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Andraspråkselever i det ordinarie klassrummet 

– En intervjustudie kring arbetet med andraspråkselever i grundskolans tidigare år 

Second language learners in the mainstream education 

– An interview study about the work of second language learners in primary education 

_____________________________________________________________ 

Andelen andraspråkselever i skolan ökar ständigt 
och dessa elever utgör nu en del av skolans 
heterogena elevgrupper. Syftet med denna studie 
är därför att beskriva hur lärare anser att arbetet 
med andraspråkselever sker i den ordinarie 
undervisningen. Med detta syfte som grund 
ställdes följande frågeställningar: 
 

 Hur undervisas andraspråkselever i den 
ordinarie undervisningen? 

 Vilka pedagogiska utgångspunkter går att 
urskilja hos yrkesverksamma lärare då de 
undervisar andraspråkselever? 

 Vilka pedagogiska utmaningar anser lärare 
finns i arbetet med andraspråkselever? 
 

Undersökningen har sin utgångspunkt i fem 
semistrukturerade intervjuer där samtliga informanter 
har minst fem års erfarenhet av arbete med 
andraspråkselever. Slutsatserna som dras utifrån 
studiens resultat är bland annat att det finns många 
arbetssätt som av lärare anses effektiva för att undervisa 
andraspråkselever. Lärarens förhållningssätt och 
kompetens samt möjlighet till kompetensutveckling 
spelar stor roll samtidigt som tillgången till 
studiehandledning på modersmålet och undervisning på 
modersmålet är betydelsefullt. Genom studiens resultat 
framkommer också förslag på hur arbetet med 
andraspråkselever skulle kunna förbättras.  

The percentage of second language learners in 
schools are constantly increasing and these 
pupils now constitutes a part of the school´s 
heterogeneous groups of pupils. The purpose of 
this study is to describe how teachers consider 
that the work with the second language learners 
look like in the mainstream education. With this 
purpose as a base the following questions were 
written:  

 How are the second language learners 
taught in the ordinary education? 

 What educational starting points could 
be distinguished among teachers who 
teach second language students? 

 What pedagogical challenges are there 
in the work with second language 
learners according to teachers?  

The survey is based on five semi-structured 
interviews where all informants have at least five 
years of experience working with second 
language learners. The conclusions reached of 
the results of the study are, among other things, 
that there are many approaches of teachers are 
considered effective for teaching second 
language learners. Teacher's attitude and skills 
play a large role at the same time as the 
availability of teaching in the mother tongue and 
teaching guides on mother tongue is important. 
By the results of the study reveal also 
suggestions on how the work with second 
language learners could be improved. 
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1. Inledning 

Enligt uppgifter ifrån statistiska centralbyrån (Befolkningsstatistik, SCB, u.å.) har 

invandringen till Sverige ökat varje år sedan 1996. Enbart år 2016 invandrade 163 005 

personer till Sverige (Befolkningsstatistik, SCB, u.å.) och enligt uppgifter hämtade från 

Institutet för språk och folkminnen (2014) fanns det år 2014 cirka 200 olika modersmål 

representerade i Sverige. Många av dessa modersmål går att återfinna hos elever i den 

svenska skolan vilket innebär att det är viktigt att undervisningen anpassas utefter språkligt 

heterogena grupper. Anpassningarna ställer höga krav på lärares förmåga att bemöta och 

undervisa elever utifrån deras behov och tidigare erfarenheter. Det är därför viktigt att lärare 

har kunskap om hur andraspråks- så väl som förstaspråkselever bör undervisas och vilka 

anpassningar som kan göras för att underlätta både deras språk- och kunskapsutveckling. 

Utifrån Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2016a) kan 

utläsas att lärare har ett extra ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt för att 

nå kunskapskraven. I Skolinspektionens rapport (2010) framgår det dock att lärare ofta 

saknar kompetens och utbildning för att undervisa flerspråkiga elever. Denna rapport 

ifrågasätter därför om skolan verkligen är likvärdig om lärare i allmänhet inte vet hur 

andraspråkselever lämpligast bör undervisas.  

Eftersom heterogena elevgrupper är någonting jag och många andra nyutexaminerade lärare 

kommer att möta är det viktigt att vi är förberedda på hur arbetet med andraspråkselever på 

bästa sätt kan ske. I de övergripande målen och riktlinjerna i Läroplanens andra kapitel 

(Skolverket, 2016a) framgår det att språkutvecklingen inte är kopplad till ett speciellt ämne 

utan att detta är ett inom skolan gemensamt uppdrag. Eftersom ett språk- och 

kunskapsutvecklande arbete gynnar samtliga elever i skolan är det viktigt att alla lärare är 

medvetna om hur detta arbete med fördel bör ske. Denna undersökning kommer därför 

fokusera på hur yrkesverksamma lärare undervisar andraspråkselever i den ordinarie 

undervisningen. Med ordinarie undervisning avses i denna studie den undervisning där 

samtliga elever i en klass är delaktiga. Därmed är alla ämnen utom modersmålsundervisning 

inkluderat i detta begrepp.  

Denna studie har inspirerats av Henrysson och Karlssons (2016) litteraturstudie som 

redogör för vilka faktorer som enligt forskning påverkar elevers andraspråksutveckling. 

Resultatet i denna studie grundas på fem semistrukturerade intervjuer utförda på fyra 

mångkulturella skolor och jag vill med denna studie bidra till en större kunskap om hur 

andraspråkselever kan undervisas i den ordinarie undervisningen. 

Inledningsvis presenteras studiens syfte och frågeställningar (kap. 2.), vilket följs av 

bakgrund (kap. 3.) där begreppsförklaring, teorianknytning, påverkande faktorer, ett 

likvärdighetsperspektiv samt styrdokument i relation till området presenteras. Metodavsnittet 

(kap. 4.) redogör för datainsamlingsmetod, urvalet av informanter, en kort presentation av 

informanterna, intervjufrågor och hur de konstruerades, genomförande och 

databearbetningsprocess samt forskningsetiska överväganden och studien i relation till 

begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Därefter sammanställs studiens resultat 

(kap. 5.) genom konstruerade teman och kategorier och följs av en diskussion av metod och 

resultat (kap. 6.).   
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva hur lärare i årskurs ett, två och tre undervisar 

andraspråkselever i den ordinarie undervisningen. 

Detta syfte vill jag uppnå genom att besvara följande frågeställningar:  

 Hur undervisas andraspråkselever i den ordinarie undervisningen? 

 Vilka pedagogiska utgångspunkter går att urskilja hos lärarna då de undervisar 

andraspråkselever? 

 Vilka pedagogiska utmaningar anser lärarna att det finns i arbetet med 

andraspråkselever? 
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3. Bakgrund 

I bakgrunden kommer inledningsvis aktuella begrepp för studien att förklaras (kap. 3.1.). 

Därpå kommer den teoretiska utgångspunkten för studien att presenteras (kap. 3.2.) och 

sedan följer en introduktion kring utgångspunkterna för denna undersökning (kap. 3.3.). 

Därefter presenteras vad tidigare forskning visar om språkutvecklingsfaktorer som styrs av 

omgivningen (kap. 3.4.) samt faktorer som styrs av lärarens kompetens och didaktiska 

förhållningssätt (kap. 3.5.). Andraspråksutvecklingen kopplat till ett likvärdighetsperspektiv 

lyfts sedan (kap. 3.6.) och därefter kopplas studien till styrdokumenten (kap. 3.7.).  

3.1. Första- och andraspråkselever 

I studien kommer Abrahamsson och Bylunds (2012) definitioner av första- och andraspråk 

användas. Förstaspråk definieras som det språk ett barn lär sig först, genom exponering ifrån 

bland annat vårdnadshavare. Författarna likställer detta begrepp med begreppet modersmål då 

det enligt skribenterna har samma betydelse som förstaspråk. Andraspråk beskrivs som det 

språk som lärs in efter att förstaspråket helt eller delvis har lärts in. Även begreppet 

andraspråkselever är aktuellt i studien och Gibbons (2016) förtydligar att andraspråkselever är 

elever som läser svenska som ett andraspråk. Vidare understryker hon också att det är viktigt 

att vara medveten om att andraspråkselever är en heterogen grupp elever med olika 

bakgrunder, erfarenheter, förväntningar, värderingar, kulturer, socioekonomisk status och 

språk. Gibbons (2016) menar att det är viktigt att ha detta i åtanke för att kunna möta 

elevers olika förutsättningar och behov.  

3.2. Additiv tvåspråkighet  

I denna studie kommer begreppet additiv tvåspråkighet vara den teoretiska utgångspunkten. 

Enligt Cummins (2000) innebär detta begrepp att lära ett nytt språk och den nya kulturen 

med hjälp av sitt modersmål. Andra forskare anser att modersmålet har stor betydelse vid 

utvecklingen av ett andraspråk och de menar dessutom att andraspråksutvecklingen och 

kunskapsutvecklingen når längre när modersmålet används (Collier & Thomas, 2002; 

Gerena & Ramírez-Verdugo, 2014; Gynne & Bagga-Gupta, 2013; Hyltenstam, 2001; Lucero, 

2013; Norén, 2008, 2010; Tvingstedt, Drakenberg & Morgan, 2009). Samtliga forskare 

påpekar därmed vikten av att elever har tillgång till sitt modersmål genom antingen en 

tvåspråkig undervisning eller genom modersmålsundervisning. Norén (2008, 2010) och 

Tvingstedt et al. (2009) definierar en tvåspråkig undervisning som en undervisning där två 

språk är tillgängliga under samma lektion. Samma undersökningar visade att elever med 

tillgång till en tvåspråkig undervisning uppmätte bättre resultat än vid en enspråkig 

undervisning. Collier och Thomas (2002) understryker i sin studie även tillgången till 

modersmålet men författarna menar däremot att en tvåspråkig undervisning inte är 

nödvändig. Samma studie visade att elever med ett välutvecklat förstaspråk gynnades i sitt 

andraspråkslärande och att dessa elever hade möjlighet att överföra kunskap ifrån det gamla 

till det nya språket. Cummins (2000) klargör också att begreppet subtraktiv tvåspråkighet kan 

ses som motsatsen till additiv tvåspråkighet då det nya språket istället lärs in på bekostnad av 

elevens modersmål.  
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Enligt Lahdenperä (2004) är additiv tvåspråkighet ett annat uttryck för den interkulturella 

pedagogiken. Hon förklarar den interkulturella pedagogiken som ett förhållningssätt för att 

skapa samhörighet och ömsesidig respekt mellan elever och grupper av elever i den svenska 

skolan. Elmeroth (2008) förklarar vidare att denna pedagogik och detta förhållningssätt 

innebär ett erkännande av elevernas tidigare erfarenheter, att lärandet utgår ifrån dessa samt 

att de tidigare erfarenheterna ses som någonting givande och positivt precis som inom en 

additiv tvåspråkighet. Begreppen additiv tvåspråkighet och interkulturell pedagogik används i 

denna studie därför utifrån samma betydelse.  

Det finns därmed delade meningar om hur modersmålet ska användas i undervisningen för 

att nå bästa möjliga resultat. Utgångspunkten i denna studie blir utifrån ovanstående 

resonemang att elever åtminstone behöver ha tillgång till modersmålet i form av 

modersmålsundervisning för att dra nytta av denna i sin andraspråksutveckling.     

3.3. Påverkande faktorer  

Henrysson och Karlsson (2016) har genom både nationell och internationell forskning 

kunnat visa att det finns många faktorer som har inverkan på elevers andraspråksutveckling. 

Några av dessa är omgivningens förhållningssätt och maktstrukturer, det kulturella 

sammanhanget, lärarens förhållningssätt och kompetens, tillgång till stöttning på olika 

nivåer, undervisningsspråket samt tillgången till undervisning på sitt modersmål (Collier & 

Thomas, 2002; Cummins, 2000; Gerena & Ramírez-Verdugo, 2014; Gröning, 2006; Gynne 

& Bagga-Gupta, 2013; Hyltenstam, 2001; Lindberg & Hyltenstam, 2013; Lucero, 2013; 

Norén, 2008, 2010; Parszyk, 1999; Tvingstedt et al. 2009). I Greppa språket - Ämnesdidaktiska 

perspektiv på flerspråkighet (Skolverket, 2012) framgår att det förutom ovanstående faktorer 

också finns faktorer inom andraspråksutvecklingen som läraren eller omgivningen inte kan 

påverka. Faktorer som nämns är ålder, personlighetstyp, tidigare skolgång, språk- och 

kulturavstånd mellan det tidigare och det aktuella landet samt bostadsområdets och skolans 

sammansättning. Enligt samma publikation är det viktigt att vara medveten om att det är en 

växelverkan mellan både faktorer som går att påverka och de som läraren och omgivningen 

inte kan påverka som utgör resultatet i ett språkutvecklingsarbete. Faktorer som vidare 

kommer diskuteras är de faktorer som påverkas av omgivningen och läraren själv.  

3.4. Omgivningens påverkan på andraspråksinlärningen  

Cummins (2000) har i sin studie beskrivit hur samhällets maktstrukturer kan påverka 

andraspråkselevers studieresultat. Han menar att dessa maktstrukturer förutom i samhället 

också är synliga i många skolors klassrum. Cummins understryker att de maktstrukturer som 

finns, ofta är förtryckande där förstaspråkselever dominerar andraspråkselever. Andra 

förutsättningar ges utifrån dessa maktstrukturer till andraspråkseleverna och de visar sig 

framförallt genom elevernas sätt att tala, skriva, interagera och uppträda. En uppdelning 

mellan första- och andraspråkselever kunde påvisas av Parszyk (1999) då eleverna i hans 

undersökning menade att förstaspråkselever främst grupperade sig och tog kontakt med 

andra förstaspråkselever och tvärtom vad gäller andraspråkseleverna. Samtidigt påpekar 



    

5 
 

Collier och Thomas (2002) att interaktion med förstaspråkselever är en förutsättning för 

andraspråkselevers språkutveckling.  

Norén (2010) menar att även samhällets förväntningar på andraspråkselever spelar roll för 

dessa elevers studieresultat. Hon och Collier och Thomas (2002) anser att förväntningar är 

ett medel för framgång av den orsaken att människor vill leva upp till omvärldens krav och 

förhoppningar. Skolan och omgivningens förväntningar kan även kopplas samman med 

Lindberg och Hyltenstams (2013) tankar om att majoritetssamhället sätter gränser för vad 

som ryms inom svenskheten som norm. De menar att eftersom skolan till viss del styrs av 

svenskheten som norm sätts det gränser för vad elever bör och inte bör göra i skolan. De 

nämner att en konsekvens av denna norm kan bli att andraspråkselever och deras 

vårdnadshavare väljer bort undervisning i modersmål och svenska som andraspråk för att 

passa in och bli accepterade. Valen görs trots all den forskning som pekar på att 

undervisning i förstaspråket stödjer andraspråksutvecklingen (Collier & Thomas, 2002; 

Hyltenstam, 2001).  

Norén (2010) menar att även kulturen har betydelse för andraspråkselevers språk- och 

kunskapsinlärning. Hon diskuterar därför kulturens betydelse och lyfter ett exempel där 

kulturen påverkade förståelsen. Några somalisktalande elever hade i ett sammanhang svårt 

att lösa enkla matematiska uppgifter när dessa utgick ifrån berättelsen Prinsessan på ärten. 

Kulturbakgrunden var i detta fall okänd för eleverna och de hade ingen möjlighet att koppla 

samman kontexten med egna erfarenheter. Lindberg och Hyltenstam (2013) påpekar därför 

vikten av att som lärare reflektera över elevers tidigare erfarenheter både från skola och 

hemmiljö för att kunna utforma undervisningen utefter dessa. Parszyk (1999) menar dock att 

det inte är tillräckligt att reflektera kring detta utan att lärare behöver få mer kunskap kring 

de skillnader som finns i olika kulturer för att vara förberedda på eventuell problematik 

kopplat till kulturen. 

3.5. Lärarens påverkan på andraspråksinlärningen 

Gerena och Ramírez-Verdugo (2014) och Norén (2008) har i studier av andraspråksinlärning 

kunnat påvisa vikten av ett positivt förhållningssätt hos lärare gentemot andraspråkselever. 

Norén (2008) menar att en progression i språkutvecklingen lättare kan ske om eleverna i 

skolan möter en positiv inställning till både deras språkliga och kulturella bakgrund. Gerena 

och Ramírez-Verdugo (2014) anser att lärares positiva inställning till flerspråkighet smittar av 

sig på eleverna. De konstaterar att eleverna genom lärares positiva attityd till flerspråkighet 

själva ser fördelarna med att behärska flera språk och skapar en trygghet i att använda sina 

språk. Collier och Thomas (2002) och Cummins (2000) framhäver även de hur väsentligt 

lärares förhållningssätt och förväntningar blir i frågan om elevers språk- och 

kunskapsutveckling. De anser att lärarens såväl som samhällets förväntningar är indikationer 

på framgång.  

Collier och Thomas (2002) framhåller förutom förhållningssättet även lärarens kompetens 

som väsentlig i sammanhanget. De menar att lärarkompetensen är en av de viktigaste 

faktorerna för andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling. Lindberg och Hyltenstam 

(2013) anser dock att många lärare behöver mer kompetens i hur man arbetar 
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språkutvecklande därför att lärares nuvarande kompetens inom området generellt sett är 

bristfällig. I Gerena och Ramírez-Verdugos (2014) och Tvingstedts et al. (2009) studier blir 

kompetensbristen uppenbar eftersom flertalet av lärarna själva ansåg sig ha för dålig 

kompetens i hur ett språkutvecklande arbete bör ske. Lärarna i samma studier menade också 

att det fanns för lite tid i arbetet med andraspråkslever och att det framförallt var det 

kollegiala lärandet med tid för diskussion, planering och uppföljning som brast. På grund av 

tids- och kompetensbristen skapades en osäkerhet och oro hos lärarna i arbetet med 

andraspråkselever. I övergripande mål och riktlinjer i Läroplanens andra kapitel (Skolverket, 

2016a) framgår att tid för samverkan mellan olika yrkesgrupper i skolan ska finnas för att 

skapa ett vidare sammanhang och ökad progression för eleverna. En samverkan kan då 

stödja elevernas utveckling och lärande och i förlängningen även leda till mindre osäkerhet 

och oro hos olika yrkesgrupper i skolan (Skolverket, 2016a).  

Lärare som arbetar med andraspråkselever behöver enligt Cummins (2000), Gerena och 

Ramírez-Verdugo (2014), Gynne och Bagga-Gupta (2013), Lucero (2013) och Norén (2010) 

arbeta med stöttning på olika sätt och nivåer. Exempel på handlingar som kan verka 

stöttande för andraspråkselever är relationsskapande, muntlig stöttning i form av 

sammanfattning av lärande samt upprepande och förklaringar (Gerena & Ramírez-Verdugo, 

2014; Lucero, 2013; Norén, 2008). Författarna menar att stöttning på såväl mikro- som 

makronivå är nödvändigt för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin språk- och 

kunskapsutveckling. Stöttning på makronivå kan exempelvis innebära en anpassning av 

undervisningen utifrån elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter medan stöttning på 

mikronivå både är beroende av kontexten och elevernas respons och därför inte planerbar i 

förväg (Gerena & Ramírez-Verdugo, 2014; Lucero, 2013; Norén, 2008).  

Norén (2010) beskriver också engagerade lärare som bygger upp bra relationer med sina 

elever som en form av stöttning. Hon menar att ett sociokulturellt stödjande 

klassrumsklimat där relationer kan skapas gynnar andraspråkselevers språkutveckling 

eftersom eleverna får möjlighet att lära tillsammans och med hjälp av andra. Relationer blir 

dessutom en trygghet för eleverna och deras användande av flera språk. Gynne och Bagga-

Gupta (2013) beskriver smågruppsarbete som en form av relationsstöttning. De menar att 

eleverna engagerar och stöttar varandra och att både första- och andraspråkselever drar nytta 

av denna arbetsmetod. Förstaspråkselever får möjlighet till en ökad tilltro till sin språkliga 

förmåga och ett ökat självförtroende medan andraspråkselever blir uppmuntrade till en ökad 

interaktion och ett utökat användande av sitt språk. Resultatet i en studie gjord av Gröning 

(2006) visade att elever som medverkat i smågruppsundervisning använde sig av ett rikare 

och ett mer nyanserat språk än elever som deltagit i helklassundervisning. När elever arbetar 

i grupp eller med annat direkt stöd från en mer erfaren person arbetar eleven i vad Vygotskij 

(2001) kallar den proximala utvecklingszonen. Zonen utgör avståndet mellan vad en elev 

klarar av med hjälp av en mer erfaren person till vad eleven klarar av själv. Det 

sociokulturella perspektivet är därför aktuellt som en teoretisk bakgrund i denna studie. 

Gerena och Ramírez-Verdugo (2014) menar att kamratstöttning i form av smågruppsarbete 

endast är möjligt om klassrumsklimatet tillåter detta. De pekar därför på vikten av att läraren 

skapar ett sociokulturellt stödjande klassrumsklimat där eleverna känner sig delaktiga och där 

undervisningen utgår ifrån elevernas tidigare erfarenheter. Sammanfattningsvis är det många 
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delar av en lärares förhållningssätt och arbete som påverkar andraspråkselevers 

språkutveckling, bland annat förhållningssätt, kompetens, didaktiska val och förmågan att 

stötta eleverna.  

3.6. En likvärdig utbildning 

I Skollagen (SFS 2010:800) framgår det att utbildningen ska vara likvärdig oberoende av var 

eleverna tar del av utbildningen. Vidare är det i Läroplanens första kapitel (Skolverket, 

2016a) tydligt att en likvärdig utbildning inte innebär en exakt lika utformning av 

utbildningen utan att anpassningar utifrån varje elevs förutsättningar och behov är 

nödvändiga för att ge alla elever en likvärdig utbildning och lika förutsättningar för lärande. 

Norén (2010) menar att andraspråkselever kan ingå i den grupp elever som skolan enligt 

Läroplanen (Skolverket, 2016a) har ett extra ansvar för att stödja. Det är därför utifrån ett 

likvärdighetsperspektiv viktigt att lärare har den kompetens som krävs för att göra dessa 

anpassningar och ge detta stöd till andraspråkselever.  

3.7. Styrdokument om modersmålsundervisning och 

studiehandledning på modersmålet 

I Skollagen kan utläsas att elever som har vårdnadshavare med ett annat modersmål än 

svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om ”språket är elevens dagliga 

umgängesspråk, och eleven har grundläggande kunskaper i språket.” (SFS 2010:800, kap. 10, 

§ 7). Huvudmannen är skyldig att erbjuda elever modersmålsundervisning i de fall det finns 

elever som önskar undervisning i språket, finns minst fem elever med rätt till undervisning 

samt om det finns en lämplig lärare i språket. Det framgår också att elever därutöver ska 

erbjudas och har en utökad rätt till modersmålsundervisning i de fall då eleven talar något av 

Sveriges fem nationella minoritetsspråk, vilka är jiddisch, romani chib, finska, samiska och 

meänkieli (SFS 2011:185, kap. 5, § 7-10). 

Av Skolförordningen framgår tydligt att en elev ska få studiehandledning på sitt modersmål 

om hen behöver det (SFS 2011:185, kap 5, § 4). I Skolverkets publikation Studiehandledning på 

modersmålet framgår att elever ”ska få studiehandledning i den omfattning och på det sätt som 

behövs för att han eller hon ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i 

det eller de ämnen som eleven uppvisar svårigheter i” (Skolverket, 2015, s.16). Vidare står 

det i Skollagen att en kartläggning av nyanlända elevers kunskaper ska göras skyndsamt för 

att elever så snabbt som möjligt ska kunna få det stöd de behöver och enligt Skollagen har 

rätt till (SFS 2010:800, kap 3, § 12). Efter en kartläggning av elevernas kunskaper kan en 

studiehandledning påbörjas under antingen en längre eller en kortare period (Skolverket, 

2015). Vidare framgår i samma publikation att en studiehandledning kan ske antingen före, 

under eller efter en lektion beroende på handledningens syfte. 
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4. Metod 

I metodavsnittet kommer inledningsvis datainsamlingsmetoden semistrukturerad intervju 

presenteras (kap. 4.1.). Därefter beskrivs hur urvalet av informanter i studien har gått till 

(kap. 4.2.) och sedan presenteras informanterna, deras bakgrund och tidigare kunskaper 

(kap. 4.3.). En kort presentation av intervjufrågorna (kap. 4.4.) följs sedan av genomförandet 

för studien (kap. 4.5.). Metodavsnittet avslutas med en beskrivning av analysmetod (kap. 

4.6.), forskningsetiska överväganden (kap. 4.7.) samt studien i relation till begreppen 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet (kap. 4.8.). 

4.1. Datainsamlingsmetod 

Då avsikten med studien är att belysa väsentligheter inom fenomenet undervisning av 

andraspråkselever utifrån deltagarnas upplevelser, valdes en kvalitativ metod där data 

samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Både Bryman (2011) och Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) menar att kvalitativa intervjuer är flexibla och djupgående samt 

fokuserade på intervjuarens ståndpunkter och erfarenheter. Båda författarna framhåller att 

fördelarna överväger nackdelarna med att använda en kvalitativ metod när studier ska vara 

inriktade på deltagarnas egna synpunkter då du både kan få en djup och bred bild av deras 

åsikter. Ytterligare en fördel med intervju och speciellt en semistrukturerad intervju, är att 

intervjuaren får en bättre dialog med deltagaren vilket förhoppningsvis leder till både djupare 

och mer sanningsenliga svar (Stukat, 2011). I studien används semistrukturerade intervjuer 

där utgångspunkten är färdiga frågor men med anpassningar i varje intervju i form av bland 

annat olika följdfrågor (Bryman, 2011). Samma författare menar att semistrukturerade 

intervjuer möjliggör för intervjuaren att djupdyka i deltagarnas intresseområde eftersom det 

finns en stor öppenhet i hur intervjun ska vara uppbyggd. Intervjuerna genomfördes enskilt 

för att deltagarna inte skulle påverkas av varandra vilket enligt Stukat (2011) är en risk vid 

fokusgruppsintervjuer. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Även 

anteckningsstöd för att minnas exempelvis miljö och minspel användes.  

4.2. Urval  

Den urvalsgrupp som valts för att undersöka hur andraspråkselever i den ordinarie 

undervisningen undervisas är lärare. Collier (1987) anser att åldern åtta till elva år är optimal 

för andraspråksinlärningen och min studie riktar därför in sig på lärare som arbetar med 

elever i årskurs ett till tre eftersom dessa även är de åldrar jag kommer vara yrkesverksam i. 

Undersökningens fokus är hur lärare undervisar andraspråkselever i den ordinarie 

undervisningen samt vilka eventuella anpassningar som sker. Fem yrkesverksamma lärare 

har intervjuats då Stukat (2011) påpekar vikten av att välja en lagom stor grupp med 

deltagare i relation till tid och resursperspektivet, för att inte riskera att studien endast blir en 

ytlig jämförelse av utsagor. 

Resultatet i studien har satts i relation till vad Henrysson och Karlsson (2016) kommit fram 

till att forskning menar är viktigast inom andraspråksområdet. Medverkande lärare har valts 
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ut genom att de uppfyllt de inklusionskriterier som utsetts för studien. De två 

inklusionskriterier som använts i studien är att deltagarna måste arbeta eller ha arbetat med 

andraspråkselever i skolans yngre år samt ha minst fem års erfarenhet av att arbeta med 

andraspråkselever. Lärarna i studien valdes därmed ut genom ett strategiskt urval utifrån 

ovannämnda inklusionskriterier. Anledningen till det strategiska urvalet är studiens storlek 

och för att kunna få fördjupade kunskaper ifrån medverkande lärare. Stukat (2011) menar att 

strategiska urval är vanliga när syftet är att förstå och tolka enskilda fall samt i samband med 

examensarbeten när resurser för att bedriva en mer omfattande forskning saknas. 

Medverkande lärare arbetar på olika skolor för att olikheter i arbetssätt och arbetslag 

eventuellt ska kunna urskiljas för att därmed öka studiens generaliserbarhet (Svensson & 

Ahrne, 2015).  

4.3. Presentation av informanterna 

Deltagarna i studien arbetar på fyra olika mångkulturella skolor och sammanlagt har fem 

lärare medverkat i studien. Nedan ges en kort beskrivning av varje informants 

utbildningsbakgrund, erfarenheter av att arbeta med andraspråkselever samt nuvarande 

arbetsfördelning. Informanterna har avidentifierats för att uppnå och arbeta utefter 

konfidentialitetskravet och benämns därför som lärare ett till fem.  

Lärare 1 har 15 års erfarenhet av pedagogiskt arbete. Hen har under samtliga år på något sätt 

arbetat med andraspråkselever och har därför mycket erfarenhet inom området. Hen är 

utbildad 1-7 lärare inom ämnena svenska, samhällskunskap, engelska, idrott och svenska 

som andraspråk. Lärare 1 är klasslärare i årskurs 3 med särskilt ansvar för ämnena svenska, 

svenska som andraspråk, samhällskunskap och engelska och har utöver det ansvar för 

läslyftet som just nu är fokuserat på andraspråkelever. Lärare 1 har arbetat som volontär i 

Afrika och har därför erfarenhet av hur det är att inte förstå eller kunna göra sig förstådd i 

ett främmande land. 

Lärare 2 har 17 års erfarenhet av pedagogiskt arbete. Hen har under 15 av de åren arbetat 

med andraspråkselever. Hen är utbildad 1-7 lärare inom ämnena svenska, samhällskunskap, 

idrott och svenska som andraspråk. Lärare 2 har skrivit två uppsatser inom ämnet svenska 

som andraspråk och har därför extra högskolepoäng i didaktik inom detta ämne. Lärare 2 är 

klasslärare i årskurs 2 och har ansvar för samtliga teoretiska ämnen i denna klass förutom 

engelska.  

Lärare 3 har 38 års erfarenhet av pedagogiskt arbete av vilka 5 år är med flerspråkiga elever. 

Hen är från början utbildad förskollärare men har läst till svenska som andraspråk och 

specialpedagogik. Lärare 2 arbetar nu som resurs både vad gäller specialpedagogik och 

svenska som andraspråk i årskurs 3. 

Lärare 4 har 18 års erfarenhet av pedagogiskt arbete varav 16 år med flerspråkiga elever. Hen 

är utbildad 1-7 lärare inom ämnena svenska, samhällskunskap, engelska och svenska som 

andraspråk. Lärare 4 har dessutom behörighet att arbeta med matematik och de 

naturorienterande ämnena till årskurs tre. Lärare 4 är klasslärare i årskurs 2 och ansvarar för 

samtliga teoretiska ämnen i denna klass.  
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Lärare 5 har 36 års erfarenhet av pedagogiskt arbete av vilka samtliga år är med flerspråkiga 

elever. Hen är utbildad lågstadielärare inom alla teoretiska ämnen och har också behörighet i 

bild och idrott. Lärare 5 har också läst till svenska, musik, engelska och svenska som 

andraspråk till och med år 6 och spanska till och med år 9. Lärare 5 har arbetat som 

lärarvolontär i Sydamerika och har därför erfarenhet av hur det är att inte förstå eller kunna 

göra sig förstådd i ett främmande land. Lärare 5 arbetar som klasslärare i årskurs 1 och 

undervisar i samtliga teoretiska ämnen.   

4.4. Intervjufrågor 

Frågorna som använts vid genomförda intervjuer utgår från studiens syfte och 

frågeställningar. Frågorna är formulerade utifrån Hägers (2007) anvisningar av hur 

intervjufrågor bör formuleras och Häger menar att minst 80 procent av frågorna i en 

intervju bör bestå av öppna frågor där den intervjuade själv får möjlighet att formulera sitt 

svar. Intervjufrågorna består därför till största del av öppna frågor. För att kunna formulera 

frågor lämpliga för ämnesområdet har jag även tagit del av frågeformuleringar från tidigare 

forskning.  

En del frågor hade redan i förväg formulerade följdfrågor medan andra följdfrågor 

formulerades under intervjuerna. De i förväg valda följdfrågorna är i intervjuguiden skrivna 

med vanlig stil och exempel på mer spontana följdfrågor som använts finns sist i fet stil 

(Bilaga 1). Den kursiva texten i början och i slutet är information som deltagaren ska delges 

men ingenting som ordagrant ska läsas upp under intervjun.  

4.5. Genomförande  

I den tätort där studien utfördes finns skolor där elevbasen utgörs av mångkulturella elever. 

Deltagarna i studien valdes därför i första steget ut genom kontakt med rektorer på dessa 

mångkulturella skolor. Rektorerna utsåg i sin tur personer lämpade att medverka i studien 

utifrån sin yrkeserfarenhet. Kontakt med dessa lärare togs via mejl för att ge ytterligare 

information kring studiens syfte och vad ett medverkande i undersökningen skulle innebära. 

Samtliga deltagare fick i förväg tillgång till intervjufrågorna för att innan intervjutillfället 

kunna reflektera kring frågorna och förbereda sig på lämpligt sätt. Intervjuerna genomfördes 

på en för deltagarna trygg och välbekant plats för att undvika eventuell yttre påverkan, vilket 

enligt Stukat (2011) anses vara viktigt för att få opåverkade svar.  

För att underlätta vid genomförandet av intervjuerna sammanställdes en intervjuguide där 

både information, frågor och exempel på följdfrågor fanns nedtecknade (Bilaga 1). 

Intervjuguiden användes sedan för att genomföra en pilotstudie där två testintervjuer 

genomfördes. Bryman (2011) menar att det finns många fördelar med att genomföra en 

pilotstudie, bland annat att intervjuaren får intervjuvana, för att hitta en lämplig 

ordningsföljd och för att upptäcka olämpliga frågor. Intervjuguiden reviderades efter 

genomförandet av pilotstudien för att bättre uppfylla studiens syfte. Inför genomförandet av 

intervjuerna lästes bland annat Brymans (2011) råd för hur framgångsrika intervjuer kan 

genomföras, för att få en bättre uppfattning av hur resultatrika intervjuer vanligtvis går till 

och vad intervjuaren bör tänka på. Patel och Davidsson (2011) nämner också att det är 
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viktigt att intervjuaren är inläst på det aktuella området innan intervjuerna genomförs. 

Författarna menar att intervjuerna ger mer om intervjupersonen vet vad den letar efter och 

kan rikta intervjun mot detta. Vidare diskuterar de dock att intervjuaren måste akta sig för att 

färga eller påverka intervjupersonens svar utifrån sina förkunskaper. Innan genomförandet 

av intervjuerna läste jag därför in mig på vad tidigare forskning säger om undervisning av 

andraspråkselever.      

Under genomförda intervjuer användes förutom datorn som inspelare också 

anteckningsblock och penna för att komplettera med bland annat miljöbeskrivningar och 

anteckningar om minspel.   

4.6. Databearbetning och analysmetod 

Materialet har bearbetats genom att samtliga intervjuer transkriberats. Transkriptionerna 

genomfördes i direkt anslutning till intervjuerna för att på bästa sätt kunna återge vad 

informanterna faktiskt uttalat (Dalen, 2015). Programmet InqScribe användes för att 

underlätta denna process. Programmet är gjort för att underlätta transkriptioner och har 

därför snabbfunktioner som exempelvis att starta och stoppa, spola tillbaka några sekunder 

och att höja och sänka hastigheten på det uppspelade materialet. Bryman (2011) påpekar att 

det behövs en viss redigering vid transkriptioner från talspråk till skriftspråk för att öka 

läsbarheten. Han menar att upprepningar och ord som öh, va och liksom kan redigeras bort 

för att undvika att framställa intervjupersonen som korkad. Hänsyn till Brymans påpekanden 

togs vid transkriberingen. Se bilaga 2 för utdrag ur transkriptionerna. 

Dalen (2015) menar att analysprocessen börjar redan under transkriptionerna när 

intervjuaren får möjlighet att bekanta sig med sitt material. När transkriptionerna var färdiga 

gjordes en färgkodning för att hitta teman i det som kommit fram i de olika intervjuerna. 

Bryman (2011) menar att någon form av kodning är nödvändig i de flesta former av 

kvalitativa analyser för att strukturera framkommen information. Kategorier valdes utifrån 

syfte och frågeställningar och till en början fick varje fråga en färg. Rubrikerna som skapades 

utifrån studiens frågeställningar blev både långa och svårhanterliga och därför delades varje 

fråga också upp i lämpliga delkategorier utifrån flera teman som hittats. Bryman nämner att 

man i ett tidigt skede av analysen inte ska oroa sig för att hitta för många teman då en del av 

dessa senare kan visa sig ofruktbara. Dalen (2015) menar att syftet med kodningen och 

kategoriseringen av materialet är att ge läsaren möjlighet att förstå detta. De slutgiltiga teman 

som framkom utifrån frågeställningarna var bakgrundsfaktorernas komplexitet, 

kompetensutveckling, studiehandledning och modersmålsundervisning, förhållningssätt, 

arbetssätt, stöttning, resurser, organisation och förslag till förbättringar. 

Patel och Davidsson (2011) påpekar att det vid redovisande av resultatet i intervjustudier är 

viktigt att hitta en balans mellan citat ifrån intervjupersonerna och egna kommentarer utifrån 

vad som framkommit i intervjuerna. Resultatdelen varvas därför med citat och egna 

påpekanden utifrån de gjorda intervjuerna. Citaten citeras utefter Dalens (2015) råd och 

Harvardsystemets (APA) regler för referenshantering.  
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4.7. Forskningsetiska överväganden 

För att skydda personerna som intervjuats utgår studiens intervjuer från de forskningsetiska 

principer Vetenskapsrådet tagit fram som regler för olika forskningsprojekt. 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagaren om 

syftet med studien samt att deltagandet är frivilligt och att deltagaren har rätt att avbryta sin 

medverkan. Ur Samtyckeskravet framgår att deltagaren själv ska kunna bestämma över sin 

medverkan i studien och att forskaren behöver deltagarens samtycke samt att deltagaren 

närhelst ska kunna avbryta sin medverkan utan negativa följder. Konfidentialitetskravet innebär 

att de som deltar i studien ska ges största möjliga konfidentialitet och att uppgifterna om 

deltagarna ska förvaras på ett sätt så att utomstående inte kan komma åt dessa och kunna 

identifiera deltagare eller deras åsikter. Den fjärde och sista forskningsetiska aspekten att ta 

hänsyn till i studien är nyttjandekravet. Enligt nyttjandekravet får det insamlade materialet 

endast användas för forskningsändamål. Utöver dessa principer för forskning har 

vetenskapsrådet tagit fram två rekommendationer som jag i min studie har valt att förhålla 

mig till. Den första rekommendationen är att deltagare ska få tillfälle att ta del av känsliga 

avsnitt i studien innan den publiceras och den andra är att deltagare ska få veta var 

slutresultatet av studien kommer publiceras samt eventuellt få slutversionen skickad till sig 

(Vetenskapsrådet, 2002).   

4.8. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Patel och Davidsson (2011) menar att begreppen reliabilitet och validitet är sammanflätade 

inom den kvalitativa forskningen och författarna påpekar att begreppet validitet därför oftast 

används som ett samlingsnamn för de båda begreppen. Reliabiliteten blir därför enligt 

samma författare mindre aktuell i kvalitativa studier av den orsaken att samma resultat sällan 

kan förväntas uppnås igen. Det är troligt att informanten har ändrat åsikt eller lärt sig något 

nytt mellan olika intervjutillfällen.  

Validiteten i denna kvalitativa studie påverkas av många faktorer, bland annat hur urvalet av 

informanter gjorts, hur intervjuerna genomförts, hur transkriptionen gjorts, hur materialet 

redovisas samt hur detaljerade beskrivningar av studien som finns. Lantz (2013) och Dalen 

(2015) menar att det också är viktigt att de data som används speglar källans tankar och 

åsikter och att intervjuaren har ett öppet sinne kring vad som kan komma fram i 

intervjuerna. De påpekar att det är lätt att höra det man vill höra och att missförstånd lätt 

kan ske utifrån intervjuarens tolkning och informantens egentliga åsikter. Dalen (2015) 

påpekar att det innan undersökningen genomförs är viktigt att vara medveten om dessa 

faktorer för att studien ska nå en hög validitet. 

Enligt Svensson och Ahrne (2015) är möjligheterna att generalisera kvalitativ forskning ofta 

begränsade men den typ av generalisering som ändå är aktuell är i de fall studiens resultat går 

att överföra på andra personer eller miljöer. Eftersom studiens informanter valts ut genom 

ett strategiskt urval med tydliga inklusionskriterier skulle lärare med samma förutsättningar 

och förkunskaper kunna väljas ut igen. Det är dock inte troligt att samma eller kanske ens 

liknande svar skulle framkomma då alla pedagoger är olika och föredrar olika metoder. 



    

13 
 

Studien kan däremot generaliseras på det sätt att resultatet kan användas på mångkulturella 

skolor över hela Sverige. 
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5. Resultat 

Resultatet redovisas nedan i kategorier formulerade utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. De kategorier som valts ut är: bakgrundsfaktorernas komplexitet (kap. 5.1.), 

lärares kompetensutveckling (kap. 5.2.), studiehandledning och modersmålsundervisning 

(kap. 5.3.), lärares förhållningssätt gentemot andraspråkselever (kap. 5.4.), arbetssätt som 

används vid undervisning av andraspråkselever (kap. 5.5.), stöttning gentemot 

andraspråkselever (kap. 5.6.), resurser i arbetet med andraspråkselever (kap. 5.7.), 

organisation kring undervisning av andraspråkselever (kap. 5.8.) och förslag till förbättringar 

i arbetet med andraspråkselever (kap. 5.9.). De tre första kategorierna är kopplade till den 

andra frågeställningen, de tre nästkommande till den första frågeställningen och de tre sista 

kategorierna är kopplade till den sista frågeställningen. 

Samtliga intervjuer inleddes med att informanterna fick frågan kring ungefär hur stor andel 

av skolans och klassens elever som har ett annat modersmål än svenska. Lärarnas svar 

varierade mellan alltifrån 40 till 97 procent elever med ett annat modersmål än svenska. 

Denna fråga bekräftade att samtliga lärare arbetade på mångkulturella skolor och utifrån 

deras mångåriga erfarenhet uppfyllde de också studiens andra inklusionskriterium.  

5.1. Bakgrundsfaktorernas komplexitet 

Tre av studiens fem informanter var noga med att påpeka att det finns många faktorer som 

spelar en viktig roll för andraspråkselevers språkutveckling. Faktorer som nämndes var dels 

de som läraren inte kan påverka som exempelvis hur lätt elever har för att lära, studievana, 

hur mycket eleven pratar svenska utanför skolan, i vilket område eleven bor, vad eleven har 

för förstaspråk, vilken kultur eleven är uppvuxen i, socioekonomisk status samt hur 

föräldrarnas utbildningsnivå och språkkunskaper ser ut. Lärare två förklarade även att 

klassammansättningen spelar roll för andraspråkselevers språkutveckling. Hen ansåg sig ha 

sett en vidare utveckling hos andraspråkselever när det funnits en bättre språklig kompetens 

hos klasskompisarna. Det framgick i intervjun att eleverna vid dessa tillfällen kunnat 

använda sina klasskompisar som språkliga förebilder och att de därför fick fler tillfällen att 

höra det svenska språket samt mer språklig stöttning från sina klasskompisar. Läraren 

menade också att elever med en mer etnisk svenskhet använder andra ord och uttryck 

jämfört med elever som har svenska som ett andraspråk. Vidare nämndes faktorer som 

läraren kan påverka där alla informanter påpekade vikten av tillgången till modersmålet och 

att lära det nya språket via modersmålet.  

 Mm. Det är ju helt klart så, det vet man ju. Att har du många ord från början har du ju de 

här krokarna som du kan hänga upp orden på redan. Har du ett svagt språk så vet du ju inte 

vad förfärligt betyder på ditt modersmål. Men vet du det redan kan du ju bara para ihop dem 

(Lärare 4). 

Samtliga lärare i studien menade därför att en additiv tvåspråkighet är ett effektivt sätt att bli 

tvåspråkig på. Lärarna i studien använde inte detta begrepp utan det är en tolkning gjord 

utifrån deras berättelser. Ett flertal informanter nämnde däremot att många elever av olika 

anledningar inte har möjlighet till denna väg till tvåspråkighet. Exempel som lyfts är när 
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eleverna varken är starka på modersmålet eller andraspråket, när föräldrarna talar olika 

modersmål samt när eleverna kommer till Sverige innan de hunnit utveckla sitt modersmål. 

Ett annat fall som framkom i intervjuerna var då eleverna inte hade någon möjlighet att få 

hjälp att utvecklas varken på första- eller andraspråket hemma. I intervjuerna framkommer 

att möjliga anledningar till detta kan vara föräldrarnas utbildningsnivå och föräldrarnas 

språkkunskaper. ”Sen har vi ju den varianten att du har assyriska som modersmål och då har 

ju föräldrarna arabiska som skolspråk… För assyriska lär man sig inte i skolan i 

Mellanöstern. Utan det är arabiska.” (Lärare 4). 

Tre av studiens fem informanter påpekade att det är viktigt att vara medveten om att 

andraspråkselever är en heterogen grupp elever som likt vilken annan elevgrupp som helst 

behöver bemötas och undervisas utifrån sina olikheter. Lärarna nämnde också att det inte 

går att tänka att exempelvis alla elever ifrån Syrien kan undervisas på samma sätt och utifrån 

samma grunder eftersom det finns otroliga skillnader också på individnivå. Lärare två 

berättade också att hen märkt skillnad av vilka svårigheter elever ifrån olika språkgrupper 

har. Hen förklarade att olika språk har olika många vokalljud och att en del språk bara har 

exempelvis tre vokalljud. Vidare menar hen att elever som har ett modersmål med få 

vokalljud därför får svårare att höra skillnad på svenskans nio vokalljud som dessutom kan 

låta olika. Läraren nämner arabiskan som ett exempel då det bara har tre olika vokalljud.  

Det gör att man har svårt att uppfatta skillnaderna i de här vokalljuden som ligger så nära. 

Exempelvis å och o. Det skiljer man inte på i andra språk men så ska du göra det här. Det är 

ju jättesvårt (Lärare 2).  

Sammanfattningsvis kan man utifrån studiens fem intervjuer säga att det finns flera faktorer 

som påverkar elevers andraspråksinlärning och att behovet i varje enskilt fall kan se 

annorlunda ut. De faktorer som lyftes var bland annat de som läraren inte kan påverka som 

exempelvis hur lätt elever har för att lära och i vilket område eleven bor samt de faktorer 

som läraren kan påverka där tillgången till modersmålet påpekades av samtliga informanter.  

5.2. Lärares kompetensutveckling 

Tre av fem informanter förklarade att skolorna de arbetar på har medverkat i Skolverkets 

satsning på kompetensutveckling i form av Läslyftet. De beskriver att i det senaste Läslyftet 

som genomförts på skolan har en satsning på språk och språkutvecklande arbete för samtliga 

lärare gjorts. Lärarna menar att Läslyftet har haft många fördelar, bland annat att det gett tid 

till att fokusera på rätt saker, att lärarna har fått möjlighet att våga prova nya arbetssätt, att en 

röd tråd genom låg och mellanstadiet har skapats samt att en större enighet om hur man kan 

arbeta på ett språkutvecklande sätt i alla ämnen har formats. Lärare fem beskriver att det i 

läslyftet fanns tid till att diskutera och dela med sig av erfarenheter och tips. Hen tyckte det 

var mycket givande då lärare ifrån samtliga årskurser på skolan och lärare ifrån 

förberedelseklasserna var delaktiga. Lärare fem menade att denna möjlighet till kollegialt 

lärande med satsning på språkutveckling var mycket givande och att både hen och hens 

kollegor lärt sig mycket. 

 



    

16 
 

5.3. Studiehandledning och modersmålsundervisning  

Fyra av fem informanter i studien beskrev i intervjuerna att de ansåg sig ha en bristfällig 

kompetens i hur nyanlända bör undervisas och vilka rättigheter dessa elever har i 

undervisningen. Det kan genom intervjuerna utläsas att det råder en speciell osäkerhet om 

vilka möjligheter nyanlända och andraspråkselever har till studiehandledning. Samtliga 

informanter är överens om att helt nyanlända elever har rätt till studiehandledning på sitt 

modersmål men antal timmar och förutsättningarna för dessa skiljer sig åt. Lärarna använder 

däremot olika definitioner av vad en nyanländ elev är och det förekommer förklaringar att 

elever som gått i den svenska skolan mellan ett och tre år är nyanlända.  

Lärare tre beskrev till en början att eleverna i hens klass fick studiehandledning under två 

lektioner per dag men ångrade sig sedan och sa att det var ungefär en lektion om dagen. 

Övriga lärare i studien beskrev att deras elever får studiehandledning cirka två timmar i 

veckan trots att de utifrån elevernas bästa önskar mer. Även om samtliga lärare arbetar på 

mångkulturella skolor var det inte alla som hade elever med studiehandledning. Lärare fem 

hade inga elever med studiehandledning och lärare ett, två och tre hade tre elever vardera 

med studiehandledning. Det framgick att behovet var större än möjligheterna och två av 

studiens fem lärare uttryckte också att det kan vara svårt att hitta studiehandledare med rätt 

språk eller kompetens. ”Vi har ju haft det problemet också att i vissa språk finns det ju inga 

lärare. Och även det dilemmat som uppstår som det kan vara att studiehandledaren inte har 

ett tillräckligt starkt svenskt språk för att kunna hjälpa.” (Lärare 1). Utifrån intervjuerna kan 

tolkas att det finns en del svårigheter i arbetet med studiehandledning och lärare fem beskrev 

i intervjun sin upplevelse av hur det är att arbeta med nyanlända och direktintegrering av 

elever.  

Sen är det ju svårt i ettan eller tvåan när du får elever som kommer precis nyanlända. Det är 

ju jättesvårt. För på något sätt räknas det ju som att du ska kunna det också då. Kunna lära 

dem. Samtidigt som du har 20 andra som vill ha hjälp. Det är ju verkligen det som inte är bra 

(Lärare 5). 

Lärare ett, tre och fyra beskrev att de har en svenska som andraspråkslärare som arbetar 

extra med helt nyanlända elever som direktintegrerats i klassrummet. Läraren arbetar då med 

elevernas svenska basordförråd. Sammanfattningsvis ser skolors hantering av 

studiehandledning olika ut. Den oklarhet som finns kring nyanlända och andraspråkselevers 

rättigheter enligt styrdokumenten leder till en osäkerhet hos studiens undervisande lärare. 

Av informanterna i studien framgår att många av andraspråkseleverna deltar i 

modersmålsundervisning. Lärare fem berättade att cirka 75 procent av eleverna med ett 

annat modersmål än svenska väljer att ha modersmålsundervisning. Hen beskriver hur de 

”peppar och puffar” eleverna och vårdnadshavarna att ta vara på denna möjlighet. Lärare 

ett, två och fyra menar dock att modersmålsundervisningen många gånger kan vara svår för 

eleverna av den orsaken att undervisningen fokuserar mycket på grammatik och att skriva. 

Lärare ett beskriver att elever som inte har ett tillräckligt utvecklat modersmål för att förstå 

denna undervisning många gånger hoppar av.  
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Av samtliga informanter framgick att kontakten med modersmålslärarna är nästintill 

obefintlig. Modersmålslärarnas scheman är enligt lärarna i studien svåra att få ihop och det 

finns därför ingen planeringstid avsatt för dessa lärare tillsammans. Lärare fyra beskrev 

däremot att de på sin skola hade tur att ha många elever med samma modersmål och att de i 

början av terminen därför fick möjlighet att träffa samtliga modersmålslärare. Ingen av de 

övriga fyra lärarna har beskrivit att de fått möjlighet att träffa modersmålslärarna utan där 

har en eventuell kontakt skett via e-post.  

5.4. Lärares förhållningssätt gentemot andraspråkselever 

Samtliga informanter uttryckte att inlärningen av ett andraspråk bör ske genom och med 

hjälp av elevernas förstaspråk. De menade att elever kan utnyttja sina kunskaper i 

modersmålet för att utveckla andraspråket. I de flesta av informanternas klassrum förklarar 

andraspråkseleverna för varandra både på svenska och på elevernas modersmål när 

svårigheter uppkommer. Två av informanterna beskrev hur de varje vecka hälsat och sagt 

hejdå på ett nytt språk för att ta tillvara på elevernas flerspråkighet och tidigare erfarenheter. 

Lärare ett beskrev att de till en början utgått ifrån de språk som fanns representerade i 

klassen men att de sedan fortsatt med andra språk bara för att det var roligt. Lärare fyra 

berättade vidare att hälsningar på ett annat språk eller andra som hen uttryckte det 

”jippoaktiga saker” är bra för att uppmärksamma olika språk och för att visa att alla språk är 

lika mycket värda. Samma lärare berättade i intervjun att det på skolan hen arbetar funnits 

tydliga hierarkier mellan olika invandrargrupper och olika språk. På den skolan är det som 

läraren uttrycker ”det är ju nummer ett att liksom att alla språk är lika mycket värda”. Hen 

tror att lärarnas vardagliga attityd till eleverna och deras olika språk och kulturer är 

avgörande för hur andra elever ser på denna kultur och detta språk. Lärare fyra menar därför 

att lärarens attityd gentemot elever är viktigt för att minska statusskillnaderna mellan olika 

språk. Samma lärare uttryckte att de arbetade mycket med att eleverna ska kunna identifiera 

sig med olika språk och länder. Hen menade att det är viktigt att elever ska kunna känna sig 

både svensk och assyrisk av den orsaken att många av eleverna är tredje generationens 

invandrare där eleverna och deras föräldrar är födda i Sverige men att deras mor eller 

farföräldrar är födda utomlands. Lärare ett och fem beskrev också att elevernas 

flerspråkighet kan utnyttjas för att ge alla elever ett bredare perspektiv på kunskap. De 

beskrev att de passar på när studiehandledare eller modersmålslärare är på plats och de får: 

… passa på att jämföra olika länder för att även de svenska eleverna ska dra nytta av detta. 

Om man exempelvis pratar om odling här i Sverige kan man ju jämföra hur det är i Irak. Då 

kan eleverna få ett bredare perspektiv (Lärare 1). 

Sammanfattningsvis kan utifrån intervjuerna utläsas att lärares attityd och förhållningssätt 

gentemot både andraspråkselever och andra språk är betydelsefullt för hur användningen av 

dessa språk ser ut i klassrummet.   

5.5. Arbetssätt vid undervisningen av andraspråkselever 

Flertalet av de intervjuade lärarna ansåg att ett språkutvecklande arbete i alla ämnen var 

nödvändigt för andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling. De menade att detta 
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snarare var ett förhållningssätt än en färdig metod att agera efter i klassrummet. Saker att 

fokusera på utifrån ett språkutvecklande förhållningssätt var enligt de medverkande lärarna 

bland annat stöttning och ord- och läsförståelse. Många av lärarna i studien arbetade med 

språket och att utöka ordförrådet på olika sätt. Några exempel som uppkom var genom 

bildstöd, verser och sånger, synonymer, kroppsspråk, memory, konkretisering genom att 

exempelvis besöka platser, samla ord på olika bokstäver och att bygga ordbanker. Det går 

genom två av intervjuerna också utläsa att det är viktigt att eleverna genom undervisningen 

får mycket talutrymme. Några idéer kring hur mer talutrymme kan skapas för eleverna var 

genom att eleverna får prata två och två istället för att räcka upp handen eller att de får 

arbeta i mindre grupper. Lärare två beskrev detta som en utmaning på grund av att det 

samtidigt finns mycket läraren måste förklara. Läraren funderade på hur båda delarna skulle 

hinnas med.  

Andra saker som ansågs vara viktigt i arbetet med andraspråkseleverna var att vara en tydlig 

ledare, högläsning, ta hjälp av föräldrarna, datorn som redskap samt att upprepa mycket och 

ofta. En av informanterna menade att lite högläsning varje dag var ett måste i arbetet med 

andraspråkselever. Hen förklarade att det finns många olika sätt och knep för att använda 

och arbeta med språket genom högläsning. Hen berättade att de ibland lyssnar på upplästa 

böcker eller sagor, ibland läser läraren själv och ibland får eleverna läsa för varandra.  

Tre av informanterna berättade att kontakten med föräldrarna är viktig då eleverna även 

utvecklas i sitt språk utanför skolans dörrar. Exempel på hur en inkludering av föräldrarna 

kan ske är genom att lära några få ord på föräldrarnas språk, utgå ifrån att föräldrarna vill 

sina barn det bästa och genom att inkludera föräldrarna i läxor eller annat skolarbete. Lärare 

ett berättade att hen vid ett tillfälle låtit eleverna intervjua sina föräldrar kring en viktig 

händelse i deras liv och att responsen ifrån detta varit mycket positiv. Hen förklarade vidare 

att detta inte bara är viktigt för föräldrar till andraspråkselever utan att inkludering av andra 

vårdnadshavare också är viktigt. Det framkommer genom intervjuerna även att upprepning 

är viktigt i arbetet med att utöka ordförrådet. Lärare fem uttryckte att eleverna behöver 

upprepning för att få chans att ta till sig orden och att de oftast inte upplever något tjatigt 

även om du som lärare gör det.  

Utökat ordförråd hela tiden och det låter tjatigt men upprepning, upprepning och 

upprepning. Hela tiden så att du säkert vet att det gått in och att du inte låter dem sova utan 

att man är på precis hela tiden. Det blir jobbigt för dem men det är ju därför de är här. 

Istället för att sova (Lärare 5).  

Samma lärare uttryckte vikten av att till en början fokusera på betydelse och arbeta med 

stavning i andra hand. Denna lärare arbetade med veckans ord utifrån vad som var aktuellt 

för veckan och använde pappersremsor av ord som eleverna varje dag övade på att förklara 

eller framföra synonymer till. Orden kunde vara kopplade till olika ämnen varje vecka och 

blev därför naturliga för eleverna att lära sig. Detta blev en form av ämnesöverskridande 

arbete där läraren använde exempelvis svenska för att eleverna skulle kunna utvecklas i de 

naturorienterande ämnena. Lärare två beskrev att ett tematiskt ämnesöverskridande arbete 

blir ett naturligt sätt för eleverna att lära sig på. Hen beskrev att eleverna enligt Läroplanen i 

de naturorienterande ämnena ska lära sig om djur och att de i svenskan ska öva på och lära 

sig läsa faktatexter (Skolverket, 2016a). Det blir enligt läraren då en självklarhet att dessa två 



    

19 
 

delar ifrån det centrala innehållet sammanvävs. Lärare två menade också att ett 

ämnesöverskridande arbete är nödvändigt för att hinna med allting i de centrala innehållen i 

Läroplanens alla kursplaner. Samma lärare och lärare fyra menar att det är bättre att läsa en 

text och kunna förklara betydelsen av viktiga ord än att läsa många texter och inte förstå 

innebörden, kvalité framför kvantitet.  

Sammanfattningsvis finns det olika arbetssätt som lärarna i studien ansåg vara effektiva i 

arbetet med andraspråkselever, bland annat bildstöd, kroppsspråk, memory och 

konkretisering. Lärarna i studien ansåg också att kontakten med vårdnadshavare, 

ämnesöverskridande arbete och högläsning vara viktigt för andraspråkelevernas språk- och 

kunskapsutveckling. 

5.6. Lärares särskilda stöttning för andraspråkselever 

Lärarna i studien gav eleverna i sina klasser stöttning på olika vis. Detta sker bland annat 

genom ovanstående arbetssätt men även genom cirkelmodellen, att arbeta på rätt nivå, 

smågruppsarbete, fältscheman, dokumentkamera och förklaring på modersmålet. Lärare två 

och fyra beskrev att cirkelmodellen är en process för att lära elever nya sätt att skriva eller 

hantera texter. De menade att man till en början gör eller skriver texten tillsammans i 

klassen. Efter några gånger eller när eleverna känner sig trygga i detta får eleverna istället 

arbeta på samma sätt fast två och två. När eleverna också känner sig säkra i detta sätt att 

arbeta får de arbeta på samma sätt enskilt. ”Detta ger då eleverna mycket stöttning i hur de 

kan och bör skriva faktatexter.” (Lärare 2). 

Lärare två påpekade i intervjun att det tidigare inte var aktuellt att använda korrekta 

ämnestermer som exempelvis subtraktion och addition vid undervisning av de yngre 

eleverna. Hon förklarade att hon och kollegorna nu istället för att förenkla språket genom att 

plocka bort korrekta ämnestermer, förklarar svåra ord för eleverna. Lärare fyra påpekade att 

det är viktigt att vara medveten om det språkutvecklande förhållningssättet redan i 

planeringsstadiet och att det är viktigt att tänka igenom hur detta arbete ska ske innan 

genomförandet. Hen förklarade att ”Jag menar skriver du en LPP får du ju tänka på det 

liksom att, hur man arbetar elevfokuserat” (Lärare 4).  

Tidigare trodde forskare att böcker blev mer lättlästa om texten kortades ner, men lärare två 

förklarade vidare att detta inte alls är fallet då eleverna istället ofta tappar sammanhanget och 

förståelsen för texten när de få ord som är kvar är viktiga och meningsbärande. Läraren 

berättade också att texter där eleverna inte får chans att identifiera sig med någon av 

huvudpersonerna blir mer abstrakta och svårförståeliga för eleverna. Läraren påpekade 

därmed att stöttning inte innebär en förenkling utan snarare en förklaring av både begrepp 

och sammanhang. 

Övervägande delen av de medverkande informanterna nämnde hur viktigt det är att lägga 

arbetet på rätt nivå. Texter och annat arbete får varken vara för lätt eller för svårt för att alla 

elever ska kunna delta i undervisningen. ”Du märker ju när du ligger på en hög nivå eller en 

för hög nivå. På 5–10 minuter har du ju liksom de som inte har förstått och de börjar ju 

liksom tänka på annat då.” (Lärare 5). Lärare ett nämnde att andraspråkseleverna som har 

studiehandledare ibland är med på ordinarie lektioner och ibland går ut och arbetar enskilt 
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med studiehandledaren. Hen menade att detta blir en anpassning utifrån elevernas 

förutsättningar och behov. Ett flertal av lärarna i studien påpekade att smågruppsarbete kan 

ses som en form av stöttning där mer kunniga elever kan hjälpa sina klasskompisar. 

Smågruppsarbetet blir därmed också ett sätt att anpassa undervisningen utefter elevernas 

olika nivåer. Smågruppsarbete och arbete med studiehandledare kan kopplas till Vygotskijs 

(2001) teori om arbete i den proximala utvecklingszonen där eleven kan nå en högre språk- 

och kunskapsnivå med hjälp av mer kunniga personer. 

Lärare två och fem nämnde att fältscheman och dokumentkameran är två verktyg som de 

använder för att stötta sina elever. Lärare två använder fältscheman istället för tankekarta för 

att eleverna ska få en stöttning i hur strukturering av en text kan gå till. Hen beskrev 

fältscheman som en form av skrivverktyg med olika fält, där fälten i den skrivna texten 

sedan skulle kunna utgöra ett eget stycke. ”Olika fält kan då vara klassificering, var de bor, 

vad de äter. Då blir det olika rutor med en fråga i varje och då samlar eleven olika kunskap 

eller stödord i de olika rutorna.” Lärare fem beskrev däremot hur hen använder 

dokumentkameran som ett för eleverna stöttande verktyg. Eleverna får genom 

dokumentkameran möjlighet att se och följa med i högläsningstexter och de får genom detta 

verktyg dessutom möjlighet att ge varandra stöttning genom att de kan visa upp färdiga 

alster. 

Samtliga informanter berättade vid intervjuerna att eleverna vid tillfällen det är möjligt får 

förklara begrepp eller meningar för varandra. Detta blir då en form av den kamratstöttning 

som Gynne och Bagga-Gupta (2013) beskriver som en form av stöttning där eleverna kan 

hjälpa varandra att utvecklas. Lärare ett och fyra beskrev hur de gjort detta för att stötta 

nyanlända elever som inte kunnat någon svenska.  

Då fick vi en nyanländ som pratade assyriska, då satte jag honom som också pratade 

assyriska som var ganska duktig på svenska. Då kände man ju att, nu ska ju inte den eleven 

sitta och vara någon hjälplärare men man kunde liksom förklara lite snabbt med ett ord 

liksom (Lärare 4).  

Lärare ett berättade också att det blev naturligt att en elev med bosniska som modersmål 

hjälpte en elev med kroatiska som modersmål av den orsaken att dessa språk är mycket lika.  

Vi hade en tjej som pratade kroatiska och fick då ingen modersmålslärare på en hel termin. 

Denna tjej kunde inte ett ord svenska och blev ledsen och så där. Då blev det väldigt 

naturligt att en tjej som kunde bosniska hjälpte denna tjej (Lärare 1).  

Lärare fyra beskrev i intervjun att det är viktigt att eleverna känner sig stolta och vill använda 

sig av sitt förstaspråk och hen menar att när eleverna hjälper sina klasskompisar på sitt 

modersmål kan detta medverka till en ökad stolthet kring modersmålet. Eleverna får då 

känna att de har någonting att bidra med via förstaspråket. Sammanfattningsvis kan det 

utifrån studiens intervjuer framföras att det finns olika sätt att stötta andraspråkselever, 

exempelvis genom cirkelmodellen, att arbeta på rätt nivå, fältscheman och genom 

kamratstöttning.  
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5.7. Resurser i arbetet med andraspråkselever 

Samtliga informanter i studien var positiva till arbetet med andraspråkselever och framhöll 

att de arbetade på utefter de förutsättningar som fanns. De berättade att arbetet fungerar bra 

men att andraspråkseleverna skulle kunna nå ännu längre både språk och kunskapsmässigt 

om det funnits mer tid och resurser att tillgå. ”Jag menar skulle jag få mer tid med eleverna 

och kunna sitta mer med eleverna än vad jag gör så tror jag att de skulle gå framåt ännu mer 

va. Så är det ju.” (Lärare 3). En av lärarna i studien nämner dock att resurser till största del är 

en kostnadsfråga och att det därför är irrelevant att diskutera detta då skolan finansieras på 

skattemedel och därför inte har oändligt med resurser. I frågan om eleverna får tillräckligt 

med stöttning svarar lärare fem: 

Och det är väl svårt att veta om det är tillräckligt. Jag menar där vill man väl alltid ha mer. 

Idealet skulle väl alltid vara om vi kunde vara dubbla lärare. Åtminstone på svenska och matte. 

Då skulle man ju komma betydligt längre (Lärare 5).  

Lärare tre berättade även att en person med en mer övergripande syn på vad som behöver 

göras och vilka resurser som finns skulle leda till en rättvisare fördelning av resurser. Antal 

elever som får stöd och hur mycket stöd de får är enligt lärare tre i dagsläget beroende av 

hur duktiga de olika arbetslagen på skolan är på att hushålla med resurserna.  

5.8. Organisationen av andraspråkselevers undervisning 

Lärare ett, två och tre nämnde under intervjuerna flera brister i hur organisationen kring 

andraspråkselever fungerar. Företeelser som togs upp var bland annat om eleverna gynnas 

mer av att läsa utefter kursplanen för svenska eller svenska som andraspråk, nya elever under 

terminen samt helhetssynen. Lärare två nämnde att rektorn i detta fall hade delegerat ut 

bedömningen kring vilken av svenskkursplanerna eleverna ska läsa utefter och att lärarna 

själva nu gör denna bedömning. Dessvärre saknades riktlinjer för hur denna bedömning ska 

gå till och hängde därför på lärarens eget yrkeskunnande. Samma lärare uttryckte också oro i 

de fall där nya elever kommer till klassen under terminens gång. Nya resurser tillsätts inte 

under terminens gång och studiehandledarna får enligt läraren endast arbeta med de elever 

som har sina behov nedskrivna. ”Det gör det svårt att avgöra om modersmålsläraren eller 

studiehandledaren ska arbeta med den de har papper på eller den som har störst behov.” 

(Lärare 1).  

Lärare tre och fem nämner båda att det i dagsläget handlar om att ”trolla” i arbetet med 

direktintegration av nyanlända. Lärare fem menar att det vore bättre för elevernas skull om 

samtliga elever gick i förberedelseklass och fick grunderna i det svenska språket innan de 

började i en vanlig klass. I en förberedelseklass får de öva på att prata i en mindre och 

tryggare miljö vilket läraren anser vara mer inkluderande än att endast sitta med och sitta av 

tiden i en vanlig klass.    
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5.9. Lärares förslag till förbättringar i arbetet med 

andraspråkselever 

Av studiens intervjuer framkom förslag på hur undervisningen för flerspråkiga elever skulle 

kunna förbättras och en av informanterna nämnde likt Noren (2008, 2010) och Tvingstedt et 

al. (2009) en tvåspråkig undervisning. Lärare ett menade att det borde vara praktiskt möjligt 

på de skolor där det finns större grupper av elever som pratar samma språk.  

Några få tillfällen har vi fått till det tidigare när jag jobbade på mottagningsskolan. Då var vi 

två lärare som undervisade ihop och den ena var modersmålslärare och stöttade de elever som 

behövde det. Det pratas mycket om det här men jag har inte riktigt sett att det används ännu 

(Lärare 1).    

Läraren nämnde dock att denna undervisning med fördel kan rikta in sig på 

samhällsorienterande och naturorienterande ämnen och till de lite äldre eleverna som går på 

högstadiet och på gymnasiet. Hen menade att dessa elever ofta får en mer basundervisning i 

många ämnen på grund av språkliga brister. ”Ofta får eleverna basic undervisning i dessa 

ämnen för att de inte förstår språket och inte utifrån sin egen kunskapsnivå.” (Lärare 1). 

Lärare ett menade också att det är lätt att eleverna tappar fokus på vägen om de inte får 

möjlighet att lära på sina egna villkor. Läraren ansåg därför att det vore aktuellt att skolan 

hen arbetar på blir bättre på att använda den inläsningstjänst de har. Inläsningstjänsten 

innebär en form av studiehandledning och förklaring av de läromedel som används i de 

samhällsorienterande och de naturorienterande ämnena. Hen menade även att skolan 

behöver köpa in mer litteratur speciellt riktad till andraspråkselever. ”Vi kanske inte har så 

mycket som är anpassade efter SVA-eleverna utan mer anpassade nybörjare, de elever som 

precis lärt sig läsa och skriva. Böcker till SVA- elever bör såklart vara anpassade på ett 

speciellt sätt.”  

5.10. Sammanfattning av resultat 

Avslutningsvis kan frågeställningarna sägas vara besvarade utifrån ett brett perspektiv. Den 

första frågan som rör hur andraspråkselever undervisas har utifrån denna undersökning flera 

svar; det finns bland annat olika metoder för hur andraspråkselever på bästa sätt kan stöttas. 

Här spelar också lärarens förhållningssätt och kompetens stor roll samtidigt som tillgången 

till studiehandledning på modersmålet är betydelsefullt. De pedagogiska utgångspunkter som 

går att urskilja hos yrkesverksamma lärare är att samtliga är medvetna om att elevernas 

tillgång till och utveckling på modersmålet samt flera bakgrundsfaktorer spelar roll för hur 

elevernas utveckling i andraspråket ser ut. Detta kan kopplas samman med den 

interkulturella pedagogiken och additiv tvåspråkighet som genom Cummins (2000), 

Elmeroth (2008) och Lahdenperä (2004) presenteras i studiens bakgrund. De pedagogiska 

utmaningar lärare ser inom arbetet med andraspråkselever är resurser, organisering och 

helhetssynen. Utmaningarna kan således kopplas samman med vad styrdokumenten säger 

om arbetet med andraspråkselever.  
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6. Diskussion 

Diskussionen inleds med metoddiskussion där ett resonemang kring urvalskriterier, starka 

och svaga sidor för studien samt tillvägagångssätt förs (kap. 6.1.) Under rubriken 

metoddiskussion lyfts även arbetets generaliserbarhet. Därefter ställs studiens resultat mot 

bakgrund, styrdokument och tidigare erfarenheter i resultatdiskussionen (kap. 6.2.). 

Resultatdiskussionen presenteras i sammanvävda kategorier valda utifrån studiens bakgrund 

och resultat och de rubriker som används är additiv tvåspråkighet (kap. 6.2.1.), 

studiehandledning på modersmålet och modersmålsundervisning (kap. 6.2.2.), resurser och 

organisation kring arbetet med andraspråkelever (kap. 6.2.3.), lärarens förhållningssätt och 

kompetens gentemot andraspråkselever (kap. 6.2.4.) samt lärarens förslag till förbättringar i 

arbetet med andraspråkselever (kap. 6.2.5.).  

6.1. Metoddiskussion  

Studiens informanter valdes ut för att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar. 

Som ett stöd för detta togs två inklusionskriterier fram och lärare som uppfyllde båda 

kriterierna utsågs som informanter. På grund av att många av universitets lärarprogram 

skriver uppsatser vid samma tidpunkt var det svårt att få lärare att ställa upp och för att 

underlätta för medverkande lärare genomfördes därför intervjuerna på respektive lärares 

skola. Eftersom jag tidigare skrivit en litteraturstudie som berörde forskningens tankar om 

vilka faktorer som påverkar andraspråkselever i sin språk- och kunskapsutveckling var min 

bakgrundsinformation inom området grundlig (Henrysson & Karlsson, 2016). Detta har 

varit till hjälp i utformandet av studiens bakgrund och vid formuleringen av intervjufrågorna.  

Kombinationen av att intervjufrågorna för studien var både öppna och fördjupande 

samtidigt som informanterna valts ut genom ett strategiskt urval gav mycket och fördjupad 

information. Vid analysen fanns det därför mycket att utgå ifrån och detta underlättade för 

besvarandet av frågeställningarna. Två andra styrkor med studien är att en pilotstudie 

genomfördes och att lärarna i studien arbetar på fyra olika skolor vilket enligt Svensson och 

Ahrne (2015) kan anses öka studiens generaliserbarhet. Att studien endast innefattar fem 

informanter kan däremot bidra till en lägre generaliserbarhet. Svensson och Ahrne (2015) 

menar att det försiktigt går att börja tala om generaliserbarhet inom den kvalitativa 

forskningen när mer än en miljö undersöks. Att genomföra en pilotstudie är också en styrka 

då det enligt Bryman (2011) kan få undersökningen i sin helhet att bli bra samt säkerställa att 

forskningsfrågorna är kopplade till studiens syfte och frågeställningar. Ytterligare något som 

kan anses öka studiens generaliserbarhet är att både nationell och internationell forskning 

har använts. Den nationella forskningen kan ge en jämförelse mellan olika skolor utifrån de 

styrdokument som finns medan den internationella forskningen ger en insikt om att dessa 

förklaringar och idéer kan anses giltiga på språk utöver svenskan.  

Någonting som skulle kunna ses både som en styrka och en svaghet är att intervjuerna i 

studien inte såg ut på samma sätt. I intervju fem ställdes andra följdfrågor jämfört med i 

intervju ett även om grundfrågorna var desamma. Anledningen till detta är dels att jag under 

tiden utvecklades som intervjuare och dels att ett intresse väckts för vad som 

uppmärksammats i den första intervjun. Följaktligen ställdes en del ledande frågor under 
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resterande intervjuer för att bekräfta eller avfärda det som framkommit under den första 

intervjun. Detta gäller exempelvis frågan om hur många elever som läser 

modersmålsundervisning då lärarna till en början ofta svarade otydligt på denna fråga. Om 

inte ledande frågor ställts hade kanske inte en lika djup jämförelse mellan de olika lärarna 

och deras skolor kunnat göras. Om jag hade haft mer intervjuvana hade intervjuerna 

antagligen sett annorlunda ut och varit mer lika varandra. Bryman (2011) menar nämligen att 

det krävs träning och erfarenhet för att bli en duktig intervjuare. Därför hade mer 

intervjuvana kunnat stärka studiens validitet och trovärdighet. En annan svaghet i arbetet är 

att intervju som metod enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) ger en begränsad bild 

av helheten på grund av att intervjuaren genom sina intervjufrågor valt ut vad som ska 

behandlas. Poängteras bör också att valet av frågeställningar kan påverka vad som anses 

viktigt och därför kan informanternas svar influeras av vad de tror att intervjuaren vill höra. 

Författarna menar dock att det är lite friare med semistrukturerade intervjuer eftersom de 

kan anpassas utefter intervjutillfället. Samma författare påpekar att intervjuer bör 

kompletteras med observation för att få en djupare förståelse av fenomenet. Observationen 

kan på det sätt bekräfta eller avfärda vad som kommit fram i intervjun eller tvärtom 

beroende på ordningen. De menar att intervjuaren inte fullt ut kan lita på att den intervjuade 

gör som den säger eller att intervjuarens tolkning är korrekt.  

En annan metod som hade kunnat vara relevant för det valda syftet är strukturerade 

intervjuer där intervjuguiden måste följas precist. Bryman (2011) menar att denna form av 

intervjuer är lättare att sammanställa då en jämförelse utifrån frågeställningarna kan göras 

jämfört med semistrukturerade intervjuer där framstående teman måste hittas. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) anser också att strukturerade intervjuer är bättre då avsikten 

med intervjuerna är att jämföra svaren med andra undersökningar. Författarna påpekar dock 

att det viktigaste i en undersökning är att det tydligt framgår hur undersökningen har gått till 

för att eventuella upprepade försök av studien ska få liknande resultat.    

6.2. Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen sätts studiens resultatdel i relation till egna tankar och studiens 

bakgrund. De rubriker som diskuteras är additiv tvåspråkighet (kap. 6.2.1.), 

studiehandledning på modersmålet och modersmålsundervisning (kap. 6.2.2.), resurser och 

organisation kring arbetet med andraspråkselever (6.2.3.), lärarens förhållningssätt och 

kompetens gentemot andraspråkselever (kap. 6.2.4.) samt lärares förslag till förbättringar i 

arbetet med andraspråkselever (kap. 6.2.5.).  

6.2.1. Additiv tvåspråkighet 

Lärarna i studien framförde flera resonemang kring påverkande faktorer för 

andraspråksutvecklingen som stämmer överens med det forskning visar (Collier & Thomas, 

2002; Cummins, 2000; Gerena & Ramírez-Verdugo, 2014; Gröning, 2006; Gynne & Bagga-

Gupta, 2013; Hyltenstam, 2001; Lindberg & Hyltenstam, 2013; Lucero, 2013; Norén, 2008, 

2010; Parszyk, 1999; Tvingstedt et al. 2009). Min uppfattning är att de har god kännedom 

om hur de i undervisningen kan påverka elevers andraspråksutveckling. Det finns däremot 

faktorer som påverkar elevers andraspråksutveckling som lärarna inte kan påverka. Lärare 
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två påpekade att hen exempelvis märkt skillnad i vilka svårigheter elever ifrån olika 

språkgrupper har och nämnde arabiskan som ett exempel. Hen nämnde att svenskan jämfört 

med arabiskan har betydligt fler vokalljud och att det därför kan vara svårt för eleverna att 

höra skillnad på svenskans alla vokalljud. Lärarnas möjlighet till samverkan och 

möjliggörande av en additiv tvåspråkighet där det nya språket lärs in med hjälp av de gamla 

blir därför avgörande i hur bra eleverna kommer lyckas i det nya språket. Trots att 

samarbetet mellan speciellt studiehandledare, modersmålslärare och klasslärare är viktigt för 

den additiva tvåspråkigheten är detta någonting som samtliga informanter i studien anser 

vara bristfälligt. Det framgår genom intervjuerna att samarbetet mellan studiehandledare och 

klasslärare var avsevärt bättre än samarbetet mellan klasslärare och modersmålslärarna då 

detta samarbete var nästintill obefintligt. Min fundering utifrån ovanstående blir därmed hur 

elever ska kunna uppnå en additiv tvåspråkighet när det i praktiken inte finns tid eller 

möjlighet till samverkan mellan olika språk och lärarna för det. Även om den subtraktiva 

tvåspråkigheten ännu inte är aktuell i de intervjuade lärarnas klasser då lärarna till viss del 

utgår ifrån elevernas förstaspråk sker inte heller en additiv tvåspråkighet så länge samverkan 

inte är möjligt. Likaså framgår det i Skolinspektionens rapport (2010) att 

modersmålsundervisningen ofta är något som lever sitt eget liv och därför inte ”optimalt 

bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i övriga ämnen” (Skolinspektionen, 2010, s. 14). 

Det kan inte förväntas att klasslärare pratar alla världens språk och har möjlighet att förklara 

på dessa, även om en av de intervjuade lärarna ansåg det vara en möjlighet att lära ut små 

fraser i de vanligaste språken redan på lärarutbildningen. Min uppfattning är att majoriteten 

av lärarna jag mött på verksamhetsförlagd utbildning endast talar svenska vilket gör det svårt 

att ge eleverna en additiv tvåspråkighet även via denna ingång.  

En reflektion i relation till ovanstående är att lärarna i studien ofta lät eleverna hjälpa 

varandra om det var ord eleverna inte kunde eller som var svåra. Det framkom av 

undersökningen att elever med samma eller likartade modersmål fick använda sitt 

modersmål för att stödja och hjälpa andra elever med samma modersmål. Lärare fyra 

beskrev hur viktigt det är att eleverna får känna stolthet över sitt modersmål och att de ofta 

känner denna stolthet om de har någonting att bidra med utifrån modersmålet. En tanke 

utifrån detta är att lärare måste lita på att elever gör det de ska och att de diskuterar relevanta 

saker även om läraren inte förstår. Min erfarenhet efter genomförd verksamhetsförlagd 

utbildning talar dock för att lärare ofta undviker att låta eleverna tala andra språk än svenska 

i klassrummet på grund av rädsla för att de talar om för undervisningen oväsentliga saker. 

Mer tillgång till studiehandledning eller en ökad samverkan med modersmålslärarna skulle 

kunna förändra detta då klassläraren på så sätt kan bibehålla tillsynen på vad eleverna talar 

om. 

6.2.2. Studiehandledning på modersmålet och modersmålsundervisning 

Informanterna i studien upplevde en viss osäkerhet kring studiehandledning på 

modersmålet, bland annat vem som har rätt till en sådan, hur många timmar det rör sig om 

samt hur lång period studiehandledningen ska ges. Samtliga av de intervjuade lärarna ansåg 

dock nyanlända elever ha rätt till studiehandledning. Ett problem uppstår emellertid då 

definitionen av vem som är nyanländ skiljer sig åt mellan informanterna. I Skollagen står det 

tydligt skrivet att en nyanländ elev är någon som tidigare varit bosatt utomlands men nu bor 
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i Sverige. Eleven har också påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det år 

då hen fyller sju år (SFS 2010:800, kap. 3, § 12). Efter fyra års skolgång i den svenska skolan 

anses eleven inte längre vara nyanländ.  

 

Vidare påstod lärare två och tre att det är svårt att rekrytera studiehandledare med rätt språk 

och kunskapskompetens och lärare två påstod till och med att behovet är större än 

möjligheterna. I Skolinspektionens årsrapport från år 2016 framkommer att medverkande 

huvudmän har haft svårt att rekrytera studiehandledare och tillhandahålla studiehandledning 

på ett sätt som tillgodoser elevernas behov (Skolinspektionen, 2017). I rapporten beskrivs 

dessutom att det ofta är långa väntetider till studiehandledning och att studiehandledningen 

på modersmålet ofta styrs av schematekniska orsaker snarare än elevernas behov. I 

Skolinspektionens rapport framgår dessutom att elever som inte får tillgång till 

studiehandledning får svårt att ta till sig ämneskunskaper och att de många gånger bara får 

sitta av tiden på lektionerna (Skolinspektionen, 2017). Elevernas tillgång till 

studiehandledning på modersmålet blir därför angeläget för utbildningens likvärdighet.  

Informanterna i studien är lärare som har tidigare erfarenhet av arbete med nyanlända och 

andraspråkselever och de har därför mycket kunskap om denna form av anpassning i 

undervisningen. Om inte ens lärarna i studien eller deras rektorer vet vem som räknas som 

nyanländ och vem som har rätt till studiehandledning samt hur denna ska gå till funderar jag 

på om det är någon lärare som faktiskt har kännedom om detta. En förklaring till att 

studiehandledning ges på olika sätt och utifrån olika grunder skulle dock kunna vara 

styrdokumentens inbjudan till tolkning. På grund av denna inbjudan till tolkning använder 

rektorer och lärare styrdokumenten på olika sätt. Formuleringen att ”en elev ska få 

studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det” (SFS 2011:185, kap 5, § 4) är 

sannerligen tolkningsbar då ett behov av något kan ses på olika sätt. Utifrån ovanstående 

resonemang är det till synes svårt att ge eleverna en likvärdig utbildning. För hur ska elever 

kunna få en likvärdig utbildning om lärare och rektorer inte tolkat styrdokumenten på ett 

likvärdigt sätt och utgår från samma grunder? 

 

Elevernas möjlighet och tillgång till modersmålsundervisning är också väsentligt i 

sammanhanget då informanterna i studien nämnde att elever ibland har begränsade 

möjligheter att genom hemmet utvecklas både på sitt första- och andraspråk. Eftersom 

forskning visar att andraspråksutvecklingen når längre när förstaspråket används och 

utvecklas är det viktigt att eleverna får tillgång till modersmålet genom skolan (Collier & 

Thomas, 2002; Gerena & Ramírez-Verdugo, 2014; Gynne & Bagga-Gupta, 2013; 

Hyltenstam, 2001; Lucero, 2013; Norén, 2008, 2010; Tvingstedt et al. 2009). Elever som inte 

uppfyller Skollagens krav för att få läsa modersmålsundervisning hamnar då i någon form av 

korsning mellan olika språk och lärare två beskrev att det därför kan vara svårt för dessa 

elever att veta vad som egentligen räknas som deras första- respektive andraspråk. Om 

eleverna inte uppfyller kraven för modersmålsundervisning och inte heller känner sig säkra 

på det svenska språket får de ingen möjlighet till att identifiera sig med något språk, vilket 

lärare fyra ansåg vara betydelsefullt. Om elever under skolgång varken får tillgång till 

studiehandledning på modersmålet eller modersmålsundervisning får de inte heller tillfälle 

att genom skolan uppnå en additiv tvåspråkighet som forskning talar för. En reflektion om 
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en eventuell lösning på denna problematik skulle kunna vara att erbjuda elever mer tillgång 

till studiehandledning eller att skapa en tvåspråkig undervisning som vidare diskuteras under 

rubriken lärares förslag till förbättringar i arbetet med andraspråkselever (kap 6.2.5.). En annan 

lösning skulle kunna vara att kraven för modersmålsundervisning sänks eller att 

huvudmännens skyldighet att erbjuda denna undervisning förändras. Huvudmannen har idag 

skyldighet att erbjuda elever modersmålsundervisning i de fall det finns elever som önskar 

undervisning i språket, finns minst fem elever med rätt till undervisning samt i de fall det 

finns en lämplig lärare i språket (SFS 2011:185, kap. 5, § 7-10). Möjligheterna och kryphålen 

för huvudmännen att slippa anordna modersmålsundervisning är således utifrån aktuella 

formuleringar i Skollagen relativt stora. Lärare fyra nämnde exempelvis att det är och länge 

har varit svårt att få tag i lärare och tolk på språket romani i aktuell kommun, vilket i 

förlängningen betyder att huvudmannen inte är skyldig att erbjuda modersmålsundervisning 

i detta språk. 

6.2.3. Resurser och organisation kring arbetet med andraspråkselever 

Lärare ett, två och tre påpekade att det fanns brister i organisationen kring undervisningen 

för andraspråkselever. De menade att fenomen som exempelvis nya elever under terminens 

gång och om elever ska följa svenska eller svenska som andraspråkskursplanen brast på 

organisationsnivå. En av informanterna förklarade att det delegerats till lärarna att utse 

utefter vilken av kursplanerna, svenska eller svenska som andraspråk eleverna skulle läsa. 

Läraren nämnde att denna bedömning sker helt utifrån lärarens eget yrkeskunnande 

eftersom det saknas nationella riktlinjer för hur denna bedömning vidare ska gå till. Detta är 

också någonting Elmeroth (2008) diskuterar och hon menar att det i denna otydlighet finns 

möjlighet för skolor att spara in på resurser i form av svenska som andraspråksundervisning. 

Troligen är det utifrån ovanstående resonemang svårt att ge likvärdiga och rättvisa 

bedömningar av elevernas språkkunskaper då det saknas riktlinjer för hur bedömning ska 

ske. Utifrån Skolverkets publikation (2015) kan dock utläsas att bedömning av en nyanländ 

elev ska ske så skyndsamt som möjligt samt önskningsvärt på elevens starkaste språk; det 

framgår däremot inte huruvida en specifik bedömning av elevernas språkkunskaper ska ske. 

Ett annat problem som upplevts kring organisationen av undervisningen för 

andraspråkselever var när nya elever började under terminens gång. Lärare två beskrev en 

oro kring detta fenomen då nya resurser inte tillsatts under terminen. Läraren upplevde att 

en otrolig flexibilitet ifrån hens sida krävdes för att ge de nya eleverna det stöd de behövde 

samtidigt som denna smidighet inte var tillräcklig eftersom resurserna ändå inte räckte till. 

Andra lärare i studien berättade däremot att de fått extra resurser för de nyanlända eleverna i 

form av utökad svenska som andraspråksundervisning. Sammanfattningsvis ser arbetet med 

nya elever under terminens gång olika ut beroende på tids- och resurstillgången. Alla 

informanter i studien anser emellertid att andraspråkseleverna tillsammans med många andra 

elever hade kunnat nå högre både språkligt och kunskapsmässigt om det funnits mer 

resurser att tillgå. Avslutningsvis kan resultatet i ett språkutvecklingsarbete utifrån studiens 

intervjuer ses som en växelverkan mellan både faktorer som går att påverka och de som 

läraren och omgivningen inte kan påverka, vilket också är något som påpekas i Skolverkets 

publikation Greppa språket - Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet (Skolverket, 2012). 
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6.2.4. Lärarens förhållningssätt och kompetens gentemot andraspråkselever 

Till skillnad från Lindberg och Hyltenstams studie (2013) och Skolinspektionens rapport 

(2010) framgår det ur intervjuerna att lärarna ansåg sig ha den kompetens de behöver för att 

kunna arbeta språkutvecklande för andraspråkselever. Lärarna var medvetna om forskning 

kring arbetet med andraspråkselever och lärare två nämnde till och med ledande forskare 

inom språkutvecklingsarbetet såsom Anna Kaya och Pauline Gibbons. Två av 

informanterna i studien påpekade att de arbetade utefter Gibbons (2016) cirkelmodell varpå 

de kan sägas arbeta utifrån forskningsanknutna metoder. Anledningen till att samtliga 

informanter anser sig ha en tillfredsställande kompetens i arbetet med andraspråkselever kan 

bero på deras mångåriga erfarenhet av pedagogiskt arbetet och arbete med 

andraspråkselever. Samtliga lärare har läst svenska som andraspråk vilket ger dem 

förutsättningar att planera och strukturera arbetet med andraspråkseleverna på ett annat sätt 

jämfört med kollegor som saknar denna kompetens. Två av informanterna i studien har 

också egen erfarenhet av hur det är att inte förstå och kunna göra sig förstådd i ett 

främmande land, vilket kan anses leda till en medkänsla för elevernas situationer. Om urvalet 

av informanter skulle varit ett representativt urval, vilket Stukat (2011) förklarar som ett 

urval där informanterna ger en representativ bild av den verkliga populationen, skulle 

antagligen kompetensen sett annorlunda ut. Skolinspektionens rapport (2010) visar också att 

lärare ofta saknar kunskap om barnens språkliga och kunskapsmässiga nivå, deras bakgrund 

och erfarenheter och att det därför är svårt för dem att anpassa undervisningen utifrån detta. 

Även här skiljer sig informanternas svar från rapportens resultat då de anger att olika 

anpassningar i undervisningen dagligen görs. Samtliga informanter anger att de och 

kollegorna arbetar språkutvecklande i alla ämnen och att de tar vara på elevernas tidigare 

erfarenheter genom att bland annat jämföra olika länder och kulturer. Det framkom i 

intervjuerna att eleverna och studiehandledarna får tillfälle att berätta om hur exempelvis 

jordbruket eller skolan ser ut i hemlandet. Två av informanterna berättade i intervjuerna om 

hur de i klassen utnyttjar elevernas tidigare erfarenheter genom att hälsa och säga hejdå på 

olika språk varje vecka. När informanterna berättade om detta sätt att arbeta blev jag mycket 

inspirerad och tänkte direkt att detta var någonting att lära mig av och ta efter. Detta sätt att 

arbeta kan direkt kopplas till den interkulturella pedagogiken där elevernas tidigare 

erfarenheter utnyttjas och används som utgångspunkt för undervisningen (Elmeroth, 2008).  

Det är viktigt att lärare är medvetna om att majoritetssamhället ofta ser mångkulturalitet som 

någonting ogynnsamt (Cummins, 2000). Jag anser därför att om lärare inte omedvetet ska ta 

till sig dessa negativa värderingar är det viktigt att ha ett kritiskt tänkande samt vara 

medveten om denna yttre påverkan. Likt studier av Norén (2008) och Gerena och Ramírez-

Verdugo (2014) är alla informanter väl medvetna om att deras förhållningssätt till 

flerspråkighet och andraspråkselever är av betydelse för elevernas språk- och 

kunskapsutveckling. Lärarna beskriver hur de anstränger sig för att lyfta fram de positiva 

sidorna med att vara flerspråkig och de uppmuntrar eleverna till att läsa 

modersmålsundervisning. Lärare fyra beskrev att lärarens dagliga attityd gentemot olika 

språk och länder har betydelse för övriga elevers uppfattning av språket och kulturen. 

Samma lärare beskrev att det på skolan fanns tydliga hierarkier mellan olika språk och att 

lärarens dagliga arbete också var avgörande i hur dessa skulle finnas kvar eller arbetas bort. 
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Lärare ett beskrev att hen försökte lära sig några av de vanligaste orden på de språk som 

fanns representerade i klassen. Hen menade att detta visade på hens positiva förhållningssätt 

till olika språk och förenklade kontakten med både elever och föräldrar. Rosén och Wedin 

(2015) skriver att denna öppenhet gentemot andra språk och kulturer är viktig för att ta 

tillvara elevernas tidigare erfarenheter. Även detta tyder på hur lärarna i studien arbetar 

utifrån hur Elmeroth (2008) och Lahdenperä (2004) beskriver en interkulturell pedagogik.  

Att tillvarata elevernas tidigare erfarenheter, ha ett positivt förhållningssätt gentemot dessa, 

arbeta i smågrupper, använda bildstöd, uppmuntra eleverna samt se eleverna som ett stöd 

för varandra blir olika former av stöttning för andraspråkseleverna (Elmeroth, 2008; Gerena 

& Ramírez-Verdugo, 2014; Lucero, 2013; Norén, 2008). Informanterna i studien använder 

sig bland annat av ovanstående former av stöttning och det framgår att dessa arbetsformer 

är gynnsamma för samtliga elever och därför inte bara stödjer andraspråkselevers språk- och 

kunskapsutveckling. Tre av fem informanter påpekade också att det är viktigt att arbeta 

utifrån rätt nivå och att eleverna när det finns ett sociokulturellt stödjande klassrumsklimat 

kan lära tillsammans och med hjälp av varandra. Detta kan kopplas samman med Gerena 

och Ramírez-Verdugo (2014) och Noréns (2010) tankar om att sociokulturellt stödjande 

klassrumsklimat är en av många former av stöttning för andraspråkselever. Att arbeta med 

hjälp och stöd av andra kan ses som ett arbete i vad som av Vygotskij (2001) benämns den 

proximala utvecklingszonen. Det är lärarens ansvar att ge eleverna möjlighet till att lära av 

varandra och Gibbons (2016) menar att andraspråkselever drar extra fördelar av ett sådant 

arbete. 

6.2.5. Lärares förslag till förbättringar i arbetet med andraspråkselever 

Lärare ett nämnde i intervjun olika förslag på hur arbetet med andraspråkselever skulle 

kunna förbättras och då diskuteras bland annat en tvåspråkig undervisning. Forskare som 

Norén (2008, 2010) och Tvingstedt et al. (2009) menar att elever kan nå längre både språk- 

och kunskapsmässigt vid tillgången till undervisning på två språk. Lärare ett påpekade att 

denna undervisningsform borde vara genomförbar på skolor där elevbasen utgörs av ett 

flertal andraspråkselever. Jag håller med lärare ett och anser precis som hen att detta borde 

vara möjligt på de språken med flest talare representerade. Eftersom samtliga ämnen i 

Läroplanen (Skolverket, 2016a) ska hinnas med inom den ordinarie timplanen är detta 

någonting som måste ligga efter skoldagens slut och utöver ordinarie timplan. 

Undervisningen skulle emellertid också kunna genomföras inom olika ämnen med hjälp av 

modersmålslärare eller studiehandledare. En pilotverksamhet till denna undervisning skulle 

kunna genomföras på ett flertal mångkulturella skolor varefter en utvärdering behöver göras. 

Utvärderingen behöver ta hänsyn till både elevernas språk- och kunskapsutveckling. En 

tvåspråkig undervisning skulle således ge fler elever möjlighet till en additiv tvåspråkighet.  
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7. Avslutande ord  

Avslutningsvis finns det många saker som fungerar bra i arbetet med andraspråkselever 

samtidigt som det också finns en del saker som kräver ytterligare arbete för att fungera 

optimalt. Lärares förhållningssätt och kompetens samt möjlighet till kompetensutveckling 

spelar roll för andraspråkselevernas utveckling parallellt med att det också finns faktorer som 

påverkar andraspråksutvecklingen som lärare inte kan påverka. Det finns många arbetssätt 

och stöttningsmetoder i arbetet med andraspråkselever som studiens lärare nämner fungerar 

bra, exempelvis att arbeta utifrån cirkelmodellen och att tillvarata elevernas tidigare 

kunskaper. Vidare har även tillgången till modersmålsundervisning och studiehandledning på 

modersmålsmålet betydelse för elevernas utveckling vilket samtliga informanter i studien är 

anser sig vara medvetna om. I studien framgår också att organisationen kring 

andraspråkeleverna kan förbättras och att andraspråkselever överlag hade kunnat nå längre 

kunskapsmässigt om det funnits mer resurser att tillgå. Genom studien framkommer också 

förslag på hur arbetet med andraspråkselever skulle kunna förbättras och då nämns 

framförallt en tvåspråkig undervisning. Informanterna i denna studie anser sig ha tillräckligt 

med kunskap och kompetens för att undervisa andraspråkselever även om det genom både 

Lindberg och Hyltenstams studie (2013) och Skolinspektionens rapport (2010) framgår att 

lärare ofta har för lite kompetens i detta. Resultatet i denna studie kan således bidra till en 

bredare kompetens i hur undervisning av andraspråkselever i den ordinarie undervisningen 

kan gå till. Resultatet kan därför vara av intresse för lärare som arbetar med 

andraspråkselever i den ordinarie undervisningen. Forskning som vidare efterfrågas inom 

området är likväl Henrysson och Karlssons (2016) önskningar av en nationell långtidsstudie 

på andraspråksinlärning liknande Collier och Thomas undersökning (1997) för att visa 

förändringar och effekter över tid vad gäller andraspråksinlärningen. En sådan studie skulle 

även kunna ge en större säkerhet kring att arbetet med andraspråkseleverna utifrån forskning 

sker på ett tillfredsställande sätt.  
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9. Bilaga 1: Intervjuguide 

 Informera om:  

 Syftet med studien: Examensarbete i grundlärarutbildningen. 

 Ömsesidiga förväntningar. 

 Är det ok att spela in intervjun?  

 Anonymitet (inget skall kopplas till intervjupersonen, arbetsplatsen eller orten)  

 Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne så önskar  

 Endast använda materialet i studiens syfte.  

 Tid. Ca 30-45 minuter. 

 Intresse av en sammanställning av intervjun? 

 Sammanställning av arbetet? 

 

1. Beskriv din utbildning? 

Någon specifik utbildning för SVA elever?  

Språkkunskaper? Utnyttjar du dessa i klassrummet? 

Ser ledningen denna kompetens? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

Överlag/På denna skola. 

3. Hur kom det sig att du sökte dig till den här arbetsplatsen? 

 

4. Hur ser dina arbetsuppgifter ut just nu? 

Vilken årskurs arbetar du i/vilka ämnen har du? 

5. Ungefär hur många elever med annat modersmål än svenska ni har på 

skolan? 

I din klass? 

 

6. Beskriv de riktlinjer förutom styrdokumenten för hur ni på skolan ska 

arbeta med flerspråkiga elever? 

Specifika arbetssätt? 

Individanpassning 

 

7. Beskriv dina erfarenheter av att arbeta med flerspråkighet i klassrummet? 

Anser du dig ha tillräckliga kunskaper? 

Viktigaste i arbetet med flerspråkiga elever 
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8. Beskriv hur du arbetar med flerspråkighet och mångkulturalitet i 

klassrummet? 

Arbetssätt. 

För ni diskussioner kring hur beprövad erfarenhet och forskningsresultat kan 

integreras i undervisningen? I såna fall hur? 

 

9. Vilken uppfattning har du om användandet av andra modersmål än svenska 

i den ordinarie undervisningen? 

Muntligt/ Skriftligt. 

Flera elever med samma modersmål.  

10. Vilka förbättringar menar du kan göras i arbetet med flerspråkiga elever?  

Brister? Tid, kunskap? 

11. På vilket sätt skulle du säga att de flerspråkiga eleverna får den stöttning de 
kan behöva? 
 
Studiehandledning/modersmålsundervisning. 
Anpassning i klassrummet. 
Grupparbeten.  
 

12. Beskriv hur kontakten med andraspråkselevers vårdnadshavare ser ut. 

Problematisk? 

Svårt med svenskan? 

13. Vad anser du vara de viktigaste pedagogiska utmaningarna i arbetet med 

flerspråkiga elever? 

Avslutning 

Informera om:  

 Något mer att tillägga? 

 Intresserad av att ta del av materialet innan det publiceras? 

 Kontakt igen vid ytterligare frågor 

Saker att tänka på: 

Miljö 

Miner 

Hur gick intervjun? Kort sammanfattning direkt efter. 
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Exempel på följdfrågor: 

 

Vad menar du? 

Hur menar du nu? 

Vad anser du om det?  

Hur då? 

Kan du utveckla det? 

Berätta mer 

Intressant 
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10. Bilaga 2: Transkription 

I- Har ni tagit fram, typ extra riktlinjer för hur det ska gå till eller är det mer att det ska 
göras? 

L5- Det är mer att det ska göras men förra året så läste vi ju svensklyftet och det läste ju alla 
i hela skolan. Då, det gjorde ju att alla lärare var med så att det ska liksom påverka alla 
ämnen man läser  

I- Ja just det ja.  

L5- Så att det finns väl inte nedskrivet mer än så än att vi vet att det ska genomsyra alla 
ämnen.  

I- Nej, men det gjorde i svensklyftet då att ni ändå blev ganska sammansvetsade?  

L5- Ohja. 

I- Och att ni jobbar på liknande sätt? 

L5- Ja, precis. Och att alla förstår vikten av hur viktigt det är.  

I- Mm. 

L5- Det har man väl vetat så där, men ännu mer när man sitter så här tillsammans liksom. 
För då gjorde vi ungefär samma svenska uppgifter ifrån f upp till sexan.  

I- Jaha okej.  

L5- det var ju jättespännande. 

I- Mm, hur man skulle.. 

L5- Ja vi hade liksom någonting, nu är det någonting där så. Så kunde vi se hur man jobbade 
med det på f och vidare på lågstadiet och så fyllde man på i fyran, femman och sexan. Det 
var ju jättenyttigt och det var ju verkligen. Man letar ju alltid efter den här röda tråden så där 
då va, alltid då. Och här kunde man ju faktiskt på ett kul sätt se. Det var ju jättebra.  

I- Mm. Häftigt! 

L5- Det var det och när vi har utvärderat hur det var så tror jag alla tyckte det var 
spännande. Vi har ju sällan tid att prata med dem på mellanstadiet eftersom de har sina tider 
och vi har våra tider och så där då va. Och här hade vi ju verkligen. Så att till exempel, om vi 
ska ta ett exempel om vid högläsning så kunde vi ju gå igenom något ämne eller någon bok 
som man hade i högläsning. Och hur man jobbade med det i förskoleklassen och hur vi 
jobbade på lågstadiet och hur de jobbade med samma sak på mellanstadiet. Inte samma 
högläsningsbok men. 

I- Nej, men ändå metoden? 

L5- Ja metoden. 

I- Ja just det ja.  

L5- och jag tror att många framförallt satsade mycket på loggbok. Vadå loggboken? Men 
man kan ju använda loggboken på så många olika sätt och jag tror att många fick upp en 
aha-upplevelse hur praktiskt det kan vara att ha en loggbok och hur mycket man kan göra 
med en loggbok.  


