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Syftet med studien var att ta reda på vilka metoder och arbetssätt som 1–3-lärare anser 

är gynnsamma för andraspråkselevers möjligheter att utvecklas i skolan. För att besvara 

studiens syfte och forskningsfrågor har vi använt en kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att lärare använder sig av samma 

metoder och arbetssätt för alla elever, men att de lägger stor vikt på tydlighet och 

bildstöd när det kommer till andraspråkselever. Resultatet visar även att lärarna känner 

sig trygga i sin roll som lärare, men att de saknar en utbildning som de kan luta sig mot 

när det kommer till att främja andraspråkselevers utveckling. 

_______________________________________________________ 
Nyckelord: andraspråkselever, arbetssätt, lärare, metoder, undervisning 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och forskningsfrågor ................................................................................. 2 

1.2 Definition av första- och andraspråk ................................................................. 2 

1.3 Disposition ......................................................................................................... 2 

2 Bakgrund och tidigare forskning .............................................................................. 3 

2.1 Kort historia om invandringen i Sverige ............................................................ 3 

2.2 Svenska som andraspråk .................................................................................... 3 

2.3 Tiden och förutsättningarna för språkinlärning ................................................. 4 

2.4 Lärares förhållningssätt och förväntningar på andraspråkselever ..................... 6 

2.5 Metoder och arbetssätt ....................................................................................... 6 

2.6 Modersmål ......................................................................................................... 8 

3 Teoretiskt perspektiv .............................................................................................. 10 

4 Metod ...................................................................................................................... 12 

4.1 Genomförande ................................................................................................. 12 

4.2 Urval ................................................................................................................ 12 

4.2.1 Presentation av lärarna.............................................................................. 13 

4.3 Datainsamling .................................................................................................. 14 

4.4 Databearbetning ............................................................................................... 15 

4.5 Etiska principer ................................................................................................ 16 

5 Resultat ................................................................................................................... 16 

5.1 Förhållningssätt ................................................................................................ 17 

5.2 Metoder och arbetssätt ..................................................................................... 17 

5.3 Samarbete - Modersmål och svenska som andraspråk .................................... 20 

5.3.1 Modersmål ................................................................................................ 20 

5.3.2 Svenska som andraspråk ........................................................................... 21 

5.4 Ramfaktorer ..................................................................................................... 22 

6 Diskussion .............................................................................................................. 23 



 

6.1 Metoddiskussion .............................................................................................. 24 

6.2 Reflexivitet och sanningskriterier .................................................................... 24 

6.3 Resultatdiskussion ........................................................................................... 25 

6.3.1 Vilka metoder/arbetssätt använder sig 1–3-lärare av för att stödja 
andraspråkselever i undervisningen........................................................................ 25 

6.3.2 På vilket sätt uppger 1–3-lärare att de samarbetar med personal på skolan 
om andraspråkselever ............................................................................................. 27 

6.3.3 Hur resonerar 1–3-lärare om sitt förhållningssätt till andraspråkselever . 28 

6.4 Analys av empiri .............................................................................................. 30 

6.4.1 Lärares metoder och arbetssätt vid undervisning av andraspråkselever... 30 

6.5 Slutsats ............................................................................................................. 31 

6.6 Fortsatt forskning ............................................................................................. 32 

Referenslista .......................................................................................................................  

Bilaga 1 ...............................................................................................................................  

Bilaga 2 ...............................................................................................................................  

 
 
 
  
 



1 

 

1 Inledning      

Föreställ dig att du och din familj måste fly från ert hemland. Ni kommer till ett främmande 

land där ni inte kan språket och ni förstår inte samhällets kultur eller de olika koderna som 

finns. Dina barn ska gå i en skola som talar ett språk som varken du eller dina barn kan. Varje 

dag efter skolan känner dina barn att de har misslyckats. Vilken hjälp skulle du som förälder 

önska att dina barn fick i skolan för att de inte skulle känna att de ständigt misslyckas?  

Om detta skulle hända oss som skriver denna studie skulle vi önska att våra barn gavs 

möjligheten att kunna kommunicera på deras modersmål och att de skulle få möjligheten att 

lära sig det nya språket i skolan, då vi inte har de rätta förutsättningarna för att stötta våra barn 

med detta då vi själva inte kan språket.  

Sverige är ett mångkulturellt samhälle, vilket innebär att vi träffar människor med annan 

bakgrund, religion och kultur hela tiden. Detta leder till att många möten uppstår mellan lärare 

och andraspråkselever och därför behöver man som lärare vara beredd på att möta dessa 

elever i undervisningen. Det är därför av stor vikt att lärare är medvetna om vad som krävs för 

att skapa en gynnsam miljö för dem. Svensson et al. (2018:7–8) tar upp att språket är ett av 

våra viktigaste verktyg för att lära och då det är allt fler individer som har fler än ett språk är 

det viktigt att eleverna i skolan får möjligheten att använda alla sina språkliga resurser i 

skolan, vilket kan ha en positiv effekt på elevernas identitets- och 

kunskapsutveckling. Elmeroth (2017:45) nämner att i Sverige har många minoritetsspråk låg 

status, vilket kan bidra till att eleverna inte vill använda sitt modersmål. Det kan även vara så 

att eleverna inte vill sticka ut eller bli betraktade som annorlunda och därför väljer att inte 

använda sitt modersmål. Elmeroth (2017:11) framhåller att det är av stor vikt i mötet med 

flerspråkiga individer att ha förståelse för hur det går till att utveckla flera språk. Det finns 

flera faktorer som påverkar individens språkutveckling så som omgivning och dess inställning 

samt de individuella förutsättningarna individen har. Under vår utbildning till grundskollärare 

F-3 har vi inte fått utbilda oss i ämnet svenska som andraspråk. Vi anser att det är något som 

vi kommer att sakna i vårt framtida yrke som lärare, eftersom Sverige idag är mångkulturellt. 

Därför har vi valt detta ämne då vi i vår roll som lärare kommer att möta och undervisa 

andraspråkselever. Vi vill öka våra kunskaper om metoder och arbetssätt som vi kan använda 

oss av i arbetet med andraspråkselever i vår undervisning. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med studien är att få mer kunskap om vilka metoder och arbetssätt 1–3-lärare använder 

sig av vid undervisningen av andraspråkselever; i synnerhet är vi intresserade av att få veta 

vilka metoder och arbetssätt lärarna anser vara mest gynnsamma för andraspråkselevernas 

möjligheter att utvecklas i skolan. 

 

Dessa frågor ligger till grund för studien:  

 Vilka metoder/arbetssätt använder sig 1–3-lärare av för att stödja andraspråkselever i 

undervisningen? 

 På vilket sätt uppger 1–3-lärare att de samarbetar med annan personal på skolan kring 

andraspråkselever? 

 Hur resonerar 1–3-lärare om sitt förhållningssätt till andraspråkselever och vilka 

möjligheter och hinder anser de att det finns? 

1.2 Definition av första- och andraspråk 

Vi använder oss av begreppet andraspråkselever, vilket innefattar elever med annat 

modersmål än svenska. Eleverna kan vara födda i ett annat land eller uppväxta i Sverige i ett 

hem där ett annat språk än svenska talas. Begreppen första- och andraspråk handlar om den 

ordning som en individ har lärt sig ett språk, och dessa begrepp har inget att göra med vilket 

språk individen kan bäst (Elmeroth 2017:12). Förstaspråk är det språk som en individ 

tillämpar först i sällskap av vårdnadshavare, det kan även vara så att en individ har flera 

förstaspråk om vårdnadshavarna har varsitt språk. Andraspråk är ett språk som individen 

tillägnar sig efter förstaspråket i en miljö där språket talas (Persson 2016:13). 

1.3 Disposition 

Studien är strukturerad i sju olika kapitel. Första kapitlet innehåller inledning, syfte och 

frågeställningar samt en definition av första- och andraspråk. I nästa kapitel behandlas 

bakgrund och tidigare forskning. Tredje kapitlet berör det teoretiska perspektivet. Sedan 

kommer metod där vi förklarar hur vi har gått tillväga. I kapitel fem lyfts studiens resultat. I 

sjätte och sista kapitlet följer diskussionen. Där diskuterar vi resultatet utifrån tidigare 
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forskning och lyfter egna tankar, vi analyserar empirin utifrån det teoretiska perspektivet och 

slutsatser som vi kommit fram till samt ger förslag på vidare forskning.  

2 Bakgrund och tidigare forskning 

Det här kapitlet syftar till att ge läsaren en överblick över det valda området. Vi ger en kort 

presentation om hur invandringen har sett ut i Sverige. Sedan presenteras hur svenska som 

andraspråk har sett ut och ser ut idag, tiden och förutsättningarna för språkinlärning, lärares 

förhållningssätt och förväntningar på andraspråkselever, metoder och arbetssätt och slutligen 

modersmål.  

2.1 Kort historia om invandringen i Sverige 

Fores (2016) nämner att under de senaste 150 åren har Sverige haft fler som har invandrat än 

utvandrat. Anledningen till att människor valt att invandra till Sverige har sett olika ut, 

exempelvis att människor har varit tvungna att fly från sitt hemland på grund av krig, förtryck 

eller andra konflikter. Invandringen till Sverige har sett olika ut i historien, men enligt SCB 

(2019) har invandringen i Sverige ökat mycket under 2000-talet. Det var cirka 60 000 

människor per år som invandrade i början av perioden. Det var över 163 000 människor som 

invandrade under 2016 och det är det högsta antalet någonsin i Sverige. Invandringen har 

minskat sen dess. 

2.2 Svenska som andraspråk  

Undervisning av andraspråkselever har sett olika ut genom tiderna och har gått under olika 

namn. I läroplanen från 1969, Lgr69, kallades undervisningen för stödundervisning till 

nyinvandrade, vilket i sig inte var ett eget ämne utan målet var att få in andraspråkseleverna i 

ordinarie klasser så snabbt som möjligt. År 1980 infördes svenska som främmande språk som 

en egen kursplan i läroplanen, Lgr80, men var fortfarande inget eget ämne utan skulle fungera 

som stödundervisning till ämnet svenska. Svenska som andraspråk blev ett eget ämne i 

grundskolan år 1995, och detta innebar att svenska som andraspråk skulle ha samma status 

som de andra ämnena och inte längre ses som ett stöd (Skolverket 2018:9). Det visade sig att 

ämnet svenska som andraspråk inte löste andraspråkselevers rätt till en likvärdig utbildning 

som var förhoppningen, utan synen att ämnet var ett stödämne kvarstod (Lindberg & 

Hyltenstam 2013:30). I skolförordningen finns det idag bestämmelser om vilka elever som får 
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läsa svenska som andraspråk (Skolverket 2018:10). I dagens läroplan, Lgr11, som kom 2011 

och som reviderades senast 2019, står det i kursplanen vad undervisningen ska ha för syfte 

och innehåll (Skolverket 2019:269–281).  

Utbildningen för grundskollärare F-3 idag ger inte lärarstudenterna behörighet i ämnet 

svenska som andraspråk, utan för att bli behörig krävs det en vidare utbildning (Nationellt 

centrum för svenska som andraspråk 2016): 

Utifrån den tidigare behörighetsförordningen fick lärare med behörighet i svenska åk 1–3 per automatik 

även behörighet i svenska som andraspråk. I december 2013 ändrades behörighetsförordningen vilket 

innebar att behörighetskraven skärptes för den som undervisar i svenska som andraspråk i årskurs 1–6: 

det krävs numera minst 30 högskolepoäng i ämnet. Detta gäller de lärare som framöver vill ansöka om 

behörighet i ämnet. 

2.3 Tiden och förutsättningarna för språkinlärning  

När det kommer till elevers lärande och kunskapsutveckling har deras språkutveckling en 

avgörande roll. Eleverna förväntas kunna det svenska vardagsspråket när de börjar skolan och 

att de ska utveckla förmågan att förstå och använda ett kunskapsrelaterat språk under deras 

skolgång (Wedin 2010:95). Kunskapsrelaterat eller skolspråk, är ett språk som består av 

begrepp och ord som sällan används i vardagsspråket men förekommer i skolan. 

Kunskapsrelaterat språk kan exempelvis vara skriftbaserat, innehålla generaliseringar och 

abstraktioner samt vara mer kognitivt utmanade (Puskás & Björk-Willén 2017:2). Eftersom 

det finns förväntningar på att eleverna ska kunna det svenska språket när de börjar skolan, 

skapar det stora utmaningar för andraspråkseleverna, då det innebär att de både ska lära sig 

den svenska språkliga basen och utveckla sina kunskaper i olika ämnen i skolan (Wedin 

2010:95). Puskás och Björk-Willén (2017:2) skriver att för att eleverna ska kunna utveckla ett 

kunskapsrelaterat språk behöver de ha tillgång till vuxna som fungerar som språkliga 

förebilder och som vägleder dem. I många fall är läraren den viktigaste förebilden för 

andraspråkselever och i vissa fall den enda (Abrahamsson 2009:189). 

För en skola med demokratiska ambitioner är det väsentligt att samtliga elever får en rättvis chans till 

lärande och utveckling oavsett språklig eller social bakgrund. Då är det viktigt att mer kunskap skapas om 

hur barn lär sig språk och om vilken typ av språk de behöver möta i klassrummet. För många 

andraspråkselever i lägre åldrar är skolan den viktigaste platsen för att möta och utveckla det 

kunskapsrelaterade skolspråket. (Wedin 2010:95) 
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Det tar tid att lära sig ett nytt språk. Det är skillnad mellan vardagsspråk och kunskapsrelaterat 

språk samt att det tar olika lång tid för andraspråkselever att lära sig språken. Det tar cirka två 

år att lära sig ett vardagsspråk, ett språk som används i vardagliga sammanhang, och ungefär 

fem år att lära sig ett kunskapsrelaterat språk som används i skolan (Cummins 2017:67–

68). Det finns många olika faktorer som påverkar hur lång tid det tar för andraspråkseleverna 

att lära sig ett nytt språk. I Skolverkets (2012:116) rapport framgår dessa faktorer: 

… ålder vid inflyttning till det land vars språk man ska lära sig, vilket förstaspråk man har med sig, om 

man kan flera språk, om man gått i skola tidigare, vilken status ens förstaspråk har, vilken status 

andraspråket har, om man tillåts använda språket på ett varierat sätt, hur motiverad man är, vilka 

strategier man använder, hur ens inlärningsstil tas tillvara i undervisningen, vilket förhållningssätt lärare 

och andra har till flerspråkighet och mångkultur, vilka förväntningar lärare har på flerspråkiga elevers 

skolprestationer och så vidare. 

Det är en fördel om eleven har kommit till det nya landet när hen var liten, då små barn oftast 

har det lättare att lära sig nya ljud och därför snabbt kan utveckla ett bra uttal (Skolverket 

2012:116).  

Lightbown och Spade (2013:36–40) framhåller att alla som lär sig ett andraspråk har ett 

förstaspråk och det kan vara en fördel då den som ska lära sig har en idé om hur språk 

fungerar, men det kan även bidra till felaktiga antagande om hur andraspråket fungerar. 

Författarna nämner att barn som lär sig ett andraspråk ofta har möjligheten att välja när de är 

redo att börja prata på det nya språket och istället för att tvingas prata direkt ges de 

möjligheten att först träna på språket genom lekar och sång där deras röster blandas med de 

andra elevernas röster (s.38). Vidare menar författarna att det finns många fördelar med att en 

lärare har förståelse för hur eleverna lär sig ett språk och att det kan hjälpa läraren att bedöma 

hur hen ska gå tillväga i sin undervisning och vilka förväntningar som är rimliga att ha i 

klassrummet. Att lära sig ett nytt språk är komplext och inte alltid så lätt och därför är det 

viktigt för en lärare att ha en övergripande förståelse för hur den processen fungerar när en 

elev ska befästa ett andraspråk (s.40). En person som spenderar mycket tid med 

andraspråkselever verkar utveckla en speciell förmåga att känna vad de behöver göra för att få 

andraspråkselever att förstå, vilket författarna kallar för teacher talk eller foreigner talk (s.39).  
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2.4 Lärares förhållningssätt och förväntningar på andraspråkselever  

Elevernas kunskapsutveckling påverkas av lärarens attityd, förhållningssätt och val av 

arbetssätt och det kan vara av ännu större vikt för andraspråkselever (Skolverket 2012: 

förord).  

Cummins (2017:176–177) skriver att något som på många sätt återspeglar en lärares 

inställning till minoritetselever är hur arbetet ser ut i klassrummet. En lärare har möjligheten 

att bestämma vilka mål som hen vill uppnå i sitt klassrum, både kunskapsmässiga och sociala 

mål. Läraren har även möjligheten att välja vilket förhållningssätt hen har gentemot kultur och 

språk.   

Enskilda pedagoger är därmed alltid aktörer som handlar. De är aldrig maktlösa, trots att de ofta arbetar 

under förhållanden som är utmanande för både dem och deras elever. Fullständig frihet har de sällan, men 

pedagoger kan välja hur de strukturerar samspelet i sina klassrum. (Cummins 2017:177) 

Hur andraspråkseleverna ser på sig själva påverkas naturligtvis av omgivningen och dess 

förutfattade meningar (Löthagen, Lundenmark & Modigh 2008:16–17). Det är vanligt att 

andraspråkselever ser sig själva som svaga, och om eleverna möts av negativa förväntningar 

som att de inte kan uppnå samma nivå som förstaspråkselever kan det leda till att 

andraspråkseleverna tappar motivationen och slutar att anstränga sig. Istället för att fråga när 

de inte förstår utvecklar andraspråkseleverna strategier för att dölja att de inte förstår. Därför 

är det viktigt att läraren har höga förväntningar på andraspråkeleverna och förväntar sig att de 

kan nå samma nivå som förstaspråkseleverna. För att skapa en språkutvecklande undervisning 

har lärarens förhållningssätt stor betydelse (Löthagen, Lundenmark & Modigh 2008:39). Det 

är relevant att läraren har förståelse för andraspråkselevernas situation och utgår från 

elevernas kunskaper och åsikter när hen utformar undervisningen. En lärare bör sträva efter 

att alla elever i klassen känner sig delaktiga och känner att de utvecklas.  

2.5 Metoder och arbetssätt 

En lärare behöver arbeta med att ge tydliga instruktioner (Gibbons 2018:72–73). Något som 

är viktigt att tänka på är att för andraspråkselever är lyssnaruppgifter bland det svåraste som 

de stöter på, då de ska förstå och sedan komma ihåg instruktionerna. Det är när flera 

instruktioner introduceras stegvis som det skapar problem för andraspråkselever. Vanligtvis 

brukar det däremot inte vara något problem om endast en instruktion i taget presenteras. 

Något som en lärare kan tänka på är att presentera instruktionerna på olika sätt. Ett sätt att 



7 

 

presentera instruktioner är att läraren först berättar vad eleverna ska göra och sedan låter en 

elev återberätta det. Det är bättre att tydligt och konkret visa vad som ska göras genom att ta 

hjälp av en elev istället för att förklara med ord. Detta då det kan vara svårare för 

andraspråkselever, i synnerhet nyanlända, att förstå språket som används i presentationen av 

förklaringen än de ord som sedan används i övningen. I presentationen av en uppgift är det 

även bra att lägga vikt på uttrycken som kan vara okända för eleverna, att då använda dem 

jämsides med uttryck som är mer bekanta för dem, exempelvis placera som kan vara obekant 

för eleverna att då använda uttrycket lägga i samma mening som kan vara mer välkänt för 

eleverna. Det kan även vara en fördel att visa konkret med ett föremål. 

Enligt Gibbons (2018:35) visar forskning att när lärare har höga förväntningar på sina 

elever ökar även andraspråkselevernas prestationer. Vidare visar forskningen att när lärare 

använder sig av frågebaserad och dialogisk undervisning främjas andraspråkselever. Gibbons 

(2018:49–50) beskriver att dialogisk undervisning handlar om samspelet mellan lärare och 

elev samt elev och elev, där samtal är i fokus. När eleverna interagerar med andra genom 

dialog kan de lättare få en förståelse för en ny uppgift, då de ges möjlighet att återkoppla till 

sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Genom att använda sig av dialogiska samtal erbjuds 

andraspråkseleverna höga nivåer av stöttning och dessa samtal skapas via intellektuellt 

utmanande undervisning som är både kognitivt engagerande och innehållsorienterad. Gibbons 

(2018:35) nämner att det är ofta som lärare väljer att förenkla uppgifterna, som i sig riskerar 

att göra att innehållet som är taget från kursplanen blir urvattnat. Läraren bör istället försöka 

ge andraspråkseleverna den stöttning som de behöver för att klara uppgiften. Hur läraren 

stöttar har stor inverkan på om eleverna lär sig. När det kommer till elever som lär sig ett 

andraspråk behöver en lärare vara medveten om de krav som ställs på dem och ta hänsyn till 

dessa. Det kan exempelvis innebära att istället för att andraspråkseleverna ska skriva en hel 

text på svenska får de även skriva på sitt modersmål. 

Gibbons (2018:67–68) nämner även att en undervisning som erbjuder möjligheten till 

interaktion mellan eleverna, som grupparbeten, är en bra metod för att främja 

andraspråkselevers språkutveckling. Genom att arbeta i grupp når eleverna längre än om de 

arbetar individuellt. Grupparbeten kan även bidra till att eleverna i klassen känner sig tryggare 

och vågar använda sitt språk på ett sätt som de kanske inte hade vågat göra i 

helklassituationer. En annan fördel med att arbeta praktiskt i grupp är att arbetet kan kännas 

mer meningsfullt för eleverna, vilket ökar elevernas motivation och självförtroende (Gibbons 

2018:78). 
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Stöttning eller scaffolding är ett begrepp som myntades av psykologen Jerome Bruner och 

hans kollegor. De utförde en undersökning där de tog reda på hur lärare kan stötta elever i 

deras inlärning (Löthagen, Lundenmark & Modigh 2008:43). 

Inledningsvis är således den lärande beroende av stöd från den som är mer kunnig. Den senare ställer 

frågor som fäster uppmärksamheten på det som är viktigt att tänka på. På så sätt leder man den lärande 

vidare. (Säljö 2014:305) 

Stöttning är ett tillfälligt men nödvändigt stöd som ges av en mer kunnig person, i detta fall 

läraren, som successivt ska avta och tas bort när eleverna framgångsrikt kan utföra sina 

uppgifter själv (Gibbons 2018:33). Stöttningen ska bidra till att eleverna lär sig nya begrepp, 

nya färdigheter och nya nivåer av förståelse. Läraren kan stötta sina elever på olika sätt, 

exempelvis genom att använda ett tydligt språk, upprepa och förtydliga instruktioner, betona 

nyckelord, konkretisera med föremål och vägleda. Stöttning kan även vara kroppsspråk, 

föremål och bilder, det vill säga allt som bidrar till att eleverna förstår (Löthagen, 

Lundenmark & Modigh 2008:43). 

Visuell stöttning genom bilder eller föremål är ett sätt att stötta eleverna i deras 

förståelse (Persson 2016:60). Genomgångar eller annan muntlig information kan kompletteras 

med exempelvis PowerPoint med bilder för att stötta andraspråkselever, vilket i sig även 

gynnar alla elever i klassrummet. Ett annat sätt som gynnar andraspråkselevernas utveckling 

är att arbeta med olika appar med fokus på ord och bokstäver (Persson 2016:32). Eleven får 

då höra hur bokstäverna och orden låter samtidigt som hen ser bild på dem. 

2.6 Modersmål  

I grundskolan har var femte elev grundläggande kunskaper i ett annat språk än svenska och år 

2014 var 92 188 elever i grundskolan födda utomlands (Skolverket 2015:7). Det innebär att 

det finns många elever med annat modersmål än svenska i dagens grundskolor. 

Gibbons (2018:47) nämner att forskning visar att ju starkare elevens modersmål är, 

desto större möjlighet är det att de lär sig sitt andraspråk. Detta innebär att det är av stor vikt 

att elevernas språkliga identiteter och primära kulturella inte försvinner i processen när de ska 

lära sig det svenska språket. Löthagen, Lundenmark och Modigh (2008:156) skriver att 

genom modersmålsundervisning ges andraspråkselever en möjlighet att utveckla en dubbel 

kulturell identitet. Elevernas identiteter utvecklas genom deras erfarenheter om sitt hemland, 

modersmål och kulturella arv. Sen utvecklar eleven en ny identitet, framför allt i skolan, 

utifrån det svenska samhället och språket. Om eleven ges möjligheten att utveckla båda 
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språken jämsides med varandra och kan identifiera sig med båda kulturerna kommer den 

dubbla kulturtillhörigheten bli en tillgång.   

Löthagen, Lundenmark och Modigh (2008:155–158) nämner en undersökning som 

Thomas och Colliers har genomfört där de kom fram till att modersmålet för 

andraspråkselever är viktigt för deras inlärning i och på andraspråket. Undersökningen visar 

att för elever som inte har haft undervisning i sitt modersmål tog det ungefär sju till tio år att 

utveckla liknande språknivå som förstaspråkselever, medan det tog fyra till sju år för elever 

som haft undervisning i modersmålet och getts möjligheten att använda det. Författarna 

skriver även att när andraspråkseleverna känner att de utvecklas, kan använda och känner 

stolthet över modersmålet bidrar det till att deras självkänsla ökar. Eleven kommer även att 

göra snabbare framsteg i sitt andraspråk om eleven gör framsteg i sitt modersmål. 

Modersmålsundervisningen blir även ett stöd för eleven att få en förståelse och kunskap om 

det svenska samhället. Det är ofta som modersmålsläraren utifrån sina egna erfarenheter kan 

förklara den svenska kulturen, samhället, skolan och svårigheter som kan uppstå i det svenska 

språket. Trots att modersmålsundervisningen är viktig visar en undersökning att många 

modersmålslärare anser att deras kultur- och ämneskunskaper samt deras pedagogiska 

erfarenheter inte utnyttjas på bästa sätt (Löthagen, Lundenmark & Modigh 2008:157–158). 

Det är vanligt att modersmålsundervisningen bedrivs efter skoltid när eleverna är trötta och 

hungriga. Eleverna blir på så vis tvungna att välja mellan modersmålsundervisningen och 

fritidsaktiviteter. Undersökningen visar även att modersmålslärarna upplever att det knappt 

finns något samarbete mellan dem och lärarna. 

Ett sätt för att möta och främja andraspråkselevers kunskapsutveckling är att använda 

sig av studiehandledning på modersmålet (Skolverket 2015:7,12). Studiehandledning är en 

stödinsats som ska stödja elevernas kunskapsutveckling i de olika ämnena och hjälpa dem att 

nå målen. Stödinsatsen sätts in när en andraspråkselev har svårt att följa med i undervisningen 

eller när det finns risk att hen inte kommer att nå kunskapskraven. Studiehandledning på 

modersmål kan användas på olika sätt, i form av särskilt stöd eller i den ordinarie 

undervisningen. Studiehandledning på modersmålet räknas endast som en stödinsats om en 

lärare inte har möjlighet att genomföra anpassningen i den ordinarie undervisningen 

(Skolverket 2015:16). Något som kan vara värt att lyfta är att studiehandledare i modersmål 

och modersmålslärare inte är samma sak (Skolverket 2015:32). En studiehandledare ska ge 

eleverna stöd på deras modersmål när eleven har svårt att nå kunskapskraven i ett eller flera 
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ämnen, medan modersmålsläraren ska undervisa eleven i deras modersmål och är ett eget 

ämne. 

3 Teoretiskt perspektiv  

”Det teoretiska perspektivet är nödvändigt för att man ska kunna hålla nödvändig distans till 

empirin, sig själv och processen” (Tivenius 2015:80). Denna studie utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv, som lägger stor vikt på det sociala samspelet när det kommer till 

lärande och utveckling. 

Synen på den mänskliga utvecklingen inom det sociokulturella perspektivet är att den 

snarare är social än individualistisk, det vill säga att en individs utveckling bedöms vara 

resultatet av hens sociala, kulturella och historiska bakgrund (Gibbons 2018:29–30). Det är 

Lev Vygotskijs arbete om utveckling, lärande och språk som perspektivet har sitt ursprung 

från (Säljö 2014:297,301). Vygotskij menar att språket kan ses som det mest betydande 

redskap för att förstå och kommunicera med andra människor. Språket är det som hjälper 

människan att uttrycka sig och organisera sin omvärld, det vill säga att språket är ett viktigt 

redskap i allt vi gör.  

Mediering är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet (Säljö 2014:298–

301). Begreppet mediering ger oss individer förståelse för hur vi samspelar med andra 

människor och de olika redskap vi använder för att verka och förstå vår omvärld. Det finns två 

olika redskap vi människor använder oss av och det är de språkliga och de materiella. Med 

hjälp av det språkliga redskapet som kan bestå av symboler och tecken kan vi tänka och 

kommunicera med varandra. Några exempel på språkliga redskap är alltså siffror, bokstäver 

och begrepp. Det materiella redskapet som vi människor använder oss av består alltså av olika 

fysiska redskap. Det kan vara exempelvis ett tangentbord som människan använder för att 

skriva på eller en spade som behövs för att kunna gräva med. Båda dessa redskap behövs och 

kompletterar varandra. Kroksmark (2011:443–456) lyfter att inom det sociokulturella 

perspektivet är samspelet mellan människa och redskap centralt, det vill säga att en dator kan 

uppfattas som ett fysiskt föremål men genom människan får den en betydelse och blir en dator 

i sociokulturell mening. Vygotskij menade att barnet formas i sitt samspel med omgivningen 

och på så vis bildas den egna identiteten, de lär sig bland annat ett språk och saker om världen 

(Säljö 2015:94).  

En annan central del inom det sociokulturella perspektivet är begreppet appropriering, 

vilket betyder att bli förtrogen redskapens användning och göra det till sitt (Säljö 2015:97). 
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När barnet interagerar med vuxna individer bildar hen en bekantskap med språket och dess 

uttryck samt skapar sig förståelse för hur den ska agera i olika situationer. Detta medför att 

barnet med hjälp av samspelet vet hur kunskaperna ska användas både spontant och 

regelbundet, det vill säga att barnet på så sätt approprierar sina kunskaper och dessa blir i sin 

tur en del av barnets tankar.  

Vygotskij intresserade sig för skillnaden mellan vardagliga begrepp och vetenskapliga 

begrepp (Säljö 2014:303–304). Vardagliga begrepp förklaras som grundläggande språkliga 

redskap som barnet får ta del av i det dagliga samspelet. Vetenskapliga begrepp är begrepp 

och språk som är mer abstrakta, exempelvis begrepp som geometri och grammatik, det vill 

säga begrepp som vi inte möter i vardagen och som inte är lätta att tillägna sig om ingen 

förklarar dem. Vygotskij menade att det var i skolan eleverna ska bli bekanta med kunskaper 

som dessa. När barnen får möta och appropriera dessa kunskaper i skolan bidrar det till att 

eleverna kan förstå världen utanför sina egna erfarenheter. Läraren och undervisningen har en 

betydelsefull roll i detta arbete för att kunna ge de rätta förutsättningarna. Lärarens roll blir att 

ge eleverna det stöd och hjälp med att begreppsliggöra världen. En avgörande del i barnets 

inlärning och utveckling av språket är att hen samspelar med vuxna och andra individer i olika 

sociokulturella sammanhang, skriver Elmeroth (2017:83). Dessutom är lärarens undervisning 

av stor betydelse för språkinlärning och språkutveckling där eleven hamnar i centrum och där 

samtalet är själva motivet för lärandet utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

Ett väsentligt begrepp inom Vygotskijs arbeten är den så kallad utvecklingszonen, eller 

den proximala utvecklingszonen (Säljö 2014:305). Vygotskij menade att en människa hela 

tiden utvecklas genom exempelvis nya erfarenheter vi tar till oss, det vill säga att lärande är 

ett arbete som pågår konstant. För att komma vidare inom utvecklingszonen behöver 

människan hjälp från en erfaren individ för att utveckla sina kunskaper (Säljö 2015:99–101). 

Inom utvecklingszonen kan en lärare exempelvis instruera en elev hur kulturella redskap kan 

användas då vi människor enligt Vygotskij är som mest mottagliga för förklaringar och 

instruktioner inom denna zon (Säljö 2014:305). Elmeroth (2017:83) framhåller att arbeten i 

mindre grupper är ett bra sätt att samspela med varandra och det ger eleverna möjlighet att 

använda och utveckla sitt språk. Samspel, kommunikation och interaktion är viktiga delar för 

att lära och utvecklas (Säljö 2014:305–306). För att ge eleverna möjlighet att befästa nya 

kunskaper behöver läraren vara insatt i de olika områdena inom utvecklingszonerna för att 

kunna ge rätt stöttning till varje individ.  
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Bruners begrepp scaffolding är något som har kommit att förknippas med Vygotskijs 

begrepp proximala utvecklingszonen, det vill säga att en mer kompetent individ ger den 

lärande intellektuellt eller fysiskt stöd under tiden appropriering av en viss färdighet pågår 

(Säljö 2015:100). I och med att den lärande börjar behärska den specifika kunskapen eller 

färdigheten ska stödet successivt avta. Löthagen, Lundenmark och Modigh (2008:43) 

beskriver Gibbons förklaring av scaffolding som en byggnad under konstruktion: 

I denna är eleven själva byggnaden och pedagogen byggnadsställningen runt honom eller henne. Så länge 

byggnaden är under konstruktion behövs byggställningen för att stötta upp byggnaden, men när 

byggnaden står stadigt kan den stå för sig själv (Gibbons, 2006).  

4 Metod 

I det här kapitlet presenteras den valda metoden som har använts för att samla in data. 

Metoden valdes för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Metodens för- och 

nackdelar, genomförande, urval, datainsamling och databearbetning beskrivs också. 

4.1 Genomförande 

Vi kontaktade ett antal lärare från olika skolor, både muntligt och via mejl. 

De tillfrågade informanterna fick ta del av informationsbrevet (se bilaga 1), via mejl. I 

informationsbrevet framkommer studiens syfte och forskningsfrågor, varför ämnet är viktigt, 

varför informanterna blev utvalda och att studien följer de etiska principerna.  

Vi gjorde 18 intervjufrågor (se bilaga 2), för att kunna besvara studiens 

forskningsfrågor. Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser i en lugn miljö 

och i lokaler som informanterna själva valt ut. Under intervjuerna valde vi att använda 

ljudinspelning via mobiltelefoner för att kunna vara aktiva och ställa följdfrågor vid behov 

samt för att underlätta transkriberingen av intervjuerna. Svaren från informanterna 

transkriberades ordagrant i ett dokument. De utförda intervjuerna var av semistrukturerad 

karaktär och varade under 15–30 minuter. Längden av intervjuerna varierade eftersom 

informanterna var mer eller mindre utförliga i sina svar. 

4.2 Urval 

Studien bygger på intervjuer och urvalets fokus har varit att lärarna arbetar eller nyligen har 

arbetat i årskurserna 1–3, då det är de årskurserna som vi ska arbeta inom. Vid 
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urvalsprocessen kontaktades tre skolor i två städer i Mellansverige, totalt har vi varit i kontakt 

med elva lärare där sju var villiga att delta i studien. Städerna valdes på grund av att vi har 

kontakter på skolor inom kommunerna och att informanterna finns inom ett rimligt avstånd, 

vilket Denscombe (2009:39) kallar bekvämlighetsurval.  

4.2.1 Presentation av lärarna 

I det följande presenteras lärarna som vi har intervjuat. De benämns som informant 1, 2, 3 och 

så vidare. 

 

Informant 1 har arbetat som lärare i tre år och har utbildningen grundskollärare F-3. Hen 

arbetar just nu i årskurs två. Hen har ingen utbildning i svenska som andraspråk. Hen har 

ganska stor erfarenhet av att undervisa andraspråkselever i den ordinarie undervisningen.  

 

Informant 2 har arbetat som lärare i 13 år, är utbildad fritidspedagog och lärare F-6. Hen 

arbetar just nu i årskurs två. Hen har via sin lärarutbildning läst en kurs inom svenska som 

andraspråk och har behörighet inom det. Hen har ganska stor erfarenhet av att undervisa 

andraspråkselever i den ordinarie undervisningen. 

 

Informant 3 har arbetat som lärare i tio år och har utbildning som lärare för årskurserna F-6. 

Hen arbetar just nu i årskurs tre. Hen har via sin lärarutbildning läst en delkurs om svenska 

som andraspråk. Hen har ganska stor erfarenhet av att undervisa andraspråkselever i den 

ordinarie undervisningen. 

 

Informant 4 har arbetat som lärare i tio år och är utbildad lärare inom årkurserna F-3. Hen 

arbetar just nu i årskurs tre. Hen har ingen utbildning inom svenska som andraspråk och har 

viss erfarenhet av att undervisa andraspråkselever i den ordinarie undervisningen. 

 

Informant 5 har arbetat som lärare i tre år och har utbildningen tidigarelärare. Hen arbetar 

just nu i en årskurs etta. Hen har inte gått någon utbildning i ämnet svenska som andraspråk. 

Hen har viss erfarenhet av att undervisa andraspråkselever i den ordinarie undervisningen.  
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Informant 6 har arbetat som lärare i 17 år och är utbildad lärare inom årkurserna F-7. Hen 

arbetar just nu i årskurs tre. Hen har ingen utbildning inom svenska som andraspråk och har 

viss erfarenhet av att undervisa andraspråkselever i den ordinarie undervisningen. 

 

Informant 7 har arbetat som lärare i sju år och har utbildning som lärare för årskurserna F-7. 

Hen arbetar just nu i en årskurs tre. Hen har ingen utbildning i svenska som andraspråk. Hen 

har viss erfarenhet av att undervisa andraspråkselever i den ordinarie undervisningen.  

 

Informanterna 1, 5 och 7 arbetar på samma skola, informanterna 2 och 4 arbetar på samma 

skola och informanterna 3 och 6 arbetar på samma skola.  

4.3 Datainsamling  

För att besvara studiens syfte och forskningsfrågor ansåg vi att semistrukturerade intervjuer 

var en lämplig metod att använda, då Håkansson (2013:89) nämner att intervjumetoden skapar 

en uppfattning av informanternas åsikter, erfarenheter och föreställningar. Vidare skriver 

författaren att den insamlade datan utgör grunden för analysen. En fördel med den här 

metoden är att den ger informanterna utrymme att utveckla sina åsikter och tankar samt att det 

finns möjlighet att ställa följdfrågor. En annan fördel med den här metoden är att frågorna kan 

anpassas efter situationen och förtydligas vid intervjuerna om exempelvis informanterna inte 

förstår frågan. En nackdel är att informanterna inte svarar på exakt samma frågor, eftersom vi 

använder följdfrågor och det kan uppstå olika följdfrågor beroende på informanternas svar. En 

annan nackdel med metoden är att den är tidskrävande att genomföra, begränsar antalet 

informanter som deltar och att transkriberingen av informanternas svar kan vara svåra 

att sammanställa och bearbeta. Det kan även tänkas att svaren informanterna ger påverkas av 

deras tankar om vad de tror att vi förväntar oss att de ska svara på frågorna (Håkansson 

2013:91). Valet att använda semistrukturerade intervjuer baserades på att kunna formulera 

intervjufrågorna i förväg. Vid formuleringarna av frågorna lade vi ner mycket tid och tanke på 

att de skulle vara så öppna som möjligt, dels för att de inte skulle vara ledande, dels för att ge 

informanterna möjligheten att svara fritt och utveckla sina svar på frågorna (Denscombe 

2009:234–235). Vi har valt den personliga intervjuformen, där vi intervjuat en informant i 

taget för att underlätta vid sammanställning och transkribering av den insamlade data. När en 

informant intervjuas åt gången, bidrar det till att den informantens tankar och åsikter hamnar i 

fokus (Denscombe 2009:235).  
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4.4 Databearbetning  

Bearbetningen av den insamlade datan började med att vi spelade upp intervjuerna för att 

ordagrant transkribera materialet i ett dokument. Genom att intervjuerna var inspelade hade vi 

möjligheten att lyssna igenom materialet flera gånger, vilket har varit en fördel vid 

analysen. Vid transkriberingen av materialet valde vi att inte skriva ut informanternas namn 

och dokumenten döpts till informant 1, 2, 3 och så vidare, detta för att följa de etiska 

riktlinjerna och skydda informanternas identiteter. Efter transkriberingen genomförde vi en 

innehållsanalys enligt den modell som beskrivs i Denscombe (2016:307–308). 

Innehållsanalys är en metod som forskare kan använda för att analysera ett innehåll i 

dokument och kan tillämpas på vilken data som helst. Innehållsanalysen består av sex olika 

steg, vilka är urval, bryta ner texten, kategorisering, kodning, räknande och analys.  

Det första vi gjorde var att läsa igenom utskrifterna av transkriberingarna och skaffa oss 

en helhetsbild av informanternas svar. Vi skrev ner våra tankar och intryck medan vi läste och 

sedan läste vi en gång till. Därefter markerade vi relevanta delar i texterna som nyckelord, 

meningar och återkommande begrepp med olika färger för att särskilja dem åt. Vi valde att 

koda det vi ansåg vara relevant för studien och det som upprepas på flera ställen i 

transkriberingarna, och vi fick fram tio koder, nämligen: tydlighet, utbildning, modersmål, 

svenska som andraspråk, genomgångar, begrepp, utmaningar och möjligheter, stöttning, 

lärarens roll och samspel. Sedan bestämde vi vilka koder vi ansåg var mest framträdande och 

grupperade de koder vi tyckte hörde ihop med varandra och på så sätt skapade vi fyra 

kategorier. Dessa kategorier kallade vi för: förhållningssätt, metod och arbetssätt, samarbete 

och ramfaktorer. 

Vår tolkning av den insamlade data som bygger på informanternas svar påverkas 

givetvis av hur vi har uppfattat svaren från informanterna. Vi vill även understryka att vi som 

lärarstudenter i jämförelse med informanterna inte har samma erfarenheter. Utifrån dessa 

utgångspunkter har vi i vår tolkning av informanternas svar försökt vara neutrala för att göra 

studien så pålitlig och trovärdig som möjligt. Det är även viktigt att vara medveten om att 

studien inte är generaliserbar, då endast sju lärare har deltagit i studien och deras svar inte är 

representativa för hur alla lärare arbetar. 
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4.5 Etiska principer  

För att skydda informanterna och individerna i en studie finns det fyra etiska riktlinjer att 

förhålla sig till (Tivenius 2015:74). Vetenskapsrådet (2002:7–14) presenterar de etiska 

riktlinjer på följande sätt:  

 

 Informationskravet handlar om att informanterna ska bli informerade om studiens 

syfte och de villkor som krävs för att delta. Informanterna ska även bli upplysta om att 

deras deltagande är frivilligt och att de kan välja att avbryta sin medverkan under 

studien samt att uppgifterna de lämnar enbart kommer att användas till denna studie.  

  

 Samtyckeskravet handlar om att informanterna behöver ge sitt godkännande för att 

delta samt att de själva bestämmer över sin medverkan i studien och kan avbryta när 

de vill. Om informanterna väljer att avbryta sitt deltagande i studien ska de inte 

utsättas för påverkan eller påtryckning.   

 

 Konfidentialitetskravet innebär att informanterna i vår studie är anonyma, vilket 

betyder att obehöriga inte kommer att få ta del av namnen på informanterna eller deras 

arbetsplatser. 

 

 Nyttjandekravet handlar om att informanternas svar endast får användas i denna 

studie. 

5 Resultat 

I det här kapitlet redogörs för informanternas svar och de fyra kategorierna som tagits fram, 

vilka är: förhållningssätt, metod och arbetssätt, samarbete samt ramfaktorer. Kategorierna har 

formats utifrån studiens frågeställningar och informanternas svar. Informanterna benämnas 

som Informant 1, Informant 2, Informant 3, Informant 4, Informant 5, Informant 6 och 

Informant 7, för att vi ska följa de etiska riktlinjerna. Utifrån den data som vi samlat in har vi 

uppmärksammat att informanterna har ganska enhetliga svar och därför har vi valt att i vissa 

fall betona om det är fler eller färre informanter som sagt liknande saker. 
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5.1 Förhållningssätt  

Det framgår att samtliga informanter anser att det är en tillgång att ha andraspråkselever i 

klassen. Informant 6 lyfter fram att det är hen som lärare som begränsar vilka möjligheter det 

finns med en flerspråkig klass. Informanterna anser att eleverna lär sig av varandra genom 

deras olika erfarenheter, de får ta del av andra kulturer och får en förståelse för andra 

människor på ett helt annat sätt. Eleverna får även chans att göra ett språkligt utbyte med 

varandra, exempelvis genom att diskutera vilken skrivriktning de olika språken har, och de 

kan lära varandra ord på sina modersmål. Informant 2 berättar om hur andraspråkselever 

växer när de får använda sitt modersmål och när de får berätta hur saker fungerar i deras 

hemland och kultur. Sex av sju informanter påtalar att det är positivt att låta eleverna hjälpa 

varandra i klassrummet med exempelvis läsning och förklaring av ord. Informant 4 säger att 

om det finns elever med samma modersmål i klassen där den ena har kommit längre i sin 

språkutveckling kan den eleven fungera som en brygga för den andra och stötta hen i sin 

språkutveckling. En annan informant förklarar: 

Det positiva är att de andra eleverna får se att det finns andra språk och att man kan, jamen att det är en 

tillgång faktiskt att ha andra språk också, vi ibland kan vi använda att de får säga hur det låter på sitt språk 

och liksom att de andra eleverna får lära sig lite av vad de säger, hur de säger saker och sånt, och sen 

kulturer, alltså det är olika kulturer och där får de lära sig av varandra. Vilket jag tror är en jättebra 

tillgång, att man förstår andra människor på ett helt annat sätt, så det tror jag är jättebra. Och det är en 

möjlighet. (Informant 1) 

En annan informant nämner att hen lyfter olika språk i elevernas skrivläxor: 

Vi har även nu som standard i våran skrivläxa så ska de alltid ta reda på ett ord, något specifikt ord på 

något språk, så då lyfter vi språk runt i världen, alla möjliga språk, så det är väldigt spännande. Det tycker 

de är jättekul. (Informant 3) 

5.2  Metoder och arbetssätt 

Informanterna uttrycker att de inte använder sig av några speciella metoder eller arbetssätt när 

de har andraspråkselever i sin klass, men att de tänker på att vara extra tydliga när det 

kommer till genomgångar och instruktioner. De går även fram till andraspråkseleverna efter 

genomgångar och instruktioner för att kontrollera om de har förstått vad som har sagts och 

vad de ska göra. Informanterna säger att samma tillvägagångssätt gynnar både första- och 

andraspråkseleverna. En informant berättar: 
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Nej jag använder samma på alla, för att alla mår bra av det, det spelar ingen roll om du kan svenska 

flytande för man kan alltid lära sig saker av det. Så nej jag använder faktiskt samma. Det gör jag. 

(Informant 1) 

Det framkommer i informanternas svar att vara envis, tydlig och ständigt upprepa ord och 

begrepp för eleverna bidrar till att de utvecklar sitt språk och sina kunskaper, och därför har 

informanterna en betydelsefull roll i elevernas språk- och kunskapsutveckling. En informant 

beskriver sin roll som lärare så här: 

[…] ibland känner man sig ju som liksom, världens tjatigaste, men alltså att man är väldigt tydlig och 

väldigt, alltså förklara, eh och upprepar och upprepar och sen märker man efter ett tag så har de ju liksom 

snappa upp det där som man har tjatat om, väldigt många gånger, eh och jag märker ju skillnad, om det 

har varit en elev som har varit borta ganska mycket, som har haft svenska som andraspråk, att de tappar 

väldigt mycket när de inte är i skolan och om de bara går hem och bara pratar arabiska till exempel. Så 

märker man när de kommer tillbaka att de har tappat ganska mycket, så man märker ju att det vi pratar om 

här gör ju jätteskillnad. Så det har vi ju på något sätt. (Informant 7)  

Informanterna anser att det är väsentligt att vara tydlig när det kommer till att förklara ord och 

begrepp, speciellt när det handlar om ord och begrepp som kan vara obekanta för 

andraspråkselever. Två av sju av informanterna lyfter upp att ämnena samhällskunskap och 

naturkunskap har många svåra ord och begrepp, vilket även kan vara svårt för 

förstaspråkseleverna att förstå. Vidare förklarar informanterna att andraspråkseleverna 

behöver en förförståelse innan ett nytt arbetsområde påbörjas för att förstå vad de ska arbeta 

med inom dessa ämnen, vilket informanterna uppger är svårt att hinna med. En informant 

berättar att om en av eleverna inte förstår gör hen så här: 

Om de inte förstår brukar jag oftast försöka tänka efter själv, okej hur ska jag förklara på ett annat sätt? 

Kan jag ge en liknelse? Kanske i vardagen vad man gör, om man ska använda bråk till exempel som ett 

begrepp så är det ganska svårt för andraspråkselever att förstå varför ska jag göra, varför ska jag börja 

bråka här i matten liksom, för de ser ju det som om man slåss, men att liksom man kanske förklarar det 

till om vi har en matgrej här, vi äter en pizza eller en tårta, att man förklarar det på andra sätt och är mer 

tydlig och kanske är mer mot en då. Istället för helklass eller i en liten grupp, utan mer en och en. Ja det 

var den metoden. (Informant 1)  

Det framkommer av informanternas svar att de använder sig av bildstöd för att stödja 

andraspråkseleverna. Bildstöd används för att förtydliga ord och begrepp som kan vara svåra 

för andraspråkseleverna att förstå. Exempelvis nämner informanterna att de använder bildstöd 

vid schemat för att förtydliga vad de ska arbeta med under dagen. Det framgår även att sex av 
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sju informanter använder sig av bilder när de presenterar olika instruktioner, där de 

rangordnar uppgifterna och har korta meningar om vad de ska göra och bilder på exempelvis 

matematikboken. Informanterna säger att detta stöd även gynnar de andra eleverna i 

klassrummet. En informant berättar: 

Jag tänker att för det första förklara begreppen eh bild, bilder, det som är bra det är ju när man har kanon 

så är det ett ord som man inte förstår, oftast tycker jag när det när det är såhär man ska skriva faktatexter 

eller så då är det många som föda, utseende, var de lever, dem orden är ju ganska svåra då kan man ju dra 

upp det på skärmen liksom och visa först vilket djur till exempel, bild på djuret och föda då kan man ju 

plocka fram vad den äter då så det är bra, kunna göra det i stunden på en gång liksom, och det är ju bra 

för de andra eleverna också. (Informant 6) 

Informanterna använder sig av digitala verktyg som smartboard, projektor och PowerPoint för 

att förklara ord och begrepp. Det framgår i informanternas svar att de använder sig av dessa 

digitala verktyg för att synliggöra ordens och begreppens betydelse på ett tydligt sätt genom 

bilder och filmklipp. Ett hjälpmedel fem av sju informanter nämner men själva inte använder 

sig av, är iPads och appar. Informanterna säger att de kan fungera som ett verktyg för 

andraspråkseleverna där de exempelvis kan översätta ord från svenska till modersmål och 

appar som eleverna kan arbeta med ord. En informant förklarar varför digitala verktyg kan 

vara en fördel: 

Nä men bara lyfta vikten av just bildstöd, vilken skillnad det gör och bara så lätt, nu kan vi, vi kan till och 

med googla lite film på räv som jagar, ja men du vet, man kan få fram, man kan visa förståelse eller få 

eller hjälpa till att få den här förståelsen på ett helt annat sätt än vad man kunde förr, för det var lite 

bökigare, kanske, och man fick en tråkig svartvit bild på ett djur det kan ju vara svårt att se, nu kan vi ju 

se det lite mer i realistiska former. (Informant 3) 

Informant 1 berättar att när nya begrepp introduceras för eleverna använder sig hen av en bok 

som kallas för Trafikljusboken, där hen tar ut fem svenska begrepp och fem matematiska 

begrepp som de arbetar med under tre veckors tid. Eleverna får innan de börjat ett arbete fylla 

i med färgerna grön, gul och röd. Om eleverna vet vad orden betyder fyller de i med grön, om 

de vet lite så fyller de i gul och vet de ingenting så fyller de i med röd. Efter de har arbetat 

med begreppen får eleverna ännu en gång fylla i om de vet vad begreppen står för. 

Informanten berättar att det inte alltid är så att ett begrepp går från rött till grönt, utan ibland 

går det från rött till gult. Eleverna kan på så sätt se att de faktiskt är på väg att lära sig något 

nytt vilket kan lyfta motivationen, speciellt för elever med annat modersmål. Tre av sju 

informanter har även nämnt att de använder sig av olika spel, som exempelvis Memory, där 
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ord och bild ska paras ihop med varandra, och lekar där andraspråkselever får träna på 

språket. En informant berättar: 

[...]sen har vi varit väldigt måna om rastaktiviteter och att man tillsammans i leken får möta språket, för 

det är ju där de utvecklas så snabbt, oftast går det mycket snabbare i leken, så vi har fokuserat mycket på 

det sociala, bygga ihop gruppen och att de andra verkligen får med och hjälper till och förklarar och ja, så 

att vi tillsammans i gruppen ta hand om de här eleverna som kan behöva lite extra. (Informant 3) 

5.3 Samarbete - Modersmål och svenska som andraspråk 

I det här avsnitt presenteras informanternas svar på hur de samarbetar med modersmålsläraren 

och läraren i svenska som andraspråk. 

5.3.1 Modersmål 

Fem av sju informanter berättar att de inte vet vad deras elever gör när de är på 

modersmålsundervisning, vilket beror på att de har ytterst lite kontakt med 

modersmålsläraren. Informant 1 nämner dock att i enskilda fall kan ett visst samarbete ske om 

det finns misstankar om att eleven har andra svårigheter än att den har två språk, om det 

exempelvis finns en inlärningssvårighet eller dyslexi. Den kontakt som sker är hur eleverna 

har skött sig under lektionerna och genomfört sina läxor. En informant berättar:  

mm inte mycket, det är att kolla hur det går för dem, en liten snabb dialog om de inte har skött sig 

tillexempel, då får jag ju veta det eller om de har glömt läxorna, då får jag ju veta det också för då får 

mejla ibland till föräldrar, annars så sköter de ganska bra själva. Vi lånar ju ut lokaler till dem, så att de 

har någonstans att sitta. (Informant 5) 

Informanterna 3 och 6 uttrycker att de har ett bra samarbete med modersmålsläraren som i 

vissa fall fungerar som studiehandledare till elever med annat modersmål som är i behov av 

extra stöd. De berättar att studiehandledaren har funnits med i klassrummet under vissa 

lektioner som ett språkstöd och agerat som tolk vid genomgångar samt översatt text under 

tiden eleverna har arbetat. En informant förklarar: 

mm nä inte för tillfället då jag har gjort tidigare på andra skolor också men sen med den hära eh 

studiehandledaren som har modersmålet, där har vi samarbetat och då visat det här kommer vi göra nästa 

vecka så att den läraren kan sätta sig in i materialet och för ibland behöver de också träna på, oh vad heter 

de här orden på sitt modersmål, för det är inte alltid som det är så vanliga begrepp som man nöter och en 

del studiehandledare är födda och uppvuxna i Sverige så det kan ha tappat vissa ord på vägen. Så jag 

kommer ihåg att den jag pratade med sist, hon var tvungen att plugga på lite så hon ville gärna veta innan 

vad är det vi kommer arbeta med och så har vi samarbetat. Ja men det har varit olika, det finns också de 
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som bara har kommit och suttit och gått och sen har man liksom inte ens hunnit pratat med varandra 

riktigt, det har inte varit riktigt lika bra. (Informant 3) 

5.3.2 Svenska som andraspråk 

Det framkommer i informanternas svar att samarbetet med svenska som andraspråkslärare ser 

olika ut på de olika skolorna. Informanterna 1, 5 och 7 berättar att det inte finns en svenska 

som andraspråkslärare för årskurserna F-3, men att det finns en på mellanstadiet som de har 

tillgång till 30 minuter i veckan där lärarna kan få tips och idéer av hen. Lärarna uttrycker att 

samarbetet tidigare har fungerat bra, men att den tid de får idag inte räcker till för alla 

elever. En informant beskriver:  

Just nu har vi inte så mycket samarbete men hon finns ju tillgänglig, vad är det en halvtimme per vecka, 

där man kan få lite tips och råd på hur man kan jobba, men det är ju så många barn som behöver det 

också, så den där halvtimmen räcker ju knappt, då hinner man bara ställa en fråga, hur kan jag göra i det 

här? Och sen så får man svaret men man ska sen utföra det själv. Det är den hjälpen vi har just nu. 

(Informant 5)  

Informanterna 3 och 6 nämner att det inte heller finns någon svenska som andraspråkslärare 

på deras skolan och att det är tänkt att de ska integrera svenska som andraspråk i sin 

undervisning. De har tidigare haft andraspråkslärare på skolan och uttrycker att det 

underlättade för dem när det fanns en, då hen var insatt i ämnet och arbetade med det 

kontinuerligt. En informant berättar: 

För jag känner också, även fast man har mött en del, vissa delar har man inte koll på hur man bäst kan 

hjälpa dem så att nä det hade varit bra med lite mer backning och framförallt en andraspråkslärare på 

skolan, för det fanns förut och det underlättade massor för då var ju den personen insatt i ämnet hela 

tiden, vi har ju lite annat att hålla koll på. (Informant 3)  

Informanterna 2 och 4 berättar att det finns en svenska som andraspråkslärare på deras skola, 

men att hen har varit borta under en längre tid. Informanterna säger att det har funnits ett 

samarbete med den ordinarie svenska som andraspråksläraren, men att det samarbetet inte har 

varit detsamma med den vikarierande läraren. När den ordinarie svenska som 

andraspråksläraren har arbetat har samarbetet sett ut som så att de har träffats en gång i 

veckan. På träffarna informerar svenska som andraspråksläraren om vad de har arbetat med, 

vad eleverna har haft svårt med och behöver arbeta vidare med, och dessutom diskuterar de 

hur läraren kan arbeta i klassrummet för att stödja andraspråkseleverna. En informant 

förklarar: 



22 

 

[...] nu med den här vikarien så a det blir ju lite hipp som happ då så att då tänker jag att då får hon ändå 

gör för hon har ändå inget hon har ju inte koll på vad vi gör så men men det samarbetet finns ju när det 

liksom är ordinarie personal att man liksom jobbar med alltså samma så och kanske går in lite djupare till 

exempel om man har nå svårt i no eller so liksom så kan då vet då vet SVA-läraren det här håller vi på 

med nu i klassrummet ja men då jobbar vi lite extra med det, går lite runt omkring så. (Informant 4) 

5.4 Ramfaktorer 

Endast två av de sju informanterna har någon form av utbildning i svenska som andraspråk, 

men denna utbildning har endast varit en delkurs inom ämnet svenska. Informant 2 som har 

utbildning i svenska som andraspråk förklarar att hen känner sig trygg med att undervisa 

andraspråkselever men att det beror på att hen har arbetat länge och känner sig trygg i sin roll 

som lärare. Informanten 3 känner sig till stor del trygg i att undervisa andraspråkselever men 

inte till fullo. Faktorer som kan påverka är hur länge eleverna har befunnit sig i Sverige, 

vilken bakgrund eleven har och om de har någon språkgrund samt om de kommer i årskurs ett 

eller i årskurs tre. Informanten berättar: 

[...] jag är ju inte utbildad speciellt för just det så det kan ju jag känna att man brister i, för eleven skull att 

de inte alls får det som de behöver, de kanske hankar sig fram men de skulle kunnat utvecklas ännu mer 

om de hade fått ett bättre stöd från någon som är specialutbildad i det. För det kan man ju känna, även om 

man kan lite grann så är det ju långt ifrån allt. (Informant 3) 

Av de fem informanterna som inte har utbildning är det fyra som säger att de känner sig i 

grund och botten säkra i att undervisa andraspråkselever, men att de saknar att ha en 

utbildning att luta sig mot då de inte vet om de gör rätt eller fel. Då informanterna kan se en 

utveckling hos sina andraspråkselever gör det att de ändå känner sig trygga med att undervisa 

dem. Informant 5 nämner att hen skulle vilja få en kurs i svenska som andraspråk och att det 

kanske skulle kunna ske i form av att svenska som andraspråksläraren på skolan, som de 

endast har tillgång till 30 minuter i veckan, skulle ha en föreläsning för dem om hur de ska 

arbeta för att främja andraspråkselevers utveckling. Dock nämner informanten att tiden är en 

ramfaktor som gör att den möjligheten inte finns idag.  

Informant 6 hävdar att hen inte känner sig trygg med att undervisa andraspråkselever då 

hen saknar utbildning i det. Informanten upplever att det är svårt att veta om hen ger de rätta 

förutsättningarna till sina andraspråkselever för att de ska kunna utveckla sina kunskaper på 

bästa sätt. Informanten beskriver:  

Nej, det gör jag inte, jag tycker det är jättesvårt och man blir såhär ja har de fått med sig det dem ska å, 

säger förklarar jag på rätt sätt, hur liksom, jag tänker bara jag kör med sunt förnuft liksom men jag har ju 
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eftersom jag har ju inte nån utbildning i det så vet jag ju inte om jag gör rätt liksom utan jag gör som jag 

tror. (Informant 6)  

Informanterna berättar att tiden och att inte räcka till är en stor utmaning när det kommer till 

att undervisa andraspråkselever. Det kan handla om att leta eller göra material samt att hitta 

tiden under lektionerna att hjälpa eleverna. Informanterna säger att en del andraspråkselever 

är i behov av extra stöd under lektionerna, men att informanterna inte alltid räcker till. 

Två av informanterna nämner att en annan utmaning som kan uppstå är kulturkrockar, 

där eleverna har med sig olika uppfattning och synsätt hemifrån och då kan dessa 

kulturkrockar uppstå. Om det uppstår kulturkrockar kan det vara svårt att få eleverna att 

släppa konflikten och fokusera på undervisningen. Informant 2 berättar att hen ofta upplever 

att andraspråkselever är stökiga, men att en bidragande faktor till det är att eleverna har svårt 

att göra sig förstådda, vilket är en utmaning. När kulturkrockar uppstår, säger informanten att 

det behöver bemötas med tydlighet, exempelvis förklara varför man inte kan göra på ett visst 

sätt. 

Ytterligare en utmaning som tre av informanterna påtalar är den ekonomiska faktorn. 

Det kan exempelvis handla om att det inte finns pengar för att köpa in läromedel och material 

som är anpassade för andraspråkselever. Detta bidrar till att andraspråkseleverna får använda 

sig av det befintliga materialet, då tiden att anpassa det inte alltid finns. En annan utmaning 

som uppstår på grund av ekonomin är tillgången till resurser, som studiehandledning och tolk, 

då skolan inte har råd att hyra in personal för att stötta andraspråkselever i skolarbetet eller i 

samarbetet mellan lärare och vårdnadshavare om språket brister. En informant beskriver: 

[…] och i och med att studiehandledningen också, där hade vi också, hade vi också bara råd med ett visst 

antal timmar. Så då fick vi prioritera vart tror vi att det är bäst, vilket var väldigt synd för var den person 

sjuk en vecka eller en, just den dan så försvann hela den veckans stöttning, så att, ja. Det har varit väldigt 

kännbart ändå med ekonomin, det tycker jag. Det är inte alltid de får exakt vad de skulle behöva. 

(Informant 3)  

6 Diskussion  

I detta kapitel redovisas metoddiskussion, reflexivitet och sanningskriterier, 

resultatdiskussion, slutsats samt fortsatt forskning. 
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6.1 Metoddiskussion 

Genom att använda den kvalitativa metoden har vi haft möjligheten att undersöka vilka 

metoder och arbetssätt som sju 1–3-lärare anser är gynnsamma för andraspråkselever. Som vi 

nämnt tidigare är studiens resultat inte generaliserbart då få informanter deltagit. En 

kvantitativ studie med enkäter hade möjligen bidragit med en bredare bild av 

området. Tivenus (2015:20) betonar att skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa metoder 

är formen av data; den kvalitativa formen är språkliga data och den kvantitativa är numeriska 

data. Vi har reflekterat och övervägt valet av metod. Vi anser att intervjuer kan ge en djupare 

kunskap om ämnet än enkäter, då vi hade gått miste om möjligheten att ställa följdfrågor till 

informanterna. Vi är medvetna om att den valda metoden även har nackdelar. Dels är metoden 

tidskrävande då det tar lång tid att formulera, genomföra och transkribera intervjuerna, dels 

når metoden oftast ett begränsat antal informanter (Håkansson 2013:89–92). En annan 

nackdel är att intervjuer baseras på vad informanterna säger snarare än vad de gör, vilket 

betyder att svaren på frågorna inte alltid återspeglar sanningen (Denscombe 2009:268–269). 

Det kan även vara så att informanterna påverkas av vad de tror förväntas av dem och därmed 

inte svarar sanningsriktigt (Håkansson 2013:89–92); dock gäller inte detta bara den valda 

metoden utan andra metoder också. Trots nackdelarna med metoden ansåg vi att den var mest 

lämplig för studien för att få fördjupad kunskap om vilka metoder och arbetssätt som 1–3-

lärare anser är gynnsamma för andraspråkselever. Men vi är medvetna om att frågorna hade 

kunnat formulerats annorlunda, vilket möjligtvis hade bidragit till andra svar från 

informanterna. Dessutom hade möjligtvis svaren varit annorlunda om vi hade intervjuat lärare 

med mer erfarenhet och som arbetar på mångkulturella skolor som medvetet satsar på 

andraspråksinlärning, där det kan tänkas att det finns en annan medvetenhet om vilka metoder 

och arbetssätt som är gynnsamma för andraspråkselever.  

Efter genomförd undersökning anser vi att det var rätt att använda den kvalitativa 

metoden för att besvara studiens syfte. Genom att använda semistrukturerade intervjuer gavs 

vi möjligheten att ställa följdfrågor och på det viset ta del av informanternas egna 

uppfattningar och upplevelser.  

6.2 Reflexivitet och sanningskriterier 

Denscombe (2009:423–424) beskriver reflexivitet som förhållandet mellan forskaren och den 

sociala världen, det vill säga att forskaren inte kan vara fullständigt objektiv i sin 

position. Därför menar Tivenius (2015:23–25) att det är viktigt att man i rollen som forskare 
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så långt som möjligt distanserar sig från såväl uppgiften som sig själv. För att i största mån 

inte påverka tolkningen av informanternas svar, vilket inte är en lätt uppgift. Vid tolkningen 

av data har vi utgått från sanningskriterier. Dessa är rimlighetskriteriet som handlar om att 

tolkningen är rimlig, koherenskriteriet som handlar om att tolkningen inte säger emot sig själv 

och är helhetlig samt korrespondenskriteriet som handlar om att tolkningen och det teoretiska 

perspektivet ska stämma överens (Tivenius 2015:23–25).  

Vi vill understryka att tolkningarna av det teoretiska materialet, svaren från 

informanterna och databearbetningen givetvis påverkas av vilka vi är och vår tolkning av 

dessa. Trots att Vygotskijs teori är tanke- och intresseväckande har vi endast använt en liten 

del av den i studien, och därför kan vår förståelse för teorin vara begränsad. För 

att skapa reflexivitet i vår studie har vi reflekterat kring vår roll som forskare och försökt vara 

så objektiva som möjligt i vår hantering och tolkning av den insamlade datan. Som vi har 

nämnt tidigare har vi utgått från sanningskriterierna när vi har tolkat vår data.  

6.3 Resultatdiskussion  

I detta avsnitt diskuterar vi resultatet och kopplar det till bakgrund och tidigare forskning, och 

vi drar även egna slutsatser. Syftet med studien var att få mer kunskap om vilka metoder och 

arbetssätt 1–3-lärare använder sig av vid undervisningen av andraspråkselever; i synnerhet var 

vi intresserade av att få veta vilka metoder och arbetssätt lärarna anser vara mest gynnsamma 

för andraspråkselevers möjligheter att utvecklas i skolan. För att besvara studiens syfte 

framställdes tre forskningsfrågor. Den första frågan gäller vilka metoder/arbetssätt 1–3-lärare 

använder sig av för att stödja andraspråkselever i undervisningen. Den andra frågan handlar 

om på vilket sätt uppger 1–3-lärare att de samarbetar med personal på skolan kring 

andraspråkselever. Den tredje frågan handlar om hur resonerar 1–3-lärare om sitt 

förhållningssätt till andraspråkselever och vilka möjligheter och hinder anser de att det finns. 

6.3.1 Vilka metoder/arbetssätt använder sig 1–3-lärare av för att stödja 
andraspråkselever i undervisningen 

Det framkommer i resultatet att informanterna inte använder sig av några specifika metoder 

eller arbetssätt när det kommer till att undervisa andraspråkselever. Det som informanterna 

däremot försöker tänka på är att vara extra tydliga i sina genomgångar och instruktioner, 

vilket de säger inte endast är gynnsamt för andraspråkselever utan är något som även är bra 

för elever med svenska som modersmål. Detta kan kopplas till begreppet teacher talk, som 

handlar om att en person som umgås mycket med andraspråkselever har en tendens att 
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utveckla en förmåga att känna på sig vad de behöver göra för att få andraspråkselever att 

förstå (Lightbown & Spade 2013:39). Flera av informanterna nämner hur de väljer att genom 

bild och text rangordna uppgifterna som eleverna ska göra, där de exempelvis har en bild på 

matematikboken och vilka sidor eleverna ska arbeta med under lektionen. Detta skulle kunna 

kopplas till det Gibbons (2018:72–73) skriver om att lärare behöver arbeta med att ge tydliga 

instruktioner, men att det är viktigt att tänka på att lyssnaruppgifter är något som många 

andraspråkselever tycker är svårt. Författaren nämner även att det kan vara bra att presentera 

en uppgift på flera olika sätt och det kan vara bra att använda konkreta föremål för att visa. 

Detta är något som vi ser som positivt att informanterna arbetar med att vara tydliga, genom 

att använda bilder och korta meningar. Det kan innebära att andraspråkseleverna lättare förstår 

vad de ska arbeta med och att de känner sig inkluderade i undervisningen. Dock anser vi att 

informanterna möjligtvis skulle ha nytta av en medveten och fördjupad kunskap om de 

arbetssätt som förespråkas. Gibbons (2018:35) nämner att dialogisk undervisning handlar om 

samspelet mellan lärare och elev samt elev och elev. Dialogisk undervisning erbjuder 

andraspråkseleverna höga nivåer av stöttning. Det skulle även kunna vara gynnsamt för 

andraspråkseleverna om informanterna funderar över vilka metoder som kan vara främjande 

för andraspråkeleverna, att skaffa sig en överblick av för- och nackdelar med vissa metoder. 

Gibbons (2018:67–68) nämner att grupparbeten är en bättre metod än individuellt arbete för 

att främja andraspråkselevernas språkutveckling. 

Gibbons (2018:33) nämner att stöttning är ett tillfälligt stöd som ges av en mer kunnig 

person och att det är genom stöttning eleverna lär sig nya begrepp, nya färdigheter och nya 

nivåer av förståelse. Stöttning kan enligt Gibbons se ut på många olika sätt men det kan 

exempelvis vara att läraren är tydlig, använder nyckelord, visar, bilder och allt som gör så att 

eleverna förstår. Utifrån informanternas svar framkommer det att de använder sig av digitala 

verktyg som PowerPoint och smartboard för att förklara begrepp och ord. Genom de digitala 

verktygen tar informanterna fram visuellt stöd genom bilder och filmklipp, och det framgår att 

informanterna tycker att det hjälper eleverna att förstå begreppens och ordens betydelse. Detta 

är något som Persson (2016:60) betonar; genom att använda PowerPoints med bilder vid 

genomgångar kan det stötta andraspråkselever. Det framkommer utifrån informanternas svar 

att de är medvetna om att digitala verktyg som Ipads och appar kan vara ett bra verktyg för 

andraspråkselever, men att det inte är något som de själva använder. Persson (2016:32) 

nämner att digitala verktyg som appar med fokus på ord och bokstäver är gynnsamma för 

andraspråkselever då de ges möjlighet att själva utforska hur bokstäverna och orden låter samt 
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att de kan se bild på dem. Vi anser att det är synd att den möjligheten inte tas till vara på, då 

det kan vara ett bra sätt för andraspråkseleverna att vidareutvecklas och motiveras till att vilja 

lära sig.  

Det framkommer även att några informanter använder sig av spel och lek för att 

eleverna ska få träna på språket. Detta är något som Lightbown och Spade (2013:38) 

framhåller; istället för att eleverna ska känna sig tvingade att prata det nya språket direkt är 

lekar och sång ett sätt där elevernas röster blandas. Detta kan möjligtvis bidra till att eleverna 

vågar testa det nya språket och inte känner sig utpekade. Vi ställer oss positiva till att eleverna 

får lära sig genom lek och spel, då vi anser att det blir ett lustfyllt och motiverande sätt för 

eleverna att ta till sig nya kunskaper. 

 

6.3.2 På vilket sätt uppger 1–3-lärare att de samarbetar med personal på skolan om 
andraspråkselever  

Empirin visar att flera av informanterna betonar att de har ytterst lite kontakt med 

modersmålsläraren men att enstaka samarbeten kan förekomma när det finns misstankar att 

andraspråkselever har andra svårigheter som exempelvis inlärningssvårighet eller dyslexi. 

Forskning visar att elever med starkt modersmål har lättare att utveckla och lära sig sitt 

andraspråk (Gibbons 2018:47). Löthagen, Lundenmark och Modigh (2008:156–157) nämner 

även att modersmålsundervisningen kan stärka andraspråkselevers självkänsla och att det kan 

bidra till att eleverna lättare uppnår en språknivå som ligger i linje med förstaspråkseleverna. 

Detta kan tolkas som att modersmålet har en betydande roll i elevernas språkutveckling och 

att ett samarbete mellan lärare och modersmålsläraren skulle kunna bidra till att 

andraspråkseleverna utvecklar sina kunskaper.   

I empirin visar det sig att modersmålsläraren även arbetar som studiehandledare för att 

stötta andraspråkselever i klassrummet när det finns behov av det. Det studiehandledaren 

stöttar med är att exempelvis förklara ord som kan vara svåra för andraspråkseleverna att 

förstå och detta är något som läraren och studiehandledaren samtalar om innan för att hen ska 

kunna förbereda sig. I Skolverkets (2015:7,12) rapport framgår det att elever har rätt till en 

studiehandledare om eleven inte kan följa med i undervisning och om det finns risk att eleven 

inte ska nå kunskapskraven. Informanternas svar i empirin visar att samarbetet med 

modersmålsläraren fungerar bra när hen stöttar i klassrummet som studiehandledare, vilket 

kan tolkas som att lärarna föredrar när modersmålsläraren är delaktig i den ordinarie 

undervisningen.  
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Empirin visar att samarbetet med svenska som andraspråksläraren varierar på skolorna. 

Det framgår att några av informanterna endast har tillgång till svenska som 

andraspråksläraren cirka 30 minuter i veckan, vilket medför att det kan tänkas vara svårt att 

samarbeta när hen inte finns tillgänglig ute i verksamheten. Svaren från informanterna visar 

att lärarna saknar ett utbyte av erfarenheter, tips och idéer från svenska som 

andraspråksläraren. Lightbown och Spade (2013:38) skriver att det finns många fördelar med 

att en lärare vet hur eleverna lär sig ett språk, vilket i sig kan hjälpa läraren i sin utformning 

av undervisning. Genom att lärarna ute i verksamheterna samarbetar med andraspråksläraren 

kan det leda till att andraspråkseleverna ges större möjlighet att utveckla sitt språk. Dessutom 

kan det leda till att lärarna genom utbyte av erfarenheter kan förbättra sin undervisning på ett 

sätt som bidrar till att andraspråkseleverna ges fler möjligheter att utveckla sina kunskaper. I 

empirin framkommer det att det inte finns någon svenska som andraspråkslärare på två av 

informanters skola, vilket gör att lärarna ska integrera ämnet i den ordinarie undervisningen. 

Vidare framgår det i empirin att när det fanns en svenska som andraspråkslärare på deras 

skola underlättades deras arbete, då hen var insatt i ämnet och arbetade med det kontinuerligt. 

Puskás och Björk-Willén (2017:2) nämner att andraspråkslever behöver tillgång till vuxna 

språkliga förebilder. Abrahamsson (2009:189) menar att lärarna oftast är den viktigaste 

förebilden, vilket kan innebära att lärarna oavsett tillgång till svenska som andraspråkslärare 

är en förebild och den som skapar möjligheter för andraspråkseleven att utveckla sitt språk. 

Empirin visar att två av informanterna har ett bra samarbete med svenska som 

andraspråksläraren och att de regelbundet ses för att diskutera och delge information om 

andraspråkselevernas utveckling. Svenska som andraspråksläraren har även hjälpt lärarna hur 

hen kan arbeta i klassrummet för att stödja andraspråkseleverna. Detta kan kopplas till 

Löthagen, Lundenmark och Modigh (2008:39) då de skriver att lärarna i klassrummet måste 

få med sig andraspråkseleverna i sin undervisning och se till att de känner att de lyckas med 

sina uppgifter.  

6.3.3 Hur resonerar 1–3-lärare om sitt förhållningssätt till andraspråkselever 

Empirin visar att lärarna har en enig syn på att deras roll är betydelsefull för sina 

andraspråkselevers utveckling. En av informanterna nämner att det endast är hen som 

begränsar sin syn på vilka möjligheter det finns med andraspråkselever i klassrummet. 

Cummins (2017:176–177) skriver att lärarens inställning återspeglar hur arbetet ser ut i 

klassrummet. Detta kan kopplas till empirin genom att informanterna är positiva till att 
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eleverna i klassrummet får ta del av andra kulturer, vilket även kan skapa en förståelse för 

andra människor. Vidare framgår det i empirin att eleverna blir en tillgång för varandra och 

kan lära varandra om och i de olika modersmålen. Enligt Löthagen, Lundenmark och Modigh 

(2008:39) är lärarens förhållningssätt en viktig faktor för en språkutvecklande undervisning. 

Det här kan relateras till empirin som tyder på att informanterna har en positiv inställning till 

andraspråkselever, vilket bidrar till deras förhållningssätt.  

Av informanternas svar framgår det att det finns vissa utmaningar med att undervisa 

andraspråkselever. Dels visar empirin att det tar tid att söka, hitta och göra lämpligt material 

till andraspråkseleverna, dels framgår det att informanterna känner att de inte räcker till i 

klassrummet för att stötta andraspråkseleverna. Det som påverkar elevernas 

kunskapsutveckling och som är betydelsefullt för andraspråkselever är lärarens val av 

arbetssätt (Skolverket 2012: förord). På så sätt kan det tänkas vara en betydande faktor att 

lärarna ges tid och pengar till material och resurser för att stödja undervisningen av 

andraspråkslever. En annan utmaning som framkommer i empirin är att flera av informanterna 

saknar utbildning i ämnet svenska som andraspråk. Trots det visar empirin att informanterna 

ändå känner sig trygga med att undervisa andraspråkselever men att det finns en viss 

osäkerhet om de gör rätt eller fel, vilket framkommer då de efterfrågar mer kunskap om hur 

de kan arbeta för att främja andraspråksutveckling. Detta skulle återigen kunna kopplas till 

begreppet teacher talk då informanterna verkar ha utvecklat en förmåga att veta vad och hur 

de ska arbeta för att andraspråkseleverna ska förstå (Lightbown & Spade 2013:39). Som vi 

tidigare nämnt blir lärare inte behöriga i ämnet svenska som andraspråk utan behöver 

vidareutbilda sig inom det (Nationellt centrum för svenska som andraspråk 2016). På så sätt 

kan det tänkas att informanternas osäkerhet grundar sig i att de inte har någon utbildning i 

ämnet. En utbildning kan även leda till att informanterna vet hur de ska gå tillväga för att 

andraspråkselever ska utveckla sina kunskaper samt ge dem rätt förutsättningar i 

undervisningen. En annan utmaning som empirin visar är att det kan uppstå kulturkrockar då 

eleverna har en uppfattning och ett synsätt med sig hemifrån som inte stämmer överens hur de 

får agera i skolan. För att bemöta denna svårighet framgår det i empirin att informanterna 

arbetar med att vara tydliga i sitt sätt med att förklara varför eleverna inte får göra på ett 

specifikt sätt. Empirin visar även att andraspråkselever kan uppfattas som stökiga då de har 

svårt att göra sig förstådda. Löthagen, Lundenmark och Modigh (2008:16–17) skriver att 

andraspråkselevernas självbild påverkas av förutfattade meningar och att andraspråkselever är 

vana att inte förstå vad som sägs i skolan. Detta kan tänkas vara en orsak till att 
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andraspråkselever upplevs som stökiga då de har svårt att förstå skolspråket. Ytterligare en 

utmaning som empirin visar är de ekonomiska ramfaktorerna. Det framgår av informanterna 

att ekonomin inte finns till att köpa in anpassade material eller läromedel, vilket medför att 

lärarna får använda befintligt material. Gibbons (2018:35) skriver att lärare ofta väljer att 

förenkla uppgifter, vilket i sig leder till att innehållet blir urvattnat. Detta kan kopplas till 

empirin då det visar sig att det är svårt att finna tid till anpassning av befintligt material, vilket 

kan tänkas leda till att andraspråkseleverna inte ges rätt möjlighet att utveckla sina kunskaper. 

Empirin visar även att de ekonomiska resurserna påverkar tillgången till tolk och 

studiehandledare. Detta kan leda till att andraspråkseleverna inte får tillräckligt stöd för att 

utveckla sina kunskaper och nå målen inom ämnena (Skolverket 2019:269–281). 

6.4 Analys av empiri  

I detta avsnitt analyseras empiri utifrån studiens syfte och det teoretiska perspektivet som är 

det sociokulturella perspektivet. 

6.4.1 Lärares metoder och arbetssätt vid undervisning av andraspråkselever  

Gibbons (2018:29–30) beskriver att inom det sociokulturella perspektivet är synen att en 

individs utveckling sker via sociala sammanhang. Säljö (2014:301) skriver även att inom 

perspektivet ses språket som det mest betydande redskapet för att förstå. Detta kan till viss del 

kopplas till empirin som vi har fått fram då det framgår att informanterna inte använder sig av 

några speciella metoder eller arbetssätt när de har andraspråkselever i klassen. Det 

framkommer däremot att de arbetar med att vara extra tydliga vid genomgångar, instruktioner 

och förklaringar av begrepp. Dessutom visar empirin att informanterna kontrollerar efter 

avslutad genomgång om andraspråkseleverna har förstått begrepp och vad de ska arbeta med, 

och om de inte har förstått försöker informanterna att på ett annat sätt förklara eller använda 

bildstöd för att förtydliga. Detta skulle kunna kopplas till mediering som är ett grundläggande 

begrepp inom det sociokulturella perspektivet, vilket handlar om att individer använder sig av 

olika typer av redskap, språkliga och materiella, för att förstå och verka i omvärlden (Säljö 

2014:298–301). Det skulle även kunna kopplas till appropriering som handlar om att göra till 

sitt eller ta till sig, där eleverna genom interaktion med en vuxen lär sig. Vygotskij menade att 

det är i skolan som eleverna ska lära sig vetenskapliga begrepp. Att läraren låter eleven möta 

och appropriera kunskaperna bidrar till att de kan förstå världen utanför sina egna 

erfarenheter.  
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Det framkommer i informanternas svar att eleverna lär sig av varandra genom sina olika 

erfarenheter, där de får ta del av varandras olika kulturer och detta bidrar till att eleverna 

skapar sig förståelse för andra människor. Det finns även en uppfattning att 

andraspråkeleverna växer i och med att de får använda sitt modersmål och får berätta hur 

saker fungerar i deras hemland och kultur. Detta kan kopplas till det sociokulturella 

perspektivets syn att en individ utvecklas utifrån hens sociala, kulturella och historiska 

bakgrund (Gibbons 2018:29–30). Empirin visar även att informanterna anser att det är bra att 

låta eleverna hjälpa varandra med läsning och förklaring av ord. En tolkning av empirin är att 

samspelet skulle kunna kopplas till Vygotskijs proximala utvecklingszon, som innebär att en 

individ utvecklas i samspel med andra. Däremot framkommer det inte i informanternas svar 

om de använder sig av grupparbeten som ett sätt för eleverna att dela dessa erfarenheter. 

Elmeroth (2017:83) menar att grupparbeten kan vara ett gynnsamt sätt för eleverna att 

integrera och använda språket samt att det hjälper eleverna att komma till den närmsta 

utvecklingszonen.  

Det framkommer i informanternas svar att de genom olika typer av stöttning försöker 

främja andraspråkselevernas kunskapsutveckling, bland annat genom att använda sig av 

stöttningsformen tydlighet, bildstöd, nyckelord som begrepp och digitala verktyg som 

PowerPoint och smartboard. Detta kan kopplas till scaffolding, där läraren i det här fallet är 

den mer kompetenta individen som ger eleverna intellektuellt och fysiskt stöd under elevens 

approprieringstid (Säljö 2005:100). 

Utifrån informanternas svar tolkar vi att de till viss del arbetar utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv där fokus är på det sociala samspelet mellan individer. Det är inget som 

informanterna själva uttryckt men att det är en tolkning som vi gjort. 

6.5 Slutsats 

Den slutsats vi drar från vårt resultat är att lärarna inte använder sig av några specifika 

metoder eller arbetssätt i den ordinarie undervisningen när de har andraspråkselever i klassen, 

men att de arbetar med att vara tydliga och använda bildstöd, där digitala verktyg som 

PowerPoint och Smartboard används. En möjlig anledning till att informanterna inte har några 

specifika metoder eller arbetssätt kan tänkas bero på att de flesta saknar utbildning i svenska 

som andraspråk och de som har utbildning har endast gått en delkurs.  

Det vi ställer oss frågande till är om den enskilda elevens behov verkligen står i centrum 

för skolans verksamhet. Det vi har reagerat på är att andraspråkseleverna inte alltid ges 
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möjlighet att ha svenska som andraspråk, utan att den istället ska integreras med den ordinarie 

undervisning där lärarna ska hålla i undervisningen men inte har utbildning i svenska som 

andraspråk. Det vi tar med oss till vårt framtida yrke är att det är viktigt att vi skaffar en 

medveten och fördjupad kunskap om vad de finns för olika metoder och arbetssätt för att 

främja andraspråkselevers utveckling. Vi har även blivit medvetna om vikten av att vara 

tydlig vid genomgångar och instruktioner. Slutligen har vi bestämt oss för att vi i framtiden 

vill utgå från ett sociokulturellt perspektiv och vi vill upprätta ett samarbete med svenska som 

andraspråksläraren och modersmålsläraren för att tillsammans skapa en gynnsam 

undervisning för andraspråkselever. 

6.6 Fortsatt forskning 

Då denna studie endast har undersökt sju 1–3-lärares metoder och arbetssätt skulle den 

fortsatta forskningen kunna ske med ett större urval för att en bredare bild av vilka metoder 

och arbetssätt som är gynnsamma för andraspråkselever, både hur lärare definierar det och sen 

se hur de gör i praktiken. Genom att utföra observationer av lärarna vid flera tillfällen och 

sedan komplettera det med intervjuer skulle det kunna ge en bredare bild över vilka metoder 

och arbetssätt som är gynnsamma för andraspråkselever. Dessutom skulle det vara intressant 

att utifrån ett elevperspektiv undersöka hur andraspråkseleverna resonerar kring hur de lär sig 

bäst. Det skulle även vara relevant att undersöka hur ett samarbete mellan klasslärare, svenska 

som andraspråkslärare och modersmålslärare skulle kunna se ut och om det skulle kunna 

främja andraspråkselevernas kunskapsutveckling. 
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Bilaga 1  

Information om examensarbete om andraspråkselever. 
 
Hej! 
Vi är två studenter inom grundlärarprogrammet F-3 från Mälardalens högskola och vi skriver 
vårt examensarbete. Syftet med studien är att få mer kunskap om vilka arbetssätt och metoder 
F-3 lärare använder sig av vid undervisningen av andraspråkselever; i synnerhet är vi 
intresserade av att få veta vilka metoder och arbetssätt lärarna anser vara mest gynnsamma för 
andraspråkselevernas möjligheter att utvecklas i skolan. Vi har valt detta ämne då vi i vår roll 
som lärare kommer att möta och undervisa andraspråkselever. Vi vill öka våra kunskaper om 
metoder och arbetssätt vi kan använda oss av i arbetet med dessa elever i vår undervisning. 
Genom att undersöka vilka metoder och arbetssätt lärare upplever är gynnsamma för 
andraspråkselever kan vi skapa oss en djupare kunskap och förståelse som vi kan dra nytta av 
i vår kommande yrkesroll. Vår förhoppning är att vår undersökning kommer bidra till att 
lärare blir medvetna om vikten av att anpassa och ta hänsyn till andraspråkselever i 
undervisningen.  
 
Det praktiska genomförandet kommer ske genom semistrukturerade intervjuer med F-3 lärare. 
För att få flera olika infallsvinklar i vår undersökning har vi kontaktat lärare från olika skolor. 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Du ombeds att delta i denna 
undersökning då du arbetar som lärare i årskurserna F-3. Genom att delta i denna 
undersökning innebär det att du kommer att få svara på en del frågor kring metoder och 
arbetssätt som du använder dig av i din undervisning när det kommer till andraspråkselever. 
Intervjun kommer ske på den plats du anser är lämplig och som passar dig bäst, tiden 
uppskattas till cirka 20–30 minuter. Med ditt godkännande kommer intervjun spelas in genom 
en mobiltelefon för att vi ska kunna vara aktiva i intervjun och att vi sedan ska kunna tolka 
svaren vid transkriberingen. Du kommer ha möjligheten att ta del av den färdiga uppsatsen 
om intresset finns.  
 
Etiska förhållningssätt  
Vi kommer att följa de etiska principerna och ta hänsyn till dem i undersökning.  

 Informationskravet: informanten får information om studiens syfte och varför den 
blivit utvald, vilket uppfylls genom detta informationsbrev.  

 Konfidentialitetskravet: informanten är anonym i undersökningen och uppsatsen. Ditt 
deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta 
ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 

 Samtyckeskravet: du som informant ger oss godkännande att delta i vår undersökning.  

 Nyttjandekravet: informanten blir informerad om hur undersökningsmaterialet 
kommer att användas. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 
vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA.  

Vi hoppas att du vill delta och vi ser framemot ett bra samarbete.  
 



 

 

Med vänliga hälsningar  
Carola Eriksson och Madelene Hjelmberg  
Eskilstuna 2019-10-29 
 
Carola Eriksson           Madelene Hjelmberg.                   Walder, Renate 
Student            Student                     Handledare 
Cen15012@student.mdh.se         mhg16001@student.mdh.se          renate.walder@yahoo.com 
  
076-8280291                                 073-9257402                    0041-41 460 02 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Bilaga 2 

Bakgrundsfrågor:   
 
1. Hur länge har du arbetat som lärare?   
  
2. Vilken utbildning har du?   
  
3. Vilken årskurs arbetar du i?   
  
4. Har du gått någon utbildning i ämnet svenska som andraspråk?   
  
5. Vilka är dina erfarenheter med att undervisa elever med 
annat modersmål än svenska (andraspråkselever)?   
 

Frågor:   
 

1. Har du kunnat se hur du i din roll som lärare är betydelsefull för dina elevers 
språkutveckling? 
  
2. Hur gör du för att eleverna med annat modersmål än svenska ska förstå (genomgångar, 
läsa, skriva) när undervisningen är på svenska?   
  
3. Använder du speciella arbetsmetoder för andraspråkselever?   
- Samma metoder som för förstaspråkselever?   
  
4. Vad gör du om en andraspråkselev inte förstår?   
- Särskilda metoder/arbetssätt? 

  
5. Använder du olika material till eleverna beroende på deras förstaspråk?  
- Vilket material används? Köpt eller eget tillverkat?  
- Är materialet anpassat för andraspråkselever? 

 
6. Anser du att du har de hjälpmedel som behövs för att möta elever i ditt arbete som är 
flerspråkiga? 

 
7. Vad tycker du är viktigt att tänka på i undervisningen av andraspråkselever?    

 
8. Samarbete du med modersmålslärare och SVA-lärare? Om ja hur ser det samarbetet 
ut?  

 
9. Arbetssättet du använder med andraspråkselever, är det något som har ändrats under 

dina år som lärare?  
- om ja, i så fall hur och varför?  

 
Övrigt:  
 

1. Vilka möjligheter finns det att undervisa en flerspråkig klass?   
  



 

 

2. Vilka utmaningar finns det att undervisa en flerspråkig klass?   
  
3. Känner du dig trygg i att undervisa andraspråkselever?  
  
4. Finns det någonting du skulle vilja tillägga som kan vara relevant för vårt arbete?  

 
 
 

 

 

 

 

 
 


