsätter dels människors jämlika förhållande, dels att 

man kan finna balansen mellan dialog och diskussion. Forskarna skriver vidare: ”om teamet lär 

sig föra dialog innebär det att det expanderar sitt tänkande, dvs. individerna i teamet vidgar sin 

förståelse av hur de tänker och försöker inte bara tävla om att driva igenom de egna åsikterna 

och idéerna” (s.52). Dialogen möjliggör varje medlem i en grupp att ge uttryck för sina tankat 

och känslor och de jämlika förhållandena i gruppen betonas (a.a.). Trots att rektorer får alltfler 

uppgifter på sitt bord menar Hargreaves & Fink (2008) att ett hållbart ledarskap i skolan måste 

sätta lärandet främst. De skriver vidare att ”ett hållbart ledarskap förutsätter full insikt om 

elevernas lärprocess, engagerar sig direkt och regelbundet för verksamheten i klassrummet och 

stöder skolans vuxna i deras strävan att ständigt hitta sätt att förbättra och vidga 

undervisningen” (s.34). På så viss sätts lärandet i fokus. 

 

3.7 Specialpedagogen 
En av specialpedagogens uppgifter är att handleda personal och vara en samtalspartner. Sahlin 

(2010) skriver om specialpedagogen som den kvalificerade samtalsparten: ”Beteckningen 

’kvalificerad’ sätter kommunikativa etiska kvaliteter i förgrunden utan att förneka behovet av 

pedagogiskt – didaktiskt kunnande. I lärandemiljöer uppstår en mångfald relationer där möten 

med andra människor kräver avvägningar och tillmötesgående av icke-instrumentell karaktär” 

(s.23). Avvägningen blir betydelsefull för en fungerande samtalspartner och handledare. 

Helldin (2010) menar att en granskning av verksamheter i skolan, både sin egen och andra 

verksamheter, är ett uppdrag för specialpedagogiken. Principer för samtalande bör utvecklas i 

skolans pedagogiska kulturer. Persson (2013) diskuterar dock kring ett av specialpedagogikens 
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problem; var går gränsen mellan normala behov och särskilda behov. Även om det 

mångkulturella klassrummet är en utmaning och kräver god lärarkompetens är det inte säkert 

att det handlar om specialpedagogisk kompetens. Författaren ställer frågan: “Är det inte snarare 

en pedagogisk kompetens som kan tillgodose de särskilda krav som är förenade med den 

kulturella och etniska mångfalden son är särskilt behövd? Därmed övergår också den 

individuella problematiken – dvs. elevens behov – till att också bli skolans och lärarnas behov” 

(s.149). Fokus lyfts från den enskilda eleven mot skolan och lärarna. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
 
För att analysera resultatet av min undersökning har jag använt mig av von Wrights (2000) 

teorier om punktuellt respektive relationellt perspektiv samt Vygotskys (2001) teorier om det 

sociokulturella lärandet och den proximala utvecklingszonen.  

 

4.1 Punktuellt och relationellt perspektiv 
Von Wright (2000) menar att det punktuella perspektivet ser människans subjektivitet som en 

individuell produkt av egenskaper eller omständigheter som är isolerbara från det omedelbara 

sammanhanget. Det riskerar att ensidigt betona enskildheter och missförhållanden, och det 

missar relationer och sammanhang. Individen ses som ett objekt vars behov är individuella och 

kan upphöra då de är tillfredsställda. Eftersom behovet enligt detta perspektiv betecknar en brist 

behöver pedagogen finna bristen, analyser den och åtgärda den. Pedagogen arbetar utan elevens 

delaktighet och bestämmer vilka åtgärder som krävs. Vidare beskriver forskaren det relationella 

perspektivet som ett perspektiv där en människa betraktas i relation till andra människor. 

Förutsättningen för en enskild individs existens är existensen av andra individer. Det 

relationella perspektivet försöker fånga det som sker mellan lärare, elever och ämnesinnehåll i 

undervisningssituationen samtidigt som uppmärksamheten riktas mot interaktionen snarare än 

mot enskildheter.   Behoven ses som knutna till ett visst sammanhang där även elevers förmågor 

framstår som olika beroende på sammanhang. Behoven är föränderliga och gemensamma för 

alla deltagare och pedagogen söker efter behov snarare än efter brister. Eleven blir delaktig i 

sökandet efter behov och pedagogen intar elevperspektivet (a.a.). Westling Allodi (2010) 

skriver att byråkratin i utbildningssystemet indirekt kan hindra skapandet av ett positivt socialt 

klimat:  

Lärarna förväntas på ett sätt vara objektiva tjänstemän som sätter exakt likvärdiga betyg och därmed 

också opersonliga byråkrater som tillämpar förordningar till punkt och pricka. Samtidigt och på ett 

annat sätt förväntas de, utifrån sitt yrkeskunnande, kunna skapa och delta i autentiska relationer och 

skapa motivation och engagemang hos eleverna (s.60). 

Fritt tolkat kan dessa ord översatta till von Wrights (2000) perspektiv innebär att det 

punktuella och det relationella perspektivet skulle kunna motarbeta varandra. 

  

4.2 Det sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet förmedlar en bild av lärande och kunskap som något vi deltar 

i och interaktion och kommunikation blir vägar till lärande och har sitt ursprung i Vygotskys 
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teorier om språk, lärande och utveckling. Stor vikt läggs vid språkets roll för lärande och 

utveckling och de pedagogiska konsekvenserna ligger i organisationen av samspelet mellan 

elever och lärare. Lärande i kontext betonas och de sociokulturella förutsättningarna får stort 

utrymme (Säljö, 2014). Gustafsson (2008) skriver att en individs lärande, enligt den 

sociokulturella teorin, aldrig kan ”beskrivas eller förstås på något uttömmande sätt utan att man 

också sätter in den i den speciella sociala-kulturella-historiska situation där lärande äger rum” 

(s.22). Säljö (2014) menar att ett barn föds in i ett interaktivt och kommunikativt förlopp där 

förhållningssätt till omvärlden finns inbyggda. Genom att barnet blir varse om hur människor 

runtomkring talar om blir barnet medvetet om vad som är intressant och värdefullt att urskilja. 

Säljö (2013) skriver att det ur ett sociokulturellt perspektiv är betydelsefullt att fundera på att 

skrift och tal har olika uppkomsthistorier och kan ses som olika kulturella redskap som lärs och 

används på olika sätt. Att lära sig läsa och skriva är “en socialisation in i en komplex och bitvis 

ganska krävande värld av kommunikation med en rik uppsättning av formella och informella 

regler för hur man uttrycker sig” (s.119). Dessa regler är även kulturellt betingade. Vygotskys 

(2001) teorier föreslår att man inte kan lära sig utan att utvecklas och att man inte kan utvecklas 

utan att lära sig. Enligt teorierna kan läraren, genom att delta i lärprocessen, främja inlärningen. 

Vygotskys (a.a.) sätt att se på lärande hänger samman med principen om den närmaste 

utvecklingszonen (Zone of Proximal Development). Det är, menade Vygotskys (a.a.), den zon 

där människor är känsliga för instruktioner och förklaringar och kan bli vägledda, av en mer 

kunnig person, in i hur man använder ett kulturellt redskap. Efter hand minskar stödet och 

vägledningen och den lärande börjar behärska färdigheten i fråga. (a.a.). Den professionelle bör 

dock inte själv överta arbetet under vägledningen menar Säljö (2014): “I pedagogens 

professionella kompetens måste därför ingå en känslighet för hur elevens utvecklingszon ser ut 

i relation till ett visst begrepp eller en viss färdighet, och därifrån måste man leda vidare på ett 

sådant sätt att eleven successivt får ett allt större ansvar för hur aktiviteten fortskrider” (s.306).  

Författaren skriver vidare att en utvecklingszon kan ses som den zon där den lärande är 

mottaglig för stöd och förklaringar från en mer kompetent person men kan på ett generellt plan 

även ses som en guidning in i en speciell kulturs sätt att uppfatta en företeelse.  Enligt Vygotskys 

(2001) innebär att tänkande och kommunikation att människor använder sig av kulturella 

redskap när de analyserar och förstår omvärlden. Dessa formas av traditioner och ändras och 

utvecklas. Dock menade Vygotskys (a.a.) att det är språket som är vårt viktigaste redskap och 

att det är genom kommunikation med andra människor som vi kan uttrycka oss och att de 

språkliga begreppen hjälper oss att organisera vår omvärld. Men eftersom människan hela tiden 

förändras och utvecklas så ska språket i den sociokulturella traditionen ses som ett “dynamiskt 
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och ständigt utvecklingsbart teckensystem som samspelar med andra uttrycksformer” (s.302). 

Vygotskys (a.a.) menade vidare att språk och tanke är nära besläktade men inte identiska och 

att vi genom kommunikation formas som tänkande varelser, där lärande och utveckling är det 

naturliga tillståndet. Bakhtin (refererad i Dysthe 1996) menar att det i en kommunikativ 

situation aldrig räcker med bara överföring från sändare till mottagare för att uppnå förståelse, 

utan mottagaren måste aktivt gå sändaren till mötes genom någon form av reaktion. 

Envägskommunikation främjar inte förståelse. Bakhtin hävdade vidare att dialogens roll är 

central då det gäller språk och tänkande och att eftersom de som pratar har olika kunskaper, 

dialekter, bakgrunder och åsikter innebär att alla skillnader hålls samman samtidigt. Dysthe 

(1996) menar att det i denna flerstämmighet ligger en inlärningspotential och den muntliga 

delen anses på detta vis vara extra betydelsefull. Både sändare och mottagare måste vara öppna 

och är det läraren som börjar sända med krävs en medvetenhet om betydelsen av relationell 

pedagogik och kommunikation. Vi lär oss om oss själva genom att lära känna och förstå andra.   

 

4.3 Diskurs 
Ordet diskurs kan förklaras på följande vis menar Widerberg (2011): ” ett metasamtal som 

omfattar strukturerade övertygelser, rationaliteter, logiker och kunskapsformer som alla i ett 

samhälle förhåller sig till då de fattar beslut, argumenterar och prioriterar” (s.157). Börjesson 

(2003) menar att man genom studier av diskurser och sociala konstruktioner funderar över det 

som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle kunnat sägas. Diskursens gränser visar vad 

som är möjligt att säga i ett visst sammanhang samt vem som äger talutrymmet. Vidare skriver 

Börjesson (2003): “Diskurser är talordningar och logiker som bestämmer gränserna för vad som 

är social och kulturellt accepterat som ‘sant’, ‘trovärdigt’, ‘förnuftigt’ och ‘gott’ med mera” 

(s.21). Säljö (2014) förklarar diskurs som uttryck för vissa kommunikativa och argumentativa 

mönster som utvecklats under en lång tid. Skola och utbildning har en institutionell karaktär 

och därför blir de kommunikativa mönstren speciella. För deltagarna i verksamheten blir det 

nödvändigt att i stunden kunna avgöra det förväntade sättet att kommunicera på och lära sig 

reglerna för det. Enligt det sociokulturella perspektivet leder en kunskap om dessa regler till 

möjligheter till ett framgångsrikt lärande (a.a.). Enligt Nilholm (2005) verkar det handla om två 

diskurser inom specialpedagogiken där vissa forskare hellre vill använda ordet delaktighet än 

inkludering: dels en diskurs av ideologisk karaktär som handlar om hur skolan ska organisera 

sin verksamhet och dels en diskurs som sätter mer fokus på elevers rättigheter. Fridlund (2008) 

menar att diskurserna skiftar beroende på vilken funktion och yrkesroll man har i skolan: 
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 ”Jag har i mitt arbete som specialpedagog mer eller mindre ingått i en inkluderingsdiskurs” när 

det gäller ”talet om” elevers olikheter och hur dessa bör bemötas på ett optimalt sätt. Som lärare 

i svenska som andraspråk och i förberedelseklass har jag däremot befunnit mig inom en 

”åtskillnadsdiskurs”, där elevernas behov av något annat eller mera än vad den gemensamma 

undervisningen kan erbjuda har varit vad som präglat synen på elevers lärande” (s.89).  

Von Wright (2009) menar att lärare som arbetar tillsammans i lärarlag ofta har samtal som tar 

upp pedagogiska frågor, men att de ofta utvecklar en okritisk diskurs som präglas av artighet 

gentemot varandra. Kritiken riktas ofta mot dem som inte är deltagande i samtalet: 

skolministern, kommunen eller eleverna med sina svagheter och begränsningar.  En anledning, 

skriver författaren, är att det saknas ett tillräckligt rikt och nyanserat språk för skolan samtidigt 

som människosynen tenderar att rikta uppmärksamheten i vissa banor som inte gynnar varken 

lärandet eller inflytande och delaktighet.  
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5 Metod 
 
I detta kapitel går jag igenom val av metod, förförståelse, kvalitativ forskning, det 

hermeneutiska perspektivet, samt forskningsetiska krav. Tillvägagångssätt och information om 

informanterna återfinns också här. 

 
5.1 Intervjustudie 
Det finns olika sätt att söka empiri genom intervjuer. Dahmström (2011) menar att så kallade 

besöksintervjuer kan vara en dyrbar metod som dock har fördelen att svaren blir utförliga och 

håller god kvalitet. De tar även lång tid att genomföra och intervjuaren har möjlighet att stötta 

och stimulera respondenten att ge så kompletta svar som möjligt, dock med risken att 

intervjuaren omedvetet, kanske genom ord eller tonfall styr svaret. Bryman (2008) skriver även 

att många kvalitativa forskare önskar kunna uppfatta den sociala verkligheten hos de människor 

som ingår i studien som om de själva levde i den och så var fallet med min studie. Även att 

miljön ofta beskrivs noga i en kvalitativ studie, vilket kan verka ovidkommande men kan vara 

nödvändig för att kunna förstå kontextens betydelse för beteendet för människorna som deltar 

i studien (a.a.). 

 

5.2  Förförståelse 
Bergöö (2005) skriver att då lärare intervjuar lärare kan man kalla undersökningen för 

lärarforskning:  ”Lärarforskning innebär att konfronteras med sin egen historia, att lyssna efter 

och acceptera dissonanserna i den och i gemenskapen med kolleger, studenter och andra 

grupper, allt i avsikt att bättre förstå sitt eget arbete” (Bergöö 2005:87, citerad i Economou 

2015). Jag har en ganska lång bakgrund som svenska som andraspråkslärare och jag har 

konfronterats med den under mina intervjuer och dra paralleller, sökt förståelse och funderat 

över olikheter på ett sätt som kanske påverkat resultatet jämfört med om någon från en annan 

yrkesgrupp med en annan förförståelse genomfört undersökningen. Dock är mitt mål att hålla 

mig så objektiv som möjligt. 

 

5.3 Kvalitativ undersökning  
Min kvalitativa studie genomfördes utifrån ett kunskapsteoretiskt perspektiv (Bryman, 2008) 

där resultatet bygger på de svar jag får av informanterna och följaktligen på hur de tolkar sin 

verklighet i den miljö de befinner sig i. Även om jag genomfört en kvalitativ analys är jag 

medveten om att det ändå kan förekomma kvantitativa inslag i den. Lindgren (2011) menar att 
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det vid textanalyser ofta inte går att dra någon skarp gräns mellan kvantitativ och kvalitativ 

analys. I en kvalitativ analys förekommer det ofta ord som mäter kvantitet som till exempel 

”ofta” eller ”varje vecka” eller ”tre elever”. Med hänsyn till och medvetenhet om detta kommer 

jag att analysera mitt resultat. Lindgren (2011) skriver vidare att ”studieobjektet är ett system 

av socialt och kulturellt överenskomna och framförhandlade relationer mellan tecken och 

symboler å den ena sidan och innebörder å den andra” (s.271). Även om kvalitativa forskare 

ibland sysslar med ”kvasikvantifiering”, så menar Silverman (1984,1985, citerad i Bryman, 

2008) att man genom kvantifiering av en kvalitativ undersökning kan visa på hur allmängiltiga 

de studerade företeelserna är.  Bryman (2008) skriver även att man i en kvantitativ 

undersökning ofta använder siffror när ett resultat ska redovisas medan man i en kvalitativ 

undersökning använder ord, vilket även kommer att vara fallet i min studie. 

 

5.4 Det hermeneutiska perspektivet 
I den här studien kan det vara värdefullt att utgå från det hermeneutiska perspektivet som enligt 

Thurén (2007) utgår ifrån inkännandet och empatin. Sammanhang, innebörd och värderingar är 

viktigt under tolkningen. Författaren menar att man genom ett hermeneutiskt angreppssätt 

strävar mot att förstå och inte bara begripa. Widerberg (2002) menar att hermeneutiken har 

följande egenskaper: 

 Mening skapas, framträder och kan bara förstås i ett sammanhang eller en kontext. 

 I all tolkning och förståelse är delarna beroende av helheten och omvänt. 

 All förståelse förutsätter eller bygger på någon typ av förförståelse, dvs. de 

”glasögon” – den referensram, teori och liknande – genom vilka vi betraktar ett 

fenomen. 

Varje tolkning föregås av vissa förväntningar eller förutfattade meningar. (Widerberg, 2002, 

s.26) En kvantitativ undersökning med en positivistisk tolkning bevisar att det är på ett speciellt 

sätt medan en kvalitativ undersökning med en hermeneutisk tolkning resonerar kring varför det 

förhåller sig som det som det gör. Kunskapsutveckling sker enligt hermeneutiken i en spiral 

vilket medför att forskaren successivt får mer och mer kunskap och aldrig kommer tillbaka dit 

hen befann sig från början (Bryman, 2011). 

 

I min studie är det hermeneutiska perspektivet betydelsefullt eftersom det hjälper mig att tolka 

mitt resultat och min analys i kapitel 6. 
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5.5 Forskningsetiska krav 
Det finns enligt Vetenskapsrådet (2002) i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa kallas 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Under 

rubriken tillvägagångssätt presenteras hur jag jobbat för att uppfylla dessa krav. För att 

specificera dem närmare citeras Vetenskapsrådet (2002): 

Informationskravet: 

”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet 

och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är 

frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i 

den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta” 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.7).  

Jag skickade på ett tidigt stadie ut ett missivbrev till samtliga informanter med information om 

studien och villkoren som gällde för ett deltagande. Även innan intervjuerna informerade jag 

om att deltagandet var helt frivilligt och att informanterna när som helst hade rätt att avbryta 

intervjun.  

Samtyckeskravet: 

”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör 

samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är under 15 år och 

undersökningen är av etiskt känslig karaktär)”. 

”De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på 

vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder 

för dem”. 

”I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för 

otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan forskaren 

och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare” (Vetenskapsrådet, 2002, s.9–11). 

I missivbrevet framgick vad resultaten av intervjuerna skulle användas för, i detta fall mitt 

examensarbete i specialpedagogik. Även innan intervjuerna upplyste jag dem om detta. 

Samtycke från vårdnadshavare har inte varit aktuellt eftersom samtliga informanter är över 15 

år. Ingen av informanterna fann det aktuellt att avbryta intervjun. Inga beroendeförhållanden 

fanns mellan mig och informanterna. 

Konfidentialitetskravet: 

”All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om enskilda, 

identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter”. 
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”Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att 

enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan 

uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att 

komma åt uppgifterna” (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). 

Inspelningarna av intervjuerna raderas efter att undersökningen är klar. Transkriberingen av 

intervjumaterialet samt intervjuerna förvaras på ett sådant ställe så att utomstående inte kan 

komma åt dem.  

Nyttjandekravet: 

”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Personuppgifter insamlade för 

forskningsändamål får inte användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde (vård, 

tvångsintagning, etc.) utom efter särskilt medgivande av den berörda” (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). 

 

Inga uppgifter om enskilda förutom anställningstid och anställningstyp har samlats in. Inga 

andra personuppgifter förekommer. Endast intervjuaren har tillgång till uppgifter och material 

och allt kommer att destrueras när rapporten är klar. 

 
5.6 Tillvägagångssätt 
Jag startade arbetet med att läsa och samla in tidigare forskning på området. Detta gjorde jag 

genom att först inventera igenom det material jag kommit i kontakt med under utbildningen 

men sedan gick jag vidare till att söka forskning via Linnéuniversitetets bibliotek. Jag valde att 

inte ta med någon internationell forskning eftersom jag ansåg att det var just arbetet med 

svenska som andraspråk i den svenska skolan jag ville undersöka. Visst hade det funnits 

möjligheter att ta med internationell forskning från andra länders arbete med andraspråkselever 

och andraspråkslärare med eftersom skolsystem och organisation av skola och undervisning 

skiljer sig från det svenska systemet ansåg jag att detta snarare skulle skapa förvirring för 

läsaren än klargöra, underlätta och tydliggöra, vilket var mina mål.  Eftersom mitt 

examensarbete har en hermeneutisk ansats bestämde jag mig för att empirin skulle bestå av 

material från intervjuer med lärare. Jag började med att undersöka vilka svenska som 

andraspråkslärare som fanns att tillgå i en kommun. Efter detta skickade jag ut fyra stycken 

missivbrev till lika många lärare. Glädjande nog fick jag positiva svar av alla fyra, samtliga 

lärare ville låta sig intervjuas för mitt arbete. Efter att ha kommit överens om tid besökte jag 

lärarna på deras arbetsplatser under ordinarie arbetstid eftersom mitt mål var att besöka lärarna 

i sin vanliga arbetsmiljö. Vi hade tillgång till relativ avskildhet under samtliga intervjuer. Jag 

använde mig av en semistrukturerad intervjuteknik med förutbestämda frågor men med 
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följdfrågor vid de tillfällen de uppstod. Jag strävade efter att intervjuerna skulle ha karaktären 

av ett avspänt samtal. Samtliga deltagare har erbjudits full konfidentialitet men jag är medveten 

om att antalet svenska som andraspråkslärare i kommunen är relativt begränsat. Intervjuerna 

genomfördes under en och samma månad, förutom intervju nummer fyra som fick skjutas fram 

något på grund av sjukdom. Varje intervju tog cirka en och en halv timme att genomföra. Allt 

intervjumaterial spelades in och transkriberades, vilket tog en stor del av våren eftersom 

intervjuerna var långa med utförliga svar. Anteckningar togs som stöd till intervjuerna, dock 

använde jag mig inte av dem vid sammanställningen. Efter transkriberingen började jag leta 

efter gemensamma teman i materialet som kunde besvara mina frågeställningar. De teman jag 

hittade som kunde besvara min första frågeställning, var Gruppernas storlek, Gruppernas 

sammansättning, samt Utvccklingszonen. De teman som kunde besvara min andra 

frågeställning var Förväntade utvecklingsmönster, Tiden – på gott och ont, Olika världsbilder, 

Språkliga olikheter, Ålder samt Modersmålslärarna. De teman jag hittade som kunde besvara 

min tredje frågeställning var Specialpedagogen, Utebliven språkutveckling samt Handledning 

och stöd. Efter att jag hittat dessa teman sammanställdes intervjumaterialet under respektive 

frågeställning och så småningom analyserades det med hjälp av de beskrivna teorierna och 

tidigare forskning. Jag har behandlat allt intervjumaterial med respekt och försiktighet eftersom 

det skulle kunna förekomma kritiska röster mot organisationen / individer i organisationen. Det 

var dock inte personalen som individer som jag ville undersöka utan deras åsikter sett ur ett 

lärandeperspektiv. Jag har förvarat allt intervjumaterial oåtkomligt för obehöriga genom att föra 

över det till en lösenordskyddad dator. Allt material kommer att destrueras då mitt arbete är 

klart.  

 

5.7 Informanterna 
Urvalet i undersökningen är målstyrt i och med att det handlar om att hitta individer med möjlig 

kunskap om undersökningens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). Jag har intervjuat fyra 

verksamma lärare inom en och samma kommun som undervisar i svenska som andraspråk. Två 

av dem arbetar på samma enhet medan de andra är verksamma på andra enheter. En av 

informanterna är anställd på en grundskola medan de andra arbetar inom gymnasieskolan. 

Informanternas anställningstider varierar mellan 1,5 år och 22 år. Samtliga innehar 

lärarlegitimation och alla utom en är behöriga att undervisa i svenska som andraspråk, dock 

håller denna obehöriga informant på att fortbilda sig inom ämnet. Denna informant är också 

den enda som inte har någon tillsvidareanställning. 
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6 Resultat och analys 
 
Nedan presenteras resultat och de analyser som gjorts av resultaten. De teoretiska 

utgångspunkterna, punktuellt och relationellt perspektiv, det sociokulturella perspektivet samt 

diskurs används i presentationen. Resultatet och analysen är uppdelat enligt mina tre 

frågeställningar och de tidigare nämnda temana.  

 

6.1 Betydelsefulla faktorer 
Det första avsnittet bygger på följande frågeställning: Vilka faktorer ser de lärare som 

undervisar i svenska som andraspråk som betydelsefulla?  De faktorer som tas upp är 

Gruppernas sammansättning, Gruppernas storlek samt Utvecklingszonen.  

 

6.1.1 Gruppernas storlek 

De intervjuade lärarna berättar samtliga att de kunskapsmässigt och språkmässigt har mycket 

heterogena grupper. De berättar att skolbakgrund, boende, eget ansvar, eget intresse avgör 

vilken kunskapsnivå eleverna ligger på, hur mycket de utvecklas och hur snabbt. Lärarna 

berättar att spannet kan vara enormt mellan elevernas skolbakgrund och att även tiden de varit 

i Sverige skiljer sig åt. De berättar att det krävs en stor simultankapacitet av läraren för att hålla 

ihop grupperna undervisningsmässigt. En av informanterna beskriver hur undervisningen ser ut 

i hennes grupp där det finns elever som varit i Sverige ett flertal år tillsammans med elever som 

är nyanlända:  

“Då är det ju så att jag kan tycka ibland att eftersom min sva-grupp blir så spretig eftersom jag har de i 

gruppen som varit här i sju år som är ganska avancerade och så kommer det helt nya som inte kan 

skriva bokstäverna. Då får man väl försöka klyva sig på något vis och ha fylleribokstavsövningar till de 

som inte kan bokstäverna och annat för det är svårt att ha en undervisning som passar alla femton i 

gruppen, omöjligt”.  

Elever som varit i Sverige i sju år tillsammans med nyanlända elever ger enligt informanterna 

heterogena grupper som upplevs som spretiga. De elever som har bott i Sverige i sju år har 

enligt Assarsson (2009) ett försprång eftersom de redan som barn socialiserats in i det tänkande, 

det språk och den kunskapssyn som ger framgång i samhället. Elever som inte behärskar dessa 

spelregler anpassar sig till de lägre förväntningar som skolan har på dem, det skulle i denna 

grupp kunna vara de som sitter med fylleribokstavsövningarna. I en och samma grupp finns 

således elever som redan socialiserats in i skolvärlden tillsammans med de som inte kan skriva 

bokstäverna. Sett ur Skowronskis (2013) perspektiv kan det vara hämmande för de nyaste 
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eleverna att uttrycka på svenska sig på grund av rädsla för att någon i klassen, som kommit 

längre i sin andraspråksinlärning, ska skratta om man skulle säga fel. Hofvendahl (2006) menar 

att det även är pedagogerna som bidrar till denna rädsla genom sin vana att se elevernas 

kunskaper genom ett bristperspektiv. Enligt von Wrights (2009) relationella perspektiv är 

gruppen viktig för individens existens och elevernas förmågor är knutna till särskilda 

sammanhang, vilket kan föreslå en lösare sammansättning av grupperna för att ge eleverna fler 

chanser att visa sina förmågor. 

 

6.1.2 Gruppernas sammansättning 

Informanterna upplever svårigheter att hinna se och handleda alla elever på grund av att 

grupperna är för stora. En lärare beskriver sin grupp på 18 elever som att ha 18 klasser samtidigt. 

Tiden räcker inte till för ett individuellt handledande möte med varje elev varje dag då hela 

gruppen är närvarande. En av dem berättar: 

 ”Jag har 15–17 elever i min grupp men idag har många varit borta, de har varit 10 och då hinner jag 

med eleverna jag hinner gå runt till var och en, prata med dem, lyssna på dem, det hinner inte jag 

annars”.  

Enligt det relationella perspektivet är det som sker mellan lärare, elever och ämnesinnehåll i 

undervisningssituationen betydelsefullt samtidigt som uppmärksamheten riktas mot 

interaktionen (von Wright, 2001). Läraren har en roll med fokus på dialog, språkanvändning 

och kommunikation (Ahlberg, 2009). Ett hinder för skolframgång kan, så som informanten 

berättar, vara att tiden inte räcker till. Finns inte tiden räcker det inte med att läraren är 

medveten, brist på kommunikation och interaktion medför då, enligt Säljö (2014) sämre 

förutsättningar för lärande. I det sociokulturella perspektivet är det av vikt att samspelet och 

kommunikationen mellan elever och lärare fungerar eftersom det för med sig positiva 

pedagogiska konsekvenser (a.a.). Vygotskys (2001) menade vidare att språk och tanke är nära 

besläktade men inte identiska och att vi genom kommunikation formas som tänkande varelser, 

där lärande och utveckling är det naturliga tillståndet. Enligt Bahktin räcker det aldrig med bara 

överföring från sändare till mottagare för att uppnå förståelse, utan parterna måste kommunicera 

(Dysthe, 1996). Envägskommunikation främjar inte förståelse utan dialogens roll är central då 

det gäller språk och tänkande, samtidigt som denna typ av kommunikation kräver tid (a.a.). 

Westling Allodi (2010) beskriver ett annat av pedagogens dilemma som kan innebära att läraren 

har problem med att både skapa autentiska relationer som motiverar och samtidigt vara en 

opersonlig byråkrat som sätter betyg. 
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6.1.3 Utvecklingszonen 

Samtliga intervjuade lärare berättar att de i möjligaste mån försöker anpassa undervisningen så 

att den ska passa alla elever i gruppen. En lärare tycker att det underlättar att jobba med 

cirkelmodellen, där arbetssättet hela tiden utgår från eleverna och deras förförståelse, samt även 

att tänka mer genrepedagogiskt än tidigare. Hen berättar att det blir lättare att individualisera 

eftersom arbetssättet utgår från eleverna.  

”Så gör man saker tillsammans innan de själva ska producera. Men allt tar ju tid. Det är ju den här 

utvecklingszonen som man ska ligga i.…”  

Utvecklingszonen (Zone of Proximal Development) är enligt  Vygotskys (2001) teori, den zon 

där människor är mottagliga för instruktioner och förklaringar och kan vägledas mot 

användning av ett kulturellt redskap. Säljö (2014) menar att det i pedagogens kompetens måste 

ligga en förmåga att förstå hur elevens utvecklingszon ser ut i relation till ett visst begrepp eller 

färdighet. Därifrån ska sen eleven ledas mot ett utökat ansvar för hur aktiviteten fortskrider. I 

detta fall är utvecklingszonen något som läraren faktiskt använder som ett praktiskt redskap i 

sin undervisning. 

 

6.2 Andraspråkselevernas behov 
 Detta avsnitt bygger på följande frågeställning: Vilka behov anser de undervisande lärarna att 

andraspråkseleverna har? De temas som tas upp i detta avsnitt är Förväntade 

utvecklingsmönster, Tiden – på gott och ont, Olika världsbilder, Språkliga olikheter, Åldern 

samt Modersmålslärarna.  

6.2.1 Förväntade utvecklingsmönster 

Lärarna har med sin kunskap och erfarenhet vissa förväntningar på elevers språkutveckling. En 

lärare talar om elever som inte följer mönstret: 

 “Man ser ju ofta ett mönster i hur de utvecklar sitt språk och när det inte går efter mönstret är det svårt 

att veta, har det med språket i sig att göra eller har det med inlärningssvårigheter att göra eller är det nåt 

annat konstigt så jag tycker att det är svårt att skilja på” 

Enligt det hermeneutiska perspektivet bygger all förståelse  på någon typ av förförståelse, dvs. 

de ”glasögon” – den referensram, teori och liknande – genom vilka vi betraktar ett fenomen 

(Widerberg, 2002). Enligt von Wrights (2000) punktuella perspektiv betecknar en elevs behov 

en brist som pedagogen behöver finna, analysera och åtgärda. Pedagogen arbetar utan elevens 
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delaktighet och bestämmer vilka åtgärder som krävs. I det relationella perspektivet letar 

pedagogen snarare behov än brister. Enligt detta perspektiv torde det vara mer intressant för 

pedagogen att leta efter elevens behov, tillsammans med eleven.  Skowronski (2013) skriver att 

lärare då de diskuterar svårigheter hos minoritetseleverna i mycket hög grad hänvisar till 

bristande språkkunskaper. Lärarna i mina intervjuer försöker dock, precis som Salameh (2012) 

beskriver, skilja på vad som är språkutveckling och vad som är kunskapsutveckling och de 

reflekterar kring det faktum att en elev kan ha en språkstörning då hen inte följer det förväntade 

utvecklingsmönstret. Fridlund (2008) anser att det mångkulturella och flerspråkiga 

klassrummet utan tvivel medför pedagogiska utmaningar, att kunna avgöra om en elev har 

inlärningssvårigheter skulle kunna vara en sådan utmaning. 

 

6.2.2 Tiden – på gott och ont 

En informant reflekterar kring att tiden kan vara både till fördel och till nackdel för eleverna 

och deras inlärning, särskilt då det gäller elever i behov av särskilt stöd: 

”Jag tycker personligen att det är jättesvårt, tiden går samtidigt som tiden behövs, det är motsägelsefullt. 

Det som gör att man ser det, det är ju tiden tyvärr och då kan eleven redan ha förlorat kanske två år i 

svensk skola för att man tänkte att det berodde på ett annat modersmål, eller att hen inte gått i skolan, 

sen visar det sig att eleven håller på och kastar bokstäver eller vad det kan vara efter så lång tid och då 

kan man börja misstänka att det är något annat”. 

 

Informanterna berättar att de kan se att en elev utvecklas långsammare än förväntat eller att de 

bygger meningar på ett sätt som är felaktigt. Det kan bero på någon form av språkstörning. 

Salameh (2012) menar att en tidig diagnos är betydelsefull och att eleven bör utredas om den 

inte tillägnar sig språket på samma sätt som andra flerspråkiga elever med samma 

förutsättningar. En tidig diagnos är viktig skriver forskaren och eleven bör utredas om den inte 

tillägnar sig språket på samma sätt som andra flerspråkiga elever med samma förutsättningar 

eftersom en språkstörning finns i både modersmålet och andraspråket. Salameh (2012) menar 

att det är viktigt att skilja på vad som är språkutveckling och vad som är kunskapsutveckling. 

Om en elev redan påbörjat sin skolgång i det tidigare hemlandet och i det nya landet får 

undervisning på modersmålet kan kunskapsutvecklingen fortsätta men om eleven först måste 

lära sig ett nytt språk kan utvecklingen avstanna (a.a.). Skolverket (2011) skriver  att lärare 

ibland uppmärksammar signaler om att en nyanländ elevs behov inte kan tillgodoses genom 

endast åtgärder för nyanlända elever utan att eleven kan vara behov av extra anpassningar eller 

särskilt stöd.  
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6.2.3 Olika världsbilder 

Lärarna berättar att de har elever från många olika länder och kulturer i samma 

undervisningsgrupp. En av informanterna berättar om elever som kommer från länder med helt 

andra förutsättningar, där världsbilden skiljer sig markant från vår. Regeringen har all makt och 

de beslutar vad som ska stå i tidningen och vad som ska visas på nyheterna: 

“många av dem som kommer ifrån en fruktansvärd diktatur de förstår inte, de har aldrig behövt fatta ett 

enda beslut själva i hela sitt liv. De har en världsbild som är helt annorlunda”. 

Enligt Eklund (2003) finns det några faktorer som främjar ett interkulturellt lärande: en av dem 

är kulturkompetens, där förståelsen för andra kulturella värderingar ökar och den egna kulturens 

värderingar synliggörs. En annan är ett demokratiskt förhållningssätt, där det kritiska tänkandet 

utvecklas och det sker en fostran till tolerans och respekt samt förebyggande arbete mot 

mobbning och diskriminering. Läraren i detta fall jobbade hårt både med att synliggöra och 

förstå kulturella värderingar men och även med att hjälpa eleverna att förstå 

demokratibegreppet. I ett hermeneutiskt perspektiv är all tolkning och förståelse av delarna 

beroende av helheten och omvänt.  Sett ur detta perspektiv kan det vara oerhört betydelsefullt 

att arbeta med helheten och eftersom det är svårt för människor att ändra sina centrala 

värderingar behöver läraren stort stöd i arbetsprocessen. Carlsson & Linnér (2008) skriver 

följande ”att starta en process som förmår någon att utveckla och fördjupa både insikter och 

värden är i många delar en mödosam process men också mycket stimulerande” (s.137). Helldin 

(2007) uttrycker följande: ”Skolverksamhetens globalisering i form av ökad etnisk mångfald 

och det främlingskap som följer med mångkulturella möten är, enligt mitt sätt att se, idag en 

central fråga för specialpedagogiska och pedagogiska verksamheter” (s.124). Assarsson (2009) 

menar att utmaningen för pedagogerna ligger i att skapa utrymme för elevers djupare insikter 

samtidigt som erkännande ges för att det kulturella och sociala kapital som eleven för med sig, 

avviker från vad skolan ska förmedla. Elmeroth (2008) menar att grupper ibland ställs mot 

varandra och skillnader betonas och sett ur detta perspektiv kanske man istället för att titta på 

olikheter börja hitta likheter i kulturerna och jobba vidare på dem.  

 

6.2.4 Språkliga olikheter 

Lärarna berättar om svårigheter beträffande kultur och språk i kombination och menar att det 

är svårt att i undervisningen lära ut begrepp som eleverna inte känner till från sina modersmål 

och sina hemländer: 
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 ”En del språk är ganska fattiga, det finns inte lika mycket ord, så eleverna sitter och ska lära sig ord 

som inte finns på deras modersmål, så att sitta och förklara saker som är kulturellt betingade, som finns 

på svenskan, finns inte i Eritrea till exempel. ” 

Enligt Eklund (2008) bör den enskilda elevens modersmål bör få ett erkännande. Eleven bör 

ges möjligheter att bevara och utveckla sitt modersmål och använda det som ett redskap för 

lärande. Enligt Vygotskys (2001) teori använder sig människor av kulturella redskap när de 

analyserar och förstår omvärlden. Dessa redskap formas av traditioner och kan ändras och 

utvecklas men det är de språkliga begreppen som hjälper oss att organisera vår omvärld. 

Eleverna behöver alltså ord och begrepp. Eftersom människan hela tiden förändras och 

utvecklas så ska språket i den sociokulturella traditionen ses som ständigt utvecklingsbart. 

(Säljö, 2014). I dessa elevers fall har stora förändringar skett. Dysthe (1996) menar att läraren 

för att skapa en äkta lärsituation kan ställa autentiska frågor, där svaret inte är givet för att ge 

eleverna frihet komma med egna uppfattningar och tolkningar. Eftersom läraren inte känner till 

elevens förståelsevärld i förväg måste eleven producera något eget. I detta fall måste eleven 

producera ett nytt språk samtidigt som den måste lära sig nya begrepp. Säljö (2014) skriver att 

en utvecklingszon kan ses som den zon där den lärande är mottaglig för stöd och förklaringar 

från en mer kompetent person men kan på ett generellt plan även ses som en guidning in i en 

speciell kulturs sätt att uppfatta en företeelse. Sett ur denna synvinkel har läraren en oerhört 

viktig roll för att främja förståelse av vår kulturs unika företeelser som är helt nya för eleven. 

Samtidigt som språken kan skilja sig på många vis kan även diskurserna vara olika.  Börjesson 

(2003) tar upp begreppet diskurs som något som bestämmer gränserna för vad som är social 

och kulturellt accepterat medan Säljö (2014) förklarar diskurs som uttryck för en del 

kommunikativa mönster som utvecklats under en lång tid. Skola och utbildning har karaktären 

av en institution med särskilda kommunikativa mönstren. För deltagarna i verksamheten blir 

det essentiellt att i sammanhanget kunna avgöra det förväntade sättet att kommunicera på, den 

så kallade diskursen och lära sig reglerna för det. Enligt det sociokulturella perspektivet leder 

en kunskap om dessa regler till möjligheter till ett framgångsrikt lärande (a.a.).  

 

6.2.5 Åldern 

Parallellt med de kulturella olikheterna vill en lärare betona att de nyanlända eleverna även är 

tonåringar, precis som sina svenskfödda skolkamrater. Tillsammans med den psykiska ohälsan 

och de stora kulturella skillnaderna från hemlandet uppstår en situation med stora hinder för 

inlärning menar läraren: 
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“Jag vill än en gång trycka på den här kulturella skillnaden inte bara att de inte gått i skolan innan, de är 

otåliga och barnsliga, de är tonåringar gånger tio, de har svårt med tålamodet, om de inte får hjälp med 

en gång blir de stressade. och dessutom så har de krav på familjerna i hemländerna att de ska tjäna 

pengar och skicka hem, släktingar som är galna på dem eftersom smugglare gett en skev bild av vad 

Sverige är för något. Så hindren är ju enorma … mitt i allt detta är de tonåringar, detta glömmer man”. 

Salameh (2012) skriver att barn samtidigt som de lär sig språk, också lär sig normer för språkligt 

beteende. Eftersom dessa beteenden skiljer sig beroende på hur den språkliga socialisationen är 

utformad och även påverkar hur barnen använder språket för att inhämta kunskaper behöver 

lärare ha kunskap om olika kulturer eftersom det språkliga beteendet kan få effekter på hela 

skolframgången. På samma vis menar Säljö (2014) att ett barn föds in i ett interaktivt och 

kommunikativt förlopp där förhållningssätt till omvärlden finns inbyggda. Enligt Vygotskys 

(2001) teori innebär tänkande och kommunikation att människor använder sig av kulturella 

redskap när de analyserar och förstår omvärlden. Eilard (2010) menar att ”sociala och 

strukturella problem har då det gäller vissa elever skyllts på den kulturella bakgrunden, medan 

motsvarande svårigheter hos andra elever har förklarats utifrån personlighet och 

hemförhållanden” (s.37). Nilholm (2005) menar att skolors misslyckanden ibland skapar behov 

av specialpedagogik genom att lägga fokus på individen. Enligt alternativa perspektiv på 

specialpedagogik blir det viktigt att identifiera grupper med gemensamma karakteristika för att 

hitta orsaker till problemen och hantera dessa (a.a.). Betoningen ligger då på sociala faktorers 

betydelse för skolproblem, i informantens fall det faktum att eleverna är otåliga, barnsliga, 

pressade och dessutom tonåringar med allt som det för med sig. 

 

6.2.6 Modersmålslärarna  

Lärarna berättar om värdet av att ha en modersmålslärare på lektionen och beskriver den 

skillnad som uppstår då förutsättningarna förändras: 

”Flera modersmålslärare är med på flera av lektionerna och det som händer då är att elevernas 

frustration släpper då de förstår, man ska som lärare kräva att de ska vara med på lektionerna för 

eleverna behöver utvecklas på båda sina språk samtidigt. Man lär sig båda språken simultant och det 

stödet jag får när en modersmålslärare är med på lektionen det är ovärderligt, man kan förklara allt”.  

Det förefaller som om modersmålsläraren är en stor tillgång både för elever och lärare och att 

de effektivt ändrar förutsättningarna för lärandet. Salameh (2012) menar att de elever som 

påbörjat sin skolgång i det tidigare hemlandet och får undervisning på modersmålet i det nya 

landet har större chans att bibehålla sin språkutveckling. Däremot kan utvecklingen avstanna 

om eleven först måste lära sig ett nytt språk, så därmed har modersmålet en betydande funktion. 
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Men en rättvis bedömning av den språkliga utveckling är en förutsättning för att läraren ska 

kunna planera sin undervisning och då behöver läraren kunskaper både om 

andraspråksutvecklingen och om den språkliga utvecklingen på modersmålet. Dock krävs ingen 

formell behörighet för att undervisa i modersmål, Skolverket har valt att låta skolor ha 

möjligheten att tillsvidareanställa modersmålslärare trots att de saknar legitimation. 

Informanten menar att de båda språken lärs simultant och genom modersmålsläraren får eleven 

möjlighet att utveckla sitt förstaspråk också. Modersmålslärarnas kunskaper används även då 

läraren upplever att en elev inte utvecklas i den förväntade takten. Samtliga informanter vittnar 

om det betydelsefulla arbetet modersmålslärarna utför. Ofta handlar det om att kontrollera hur 

språkuppfattningen ser ut på modersmålet: 

“Vi tar hjälp av modersmålsläraren, där de får försöka analysera, är det likadant på modersmålet, har de 

lika svårt med uttal till exempel på modersmålet, har de lika svårt att uttrycka sig skriftligt på 

modersmålet och försöka se vad det är som är fel om det skulle vara någon språkstörning eller nåt”. 

Skolverket (2014) menar att när eleven får visa sina kunskaper på sitt starkaste språk, vilka 

annars inte kan uttryckas fullt ut på grund av otillräcklig svenska, stärker det självförtroendet 

och studiemotivationen. Detta möjliggör också för lärare att få en ökad förståelse för elevens 

faktiska kunskaper i respective ämne, vilket är nödvändig information för att läraren ska kunna 

förstå handleda eleven. Eklund (2008), Assarsson (2009) och Bunar (2010) menar att 

modersmålsundervisningen trots dess positiva effekter på elevens lärande inte får den status 

den förtjänar i dagens skola utan lärarna får inte rätt förutsättningar eller utbildning. De får 

undervisa trots att de saknar utbildning och behörighet. Det enda modersmål som erkänns i 

svenska skola är svenskan, menar  Eklund (2008) och modersmålslärarna får sämre 

arbetsvillkor än övriga lärare. Trots detta betonas modersmålslärarnas betydelse för 

kartläggning och förståelse av elevernas språkinlärning och eventuella hinder i min 

undersökning.  Enligt von Wrights (2009) relationella perspektiv ska det som sker mellan lärare, 

elever och ämnesinnehåll i undervisningssituationen fångas samtidigt som uppmärksamheten 

riktas mot interaktionen snarare än mot enskildheter.   Behoven ses som knutna till ett visst 

sammanhang där även elevers förmågor framstår som olika beroende på sammanhang. I detta 

fall är elevens förmågor och behov i allra högsta grad föränderliga eftersom det krävs ett språk 

för att eleven ska kunna komma till sin rätt. Modersmålsläraren blir den som kan se till att 

interaktionen mellan lärare och elev fungerar. Det är inte eleven som har en brist utan är snarare 

i behov av ett språk.  
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6.3 Specialpedagogisk handledning och stöd  
I denna del tar jag upp de tankar om specialpedagogiskt stöd som framkom under intervjuerna. 

Frågeställningen löd: Vilka tankar om specialpedagogisk handledning och stöd finns bland 

lärarna? Följande teman utkristalliserades: Specialpedagogen, Utebliven språkutveckling samt 

Handledning och stöd. 

 
6.3.1 Specialpedagogen 

Tillgången till specialpedagog eller annat stöd är begränsad och ibland saknas den funktionen 

totalt. Alla informanterna berättar att stödbehovet hos eleverna är stort och att lärarna också 

behöver stöttning.  De är väl medvetna om det kan finnas många olika faktorer som påverkar 

elevernas inlärning, till exempel analfabetism, dyslexi eller neuropsykiatrisk diagnos.  Lärarna 

upplever känslor av otillräcklighet och frustration och menar att eleverna behöver olika sorters 

stöd beroende på vilken problematik de har. 

”Eleverna har mycket stress och trauman som gör att deras inlärning kan blockeras för stunden, att vi 

inte har nån specialpedagog som har kunskap kring de här eleverna är också ett hinder”. 

Ingen av informanterna har tillgång till specialpedagog i sitt arbetslag. För att komma i kontakt 

med en specialpedagog krävs att läraren gör en anmälan beträffande eleven till elevhälsoteamet/ 

elevvårdsteamet där ärendet bedöms. Flera av lärarna upplever det som problematiskt att det är 

så läng väg till specialpedagogen: 

”Ibland är det svårt att förklara för nån som ska förklara för nån annan, det blir som viskleken, 

specialpedagogen skulle behöva se, konkret, här, träffa barnet, så tänk om vi hade haft specialpedagog 

närmare så skulle man ha fått snabbare återkoppling. Och som skulle kunna träffa eleverna och se vad 

jag menar”. 

En informant menar att specialpedagogen och specialläraren inte är tillgänglig för de nyanlända 

eleverna utan för en annan typ av elever:  

”speciallärare eller specialpedagog, det är ofta för de elever som kommit längre i studierna, då har det 

ofta blivit mer påtagligt om det är för att de har kort skolbakgrund eller om det är något annat”. 

Helldin (2007) menar att lärarnas och skolpersonalens möten med elever från de kulturella 

minoritetsgrupperna ibland blir destruktiva. Samtalsvägar är blockerade och elever riskeras 

missgynnas och stötas ut i ensamhet. Lärarna efterfrågar specialpedagogisk kompetens men 

Persson (2013) menar dock att det lika gärna kan handla om en god lärarkompetens som kan 

handskas med den kulturella och etniska mångfalden, som om en specialpedagogisk kompetens. 

Enligt Gustafsson (2008) kan en individs lärande förstås först då det sätts in i den sociala-

kulturella-historiska kontext där lärandet äger rum. Lendahls-Rosendahl & Rönneman (2005) 
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menar att handledning för pedagogiskt yrkesverksamma skulle kunna vara en naturligt kopplad 

kompetensutveckling som utgår från lärarnas vardag och de kunskaper och erfarenheter som de 

når genom den. I detta fall skulle handledningen kunna hjälpa läraren att se lösningar utifrån ett 

autentiskt problem. Hur handledning av personal ska organiseras och genomföras kan ses 

genom ett diskursperspektiv, där det enligt Nilholm (2005) verkar det handla om två diskurser 

inom specialpedagogiken, dels en diskurs av ideologisk karaktär som handlar om hur skolan 

ska organisera sin verksamhet och dels en diskurs som sätter mer fokus på elevers rättigheter. 

Diskursen kan således tänkas få betydelse för den enskilde eleven.  

 

6.3.2 Utebliven språkutveckling 

Ibland upplever lärarna att en elev inte följer den förväntade språkutvecklingen. De lär sig inte 

språket i den förväntade takten eller stagnerar i sin utveckling. Samtliga informanter berättar 

att de har stora svårigheter med att veta orsaken bakom en elevs uteblivna progression i svenska 

språket. Ibland lägger de skulden sig på sig själva och undrar om det är de som är otillräckliga 

som lärare, vilket kan vara stressande.  

”Jag har haft jättesvårt för… när eleven inte utvecklas så lägger man det lätt på sig själv som lärare, 

använder jag fel metoder…” 

Fridlund (2008) menar att hon i sitt arbete som svenska som andraspråkslärare befinner sig i 

vad hon kallar en åtskillnadsdiskurs ”där elevernas behov av något annat eller mera än vad den 

gemensamma undervisningen kan erbjuda har varit vad som präglat synen på elevers lärande” 

(s.89). Enligt Skolverket (2014) finns det inom skolan ett stort behov bland lärare beträffande 

kompetensutvecklingsinsatser inom kartläggning, bedömning, språk samt kunskap om elevers 

bakgrund. Lärarna lägger ibland skulden på sig själva och ser att eleven inte kommer vidare. 

Enligt Jenner (2004) är lärarens inställning av stor betydelse för resultatet: ”Med pedagogens 

positiva förväntningar blir det inte alltid goda resultat (det är mycket annat som också spelar 

in), men utan pedagogens positiva förväntningar blir det nästan aldrig goda resultat” (s.84). 

Von Wright (2009) menar att lärare som arbetar tillsammans i lärarlag ofta samtalar kring 

pedagogiska frågor, men att de ofta utvecklar en okritisk diskurs som präglas av artighet 

gentemot varandra. Kritiken riktas ofta mot dem som inte är deltagande i samtalet och i detta 

fall läggs en del av förklaringen till den blockerade inlärningen på avsaknaden av 

specialpedagog (a.a.).  Helldin (2007) skriver att nyanlända elever ofta tillhör flera kollektiv 

samtidigt, vilket kan få till följd att de pedagogiska insatserna motverkar varandra och skolans 

välmening blir således felriktad. I detta fall kan en elev vara dyslektiker, traumatiserad, ha en 



 

- 38 - 

 

neuropsykiatrisk diagnos parallellt med det faktum att hen har ett nytt modersmål. Enligt 

Helldins (a.a.) tanke skulle samordning mellan olika instanser i skolan kunna vara en väg för 

att underlätta medan man om utgår från von Wrights (2000) relationella perspektiv bör finna 

behoven istället för bristerna. 

 

6.3.3 Handledning och utbildning 

Samtliga informanter uttrycker en önskan att få hjälp av en specialpedagog i sitt arbete, 

anledningarna är flera. Lärarnas erfarenheter är att de fått specialpedagogisk handledning i 

andra ämnen, till exempel ICDP, International Child Developement Programme, och att de även 

skulle vilja ha det gällande nyanlända. En informant, som har positiva erfarenheter av 

specialpedagogisk stöttning, skulle vilja ha hjälp direkt i arbetet med eleverna:  

”Det är jätteviktigt att ha kunskap om sva och alfabetisering och så vidare men även ha en 

specialpedagog som har kunskaper och metoder att ta till då det behövs”. 

Lärarna har egna idéer kring vilken typ av handledning de vill ha. Det finns önskemål om någon 

som de kan diskutera med och bolla idéer och tankar med:  

”Mycket kanske jag kan göra själv men för mig är en specialpedagog nån som ska guida mig, i mitt 

arbete, inte så att jag ska lämpa över eleverna men jag behöver lotsas. Jag vill snarare ha nån som 

kommer in och säger men du, har du inte tänkt på att om du organiserar dig så här i stället… jag 

behöver nån som kan utveckla mig snarare än att lyfta ut mina elever”. 

Samtliga informanter berättar om bristen på utbildade lärare i svenska som andraspråk och ser 

detta som potentiella hinder för elevens lärande. En lärare vittnar om okunskap och 

fortbildningsbehov beträffande nyanlända elever även hos andra verksamma yrkesgrupper i 

skolan: 

…”kuratorerna säger själva att de har väldigt lite kunskap kring de här eleverna som kommer, återigen 

så skiljer sig våra elever ifrån svenska elevers problematik de kommer med trauman som våra svenska 

elever inte har, så de behöver också fortbildning”.  

Sahlin (2010) menar att en av specialpedagogens viktigaste uppgifter är att just handleda och 

enligt Skolverket (2014) finns det inom skolan ett stort behov bland lärare beträffande 

kompetensutvecklingsinsatser inom kartläggning, bedömning, språk samt kunskap om elevers 

bakgrund. Dessa behov rör dels hur förhållandena i hemländerna ser ut och dels hur 

bakgrunderna påverkar eleverna i Sverige och hur olikheter ska hanteras. Sahlin (2010) skriver 

om specialpedagogen som den kvalificerade samtalsparten och menar att det ställs krav på 

pedagogiskt kunnande i en kommunikativ miljö där det finns en mångfald relationer. Helldin 
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(2007) anser att principer för samtalande bör utvecklas i skolans pedagogiska kulturer. 

Stigdotter Ekberg (2010) menar att det är betydelsefullt att kunna ta andras perspektiv och om 

förmågan att kunna se sig själv i andra. Carlsson & Linnér (2008) anser att för att en människas 

egna handlingsmönster ska kunna förändras behöver de ställas mot andras föreställningar och 

perspektiv och därmed ifrågasättas. En förståelse kan då ersättas med en ny vilket kan innebära 

att nya möjligheter öppnar sig.  

 

Det förekommer dock att lärarna tar saken i egna händer och jobbar utifrån de förutsättningar 

de har. En informant menar att läraren kan sina elever bäst och att det därför inte är så stor idé 

att ta hjälp utifrån: 

”Läraren här har ju ofantligt stor kunskap för att jag träffar ju mina elever 15 timmar i veckan, därför 

blir det nästan bara larvigt att kalla in någon annan, jag har ju expertisen på mina elever, däremot är jag 

kanske inte jätteduktig på hur jag ska lösa deras problem, men jag känner ju mina elever”. 

En lärare berättar att hen ibland får ta tag i och lösa problemen själv även om det inte hör till 

hens arbetsuppgifter: 

”Har man ingen specialpedagog i den traditionella bemärkelsen då faller det jobbet på mig och mina 

kollegor, då får man axla den bördan och fixa det själv”. 

Persson (2013) menar att ett av specialpedagogikens problem är att veta var gränsen går mellan 

normala behov och särskilda behov. Författaren menar att det kanske snarare finns behov av en 

pedagogisk kompetens som klarar av de särskilda krav som den kulturella och etniska 

mångfalden ställer. Vidare menar Persson att man genom att lyfta fokus från individen bidrar 

till att elevens behov även blir skolans och lärarnas behov. Även här kan det vara intressant att 

relatera till Nilholm (2005) två diskurser där den ena handlar om hur skolan ska organisera sin 

verksamhet och den andra sätter mer fokus på elevers rättigheter. De båda citerade 

informanterna kan möjligen tillhöra den diskurs som fokuserar på elevens rättigheter, de anser 

att de själva löser de eventuella specialpedagogiska frågor som dyker upp.  
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7 Diskussion 
 
Mitt syfte med studien var att undersöka komplexiteten kring organisation och genomförande 

av undervisningen av andraspråkselever. Mina tre frågeställningar löd: 

Vilka faktorer ser de lärare som undervisar i svenska som andraspråk som betydelsefulla?  

Vilka behov anser de undervisande lärarna att andraspråkseleverna har? 

Vilka tankar om specialpedagogisk handledning och stöd finns bland lärarna? 

Lärarna i min undersökning tycker att de har både för stora och för ojämna grupper, vilket är 

en vanlig företeelse i skolan. I nästan alla klasser och grupper är det en stor blandning av elever 

med olika förmågor och behov. Eftersom ekonomin oftast styr gruppstorleken brukar det ofta 

förekomma grupper och klasser som är alldeles för stora för att läraren ska hinna ge personlig 

feedback eller ens möta varje elev under varje lektion. Undervisningsgrupperna i svenska som 

andraspråk är oftast mindre än helklassgrupperna. Kunskapsspridningen är också stor, i en 

helklass/undervisningsgrupp finns oftast elever med betyg allt från F till A, vilket hör till 

vardagen. Dock upplevs problemet med stora, ojämna grupper som ett stort bekymmer för 

svenska som andraspråkslärarna. Samtidigt som lärarna är medvetna om elevers olikheter och 

olika utvecklingszoner så går det inte att bortse ifrån att eleverna även blir kategoriserade utifrån 

ålder, världsbild och kultur. Helldin (2007) menar att skolans välmening kan bli felriktad på 

grund av att de nyanlända eleverna tillhör flera olika kollektiv samtidigt. Enligt Eklund (2003) 

bör läraren ”utgå från elevernas individuella och elevernas gemensamma erfarenheter, använda 

sig av ett undersökande, problemorienterat arbetssätt i heterogena grupper samt tillförsäkra sig 

om att alla elever, oberoende av bakgrund, får tillgång till stoff och lärprocesser” (s.120). Sett 

ur detta perspektiv blir elevernas olikheter en tillgång. Eklund (2003) skriver att 

kulturkompetens är viktig för ett lyckat interkulturellt lärande. Denna kompetens fås genom att 

den egna kulturens värderingar synliggörs samt förståelsen för andra kulturella värderingar 

ökar. Enligt Westling Allodi (2010) förväntas lärarna både vara objektiva tjänstemän som sätter 

betyg och följer förordningar samtidigt som de ska skapa motivation och autentiska relationer 

med dem de bedömer. En fråga som skulle kunna ställas i detta sammanhang är vem som 

egentligen ska förstå vem. Handledning för lärarna skulle kunna vara att få stöd i att hitta sin 

proximala utvecklingszon för att utveckla kunskap och förståelse för sina elever. Säljö (2014) 

menar att den proximala utvecklingszonen på ett generellt plan även kan ses som en guidning 

in i en speciell kulturs sätt att uppfatta en företeelse. Även om många människor säkerligen 

skulle behöva utveckla kunskap och förståelse finns det kanske en stor möjlighet för oss som 
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är verksamma i skolan att börja. Eklund (2003) skriver att kulturkompetens är viktig för ett 

lyckat interkulturellt lärande. Denna kompetens fås genom att den egna kulturens värderingar 

synliggörs samt förståelsen för andra kulturella värderingar ökar. John Locke (1632-1704) 

tillskrivs följande ord, som jag tycker effektivt beskriver ett av lärarens uppdrag samt även för 

fram mina tankar: 

”En ökad förståelse har två ändamål; för det första att öka vår egen kunskap, för det andra att möjliggöra 

för oss att förmedla kunskapen till andra”.  

Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk och det är svårt att begära av andra det man inte 

klarar av själv.  Därför behöver lärare och övrig skolpersonal kunskap, både om sin egen och 

andras kulturer, språk och levnadssätt. I mina intervjuer nämns flera gånger att det saknas en 

specialpedagog samtidigt som två av informanterna menar att de känner eleverna bäst och att 

de själva axlar specialpedagogrollen. Modersmålslärarna framstår som de vars närvaro har 

störst effekt på eleverna och klassrumssituationen. Trots detta har de låg status och sämre 

villkor än de övriga lärarna blir de styvmoderligt behandlade anser Bunar (2010) med flera.  

En förhoppning är att både status och utbildningsmöjligheter ökar i takt med elevernas behov 

av modersmålsundervisning. Skowronski (2013) menar att ett inkluderande förhållningssätt till 

olika språk skulle betyda att skolan ger alla elever signaler om att olika sätt att uttrycka sig är 

värda att lyssnas på. Modersmålserkännande är också betydelsefullt för eleven, den enskilda 

eleven bör ges möjligheter att utveckla och bevara modersmålet samt använda det som ett 

redskap för lärande. Även Assarsson (2009) menar att den stora utmaningen för pedagogerna 

ligger i att skapa utrymme för elevers djupare insikter samtidigt som erkännande ges för att det 

kulturella och sociala kapital som eleven för med sig avviker från vad skolan ska förmedla, att 

byta perspektiv samt jobba för ett erkännande av kulturers, språks och människors olikheter. 

 

Utifrån min inledning om behovet av kompetens så kan jag hålla med om att den är bra men ur 

elevperspektiv kan den ändå aldrig jämföras med en modersmålslärare kulturella försprång och 

möjligheter att genom språket underlätta för elevens lärande. En modersmålslärare kan ge de 

nyanlända eleverna något annat än lärare med specialpedagogik kan oavsett hur många poäng 

specialpedagogik läser – möjlighet till en helt annan lärandesituation med hjälp av både 

modersmålet och det nya språket. Dock går det att kritiskt fundera över det faktum att inte 

någon formell behörighet krävs. Trots detta tillskrivs modersmålslärare stort ansvar och 

inflytande under bedömningen av elevers eventuella språksvårigheter och kanske är skolan 

skyldig att erbjuda frikostiga villkor för att uppmuntra modersmålslärarna att vidareutbilda sig. 
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En modersmålslärare har inte mandatet som en specialpedagog har men de har möjligen större 

chans att ge de nyanlända eleverna det erkännande de behöver och förtjänar beträffande det 

egna modersmålet och den egna kulturen. De kan vara den brygga som behövs och med mer 

kunskap blir bryggan än mer hållfast och stabil. Sett ur det perspektivet blir orden i Lgr-11 

nästan vackra och de får därför avsluta mitt arbete: 

 ”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och 

tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett 

samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts”.    

Detta mångsidiga samhälle är vi alla del av och det är en förhoppning att denna studie ska 

kunna utgöra ett litet bidrag till utvecklandet av nya redskap för lärande. 

 

7.1 Metoddiskussion 
I efterhand kan det ifrågasättas att endast fyra intervjuer genomfördes, kanske skulle resultatet 

blivit tydligare med flera intervjuer. Det som gjorde att jag nöjde mig med fyra var de utförliga 

svar som informanterna gav. Det är också diskuterbart att två av informanterna arbetade på 

samma skola, även om inte samma saker ses i deras svar kan det hända att de såg saker ur 

samma perspektiv. Detta kan ha smalnat av resultatet en aning. En av mina informanter var inte 

behörig att undervisa i svenska som andraspråk, något jag inte kände till förrän intervjun 

startade. En möjlighet är att denne informant ser saker från ett annat perspektiv. Det är dock 

ingenting som märkts under mitt skrivarbete. 

 

En intressant aspekt att ta hänsyn till är det fenomen som Bergöö (2005) kallar lärarforskning, 

där då forskare, konfronteras med sin egen historia, lyssnar efter och accepterar dissonanserna 

i den, allt i avsikt att bättre förstå sitt eget arbete. Det är kanske oundvikligt att inte färgas av 

sina egna upplevelser och erfarenheter och låta dem i viss mån påverka resultatet. I min studie 

kan resultatet ha påverkats även om min största upplevelse var den kunnighet och det 

engagemang som fanns hos mina informanter.  

 

Kanske hade studiens tillförlitlighet blivit större om arbetet skrivits tillsammans med en annan 

student. Då hade det blivit två par öron och ögon som granskat empirin och eftersom det 

hermeneutiska perspektivet bygger på sammanhang och tolkning och förståelse av den skulle 

detta kunna lett till ett delvis annorlunda resultat. Dock är denna studie relativt transparent 

eftersom rikligt med citat används.  
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7.2 Förslag till vidare forskning 
För vidare forskning skulle det vara intressant att göra en liknande studie med elever som 

informanter. Först då kan egentligen frågorna om behov och komplexitet i undervisningen 

besvaras på riktigt. De som är experter på sin situation är ju trots allt de vi sätter i centrum för 

det arbete vi genomför i skolan, eleverna! Att få höra deras versioner och tankar kring 

språkutvecklande arbetssätt, hinder och möjligheter i lärandet skulle ta upp kunskapen till en 

annan nivå. Först då kan vi lärare sluta konstruera och spekulera och till följd av detta troligen 

nå ett resultat som innehöll en helt annan autencitet.  
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Bilaga 1 
 
Motala 2016- 04-13 

 

Hej! 

Mitt namn är Eva-Lena Rehn och jag studerar på specialpedagogprogrammet på 
Linnéuniversitetet i Växjö. Jag har börjat närma mig slutfasen i utbildningen, då jag beräknar 
att ta examen i oktober och nyligen har påbörjat mitt examensarbete på 15 högskolepoäng. 
Mitt tema är Specialpedagogisk stöttning till lärare i svenska som andraspråk.  

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka typer av stöd och handledning lärare i svenska 
som andraspråk önskar erhålla från specialpedagoger då det gäller elever som av olika orsaker 
inte når målen i ämnet. Jag vill ta reda på detta för att framledes kunna ge både elever och 
lärare bästa möjliga förutsättningar.  

Jag håller på att fördjupa mig i forskning kring det aktuella området men vill även, via en 
intervju, ta hjälp av dig som undervisande lärare i svenska som andraspråk. Intervjun tar ca 45 
minuter och kommer att spelas in och transkriberas för att underlätta bearbetningen. 
Utskriften av intervjun kan du personligen få ta del av då den är transkriberad.  

Jag följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer så medverkan i undersökningen 
genomförs på helt frivillig basis och du kan när som helst avbryta din medverkan. 
Deltagandet är anonymt och resultaten av din medverkan kommer endast att användas i 
studiesyfte.  

Har du frågor, kontakta mig gärna via mail: evalenarehn@hotmail.com . Jag ser fram emot 
ditt deltagande och kommer att återkomma till dig inom kort.  

Tack på förhand! 

 

Eva-Lena Rehn 

070–5654295 

evalenarehn@hotmail.com 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide examensarbete   Eva-Lena Rehn 
 
Utbildning och anställning 

 Vad har du för utbildning? 
  Vilka anställningsvillkor har du?  
 Hur många år inom yrket har du?  
 Hur länge har du arbetat på närvarande arbetsplats?  
 Hur ser ditt arbetslag ut? Vilka ingår där? 
 Vilka externa parter samarbetar du med? 

 
Eleverna 

 Vilka elevgrupper undervisar du? Hur bedömer du deras kunskaper och språkliga 
färdigheter? 

 Vilka behov av stöd anser du att eleverna har? Hur kan dessa tillgodoses? 
 Har eleverna tillgång till specialpedagogiskt stöd?  I vilken omfattning? 
 Vilka möjligheter finns för elevernas lärande i den situation de befinner sig i nu? 
 Vilka hinder finns för elevernas lärande i den situation de befinner sig i nu? 
 Hur jobbar du för att alla elever ska nå optimal inlärning, oavsett bakgrund? 
 Hur skiljer du på språksvårigheter och inlärningssvårigheter hos flerspråkiga barn? 

 
Samarbete 

 Vilka samarbetar du med när det gäller elever i behov av stöd? 
 Hur ser samarbetet med modersmålslärarna ut? 
 Har du tillgång till specialpedagog? Hur ser ditt samarbete med övriga lärare ut? 
 Hur ser ditt samarbete med elevhälsan ut? 

 
Förändring och utveckling 

 På vilket vis har dina arbetsuppgifter förändrats i och med den ökade 
flyktingströmmen? 

 Hur ser du på dina arbetsuppgifter idag? 
 Hur ser du på möjligheterna till utveckling inom området? 
 På vilket vis skulle ett samarbete med en specialpedagog påverka dina möjligheter att 

lotsa eleverna mot ett framgångsrikt lärande? 

 
Det språkliga perspektivet 

 I Lgr -11 betonas det språkutvecklande perspektivet. Vad har du för tankar kring det 
då det gäller elever med svenska som andraspråk? 


