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Abstrakt 
Undersökningen beskriver hur fem lärare väljer att arbeta med att stärka det svenska språket 

hos elever som har svenska som andra språk samt vilken syn de har på tvåspråkiga elever. 

Detta väckte ett intresse hos oss då vi själva har en annan kulturell bakgrund samt är 

tvåspråkiga. Dessutom lever vi i ett mångkulturellt samhälle där skolorna består av elever från 

olika kulturella bakgrunder. Studier har visat att vart fjärde elev med utländsk bakgrund 

lämnar grundskolan utan grundläggande behörighet till de nationella programmen i 

gymnasieskolan. Därför intervjuades fem verksamma lärare i grundskolans tidigare år för att 

få en beskrivning av deras arbete. Resultatet varierade lite mellan de olika pedagogerna men 

kort handlade det om kommunikation, konkret och interaktivt arbetssätt för att främja 

språkutveckling. Dessutom hade de olika syn på tvåspråkiga elever, där tre av lärarna stod 

bakom det individinriktade perspektivet med exkluderande lösningar för eleverna och två av 

lärarna stod bakom det deltagarinriktade perspektivet med inkluderande lösningar.  

 
 
 
 
Nyckelord: Språkutveckling, andraspråkselever, tvåspråkig, lärare, elever, kommunikation, 
inkludering, undervisning 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemområde 
	  
Vi har ett mångkulturellt samhälle idag, vilket enligt Borgström (1998) bland annat beror på 

arbetskraftsinvandringen som startade under 1960-talet. Under denna tid immigrerade det folk 

från bland annat forna Jugoslavien, Grekland, Italien, Turkiet o.s.v. eftersom Sverige behövde 

arbetskraft då tillväxten av industrin ökade. Men i början av 1970-talet kom det även 

flyktingar från Latinamerika. De flesta var politiska flyktingar som flydde från förtrycket 

under militärdiktaturen, men senare kom även latinamerikaner som hade det sämre ställt 

ekonomiskt och ville få det bättre i Sverige (a.a.).  

All invandring har lett till att Sveriges skolor idag har elever från olika länder. I dagens 

mångkulturella skolor är det allt ifrån elever som nyligen kommit till Sverige och håller på att 

anpassa sig till språket och kulturen, till de elever som är födda i Sverige men vars mamma 

eller pappa, eller mor- och farföräldrar invandrade till Sverige (Borgström, 1998). Dessa 

elever måste klara av skolan och dess mål samt förstå den undervisning som bedrivs, vilket 

kan vara svårt om det pratas ett annat språk hemma och svenska i skolan. I läroplanen, Lgr 11 

står det att:  

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2011, s. 8). 

Pedagogerna ute på skolorna har alltså en skyldighet att få alla elever ”med på tåget”. 

Eleverna har rätt till utbildning som ska anpassas till deras behov och förutsättningar. Finns 

det då elever som talar mer än ett språk, kan språket utgöra en svårighet i skolan. I skolverkets 

publikation ”en skola för alla” (2000) står det att elever då har rätt till stöd och hjälp om så 

behövs. Bergman (1998) skriver att läraren i skolan behöver hjälpa dessa elever att bland 

annat förstå ord och begrepp samtidigt som eleverna håller på att lära sig nya ämneskunskaper 

på svenska. Svenska språket blir som sagt främmande för dem, vilket i sin tur kan bli ett 
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dilemma för läraren, eftersom de svenska eleverna antingen blir tvungna att invänta 

andraspråkseleverna då de inte befinner sig på samma ”språkliga nivå”. Eller leder det till att 

andraspråkseleverna inte förstår innebörden av det läraren försöker förmedla i undervisningen 

eftersom det går för fort fram (a.a.).  

Lunneblad (2006) tolkar en offentlig utredning (SOU, 2005:56) på ett sätt som beskriver 

lärarutbildningen som ”dåligt anpassad” inför den framtid de möter efter utbildningen, med 

tanke på den mångkulturella bredd som råder. Studenterna behöver inneha en större 

kompetens inom detta område samt vara mer förberedda. Detta styrker även Otterup (2005) 

som även menar att lärarutbildningarna borde anpassas till den verklighet som existerar, alltså 

att vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Författaren menar vidare att samtliga lärare förr eller 

senare kommer möta elever som har ett annat modersmål än svenska, och av den orsaken 

måste alla lärare ha en kompetens inom detta område, alltså en kunskap om 

andraspråksutveckling samt flerspråkiga elevers inlärningsbehov (a.a.). 

I och med att vi själva är tvåspråkiga, där vi talar ett språk hemma och svenska med kompisar 

eller på arbetet/skolan säger våra erfarenheter oss hur svårt det kan vara för elever som har 

svenska som andra språk, att följa med i undervisningen. Dessutom finner vi idag många 

elever i de svenska skolorna som har svenska som andraspråk som behöver utveckla och 

förbättra det svenska språket (Borgström, 1998). I Skolinspektionens rapport (Skolverket, 

2010:16) kom det fram att vart fjärde elev med utländsk bakgrund lämnade grundskolan utan 

grundläggande behörighet till de nationella programmen i gymnasieskolan jämfört med vart 

tionde elev med svensk bakgrund. Det är alltså svårt att förstå läraren och läromedel som 

används i undervisningen som är på svenska om eleverna inte behärskar det svenska 

undervisningsspråket fullt ut, vilket leder till att dessa elever har sämre förutsättningar för 

kunskapsutveckling (a.a.). Av dessa orsaker väcktes intresset att fördjupa oss i fem lärares 

beskrivningar om hur de arbetar med språkutveckling i svenska samt vilken syn de har på 

tvåspråkiga elever. Tanken är även att inspirera blivande kollegor som är verksamma inom 

skolan samt att lyfta fram olika aspekter som kan ha betydelse för språkutveckling hos elever 

som har svenska som andra språk.  

 



Halmstad	  Högskola	   	   11/10	  2011	  
Lärarprogrammet	  
Examensarbete	  
HT	  2011	  
	  

5	  
	  

1.2 Begreppsdefinitioner 
	  
I vårt arbete förekommer följande begrepp kontinuerligt. Vi vill av den orsaken kortfattat 

definiera begreppen tidigt i arbetet så läsningen blir mer begriplig. Även andra begrepp dyker 

upp i arbetet där förklaring ges i samband med att orden dyker upp eller att begreppen förstås 

av sammanhanget. Vi har av den orsaken inte valt att definiera alla begrepp här.  

Tvåspråkig/flerspråkig: Det finns olika definitioner på dessa ord och forskare är inte alltid 

eniga om vilket som är korrekt. Vi har i detta arbete valt att använda Axelsson, Rosander och 

Sellgrens (2006) definition på orden som innebär att en individ kan minst två- eller flera 

språk, det vill säga möter och har behovet av att använda två- eller flera språk. I Otterups 

(2005) tolkning av Skutnabb-Kangas utvecklas begreppen lite mer där en person som 

använder eller kan använda språken, kan använda de i olika kontexter samt enligt samhällets 

krav. 

Svenska som andraspråk/andraspråkselever: Vi har valt att använda oss av Hammarbergs 

(2004) förklaring när det gäller andraspråk, där det ses som ett språk som lärs in i ett land som 

redan talar det språk som ska läras in. Inlärningen sker både formellt, alltså genom 

undervisning, och informellt, det vill säga genom vardaglig kontakt med språket (a.a.). De 

elever som har lärt sig svenska som sitt andraspråk kommer i detta arbete även definieras som 

andraspråkselever.  

 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka hur fem pedagoger väljer att arbeta med att stärka det svenska språket 

hos elever som har svenska som andraspråk. Vi har valt att fokusera på lärare som undervisar 

i grundskolans tidigare år.  

 

1.4 Frågeställningar 

• Hur beskriver pedagogerna arbetet med att stärka det svenska språket hos elever som har 

svenska som andraspråk? 
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• Vad har pedagogerna för syn på tvåspråkiga elever?  

 
 

1.5 Disposition 
	  
I detta arbete ligger utgångspunkten i Vygotsky och det sociokulturella perspektivet som 

beskrivs under kapitel 2. Detta genomsyrar för övrigt hela arbetet. Dessutom tas tidigare 

forskning upp där olika modeller används för att förstå hur det svenska språket kan stärkas 

hos andraspråkselever. Begreppet en skola för alla samt olika förhållningssätt tas även upp för 

att förstå hur lärare ser på elever i behov av stöd. Under metodavsnittet (kapitel 3) skrivs hur 

vår undersökning gått till samt vilka metoder vi använt oss av som även diskuteras med stöd i 

litteraturen. Under kapitel 4 (resultat och analys) skrivs resultatet från intervjuerna fram 

samtidigt som det analyseras med hjälp av vår tidigare forskning. I diskussionen och 

slutsatsen (kapitel 5) utvecklas tankesättet ytterligare om hur språkutveckling kan ske samt 

vad pedagogerna sagt jämfört med vad vi tagit upp i teorin. Dessutom tar vi upp egna 

erfarenheter och vad vi anser om ämnet. Under denna del besvaras även frågeställningarna 

explicit.  

 

2 Teori 

2.1 Teoretisk referensram 
	  
Utgångspunkten ligger som sagt i Vygotsky och det sociokulturella perspektivet. Vygotsky 

och det sociokulturella perspektivet går ut på att man konstruerar sin egen kunskap genom 

kommunikation, sociala aktiviteter, språk, känslor, sociala kontexten, kulturen och samhället 

(Säljö, 2010). Williams (2006) styrker detta och menar vidare att kommunikationen är en 

central del, då det utvecklar tankegången. Med andra ord så sker lärande via interaktion (a.a.). 

Tänkandets utveckling styrs av språket skriver författaren som menar att språket har en 

betydande roll för utveckling enligt Vygotsky (2006, s. 43). Säljö (2010) framställer att 

länken mellan barnet och omvärlden utgörs av kommunikation och språkanvändning, vilket 

även Williams (2006) styrker då hon skriver att den sociala interaktionen enligt Vygotsky 

skapar både emotionell och intellektuell utveckling. Hon hävdar vidare att detta är en viktig 

drivkraft för elevers utveckling. Säljö (2010) påpekar att vi skapar erfarenheter med hjälp av 



Halmstad	  Högskola	   	   11/10	  2011	  
Lärarprogrammet	  
Examensarbete	  
HT	  2011	  
	  

7	  
	  

varandra från det att vi föds. När vi skapar erfarenheter är vi beroende av varandra samt där 

den lärande behöver handledning och stöd av en mer erfaren person för att så småningom 

självständigt kunna hantera tankegången eller handlingen (a.a.).  

ZDP (= The Zone of Proximal Development) som är ett centralt begrepp hos Vygotsky, avser 

avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam och utan stöd å ena sidan, och vad man 

kan prestera under en vuxens ledning eller i samarbete med mer kapabla kamrater å den 

andra (Säljö, 2010, s. 120). Utifrån vad man redan kan och vet använder man resurserna för 

att agera och bygga nya erfarenheter med stöd från andra, eftersom människor enligt 

Vygotsky ständigt befinner sig under utveckling och förändring. Vi behöver varandras 

samarbete för att klara av svåra uppgifter som vi inte annars klarar själva, det vill säga för att 

hela tiden utvecklas, vilket i sin tur leder till att man slutligen kan klara av det själv (a.a.). Det 

kan illustreras enligt följande figur: 

 

Figur 1: Utvecklingszon (Säljö, 2000, s. 122) 

Språket som är en stor del i det sociokulturella perspektivet och som nämndes tidigare kan 

kopplas till figur 1. Detta för att vi blir delaktiga i varandras omgivningar samt uppfattar och 

förklarar företeelser med hjälp av språket. Språket och innebörden av det kan ett barn ta till 

sig, för att vidare kunna knyta kontakt med andra i sin omgivning. De språkliga uttryck som 

ett barn redan har hört tidigare i samspel med andra, är det barnet använder när han/hon 

kommunicerar. På det sättet utvecklas samtidigt språket då de i interaktion med andra hör nya 

begrepp och ord (Säljö, 2010).  

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

2.2.1 Språkutveckling hos elever som har svenska som andraspråk 
	  
Att utveckla ett språk ska ses som en process menar Gibbons (2009) där de lär sig språket i 

olika sociala sammanhang för att senare kunna behärska det. Andraspråkselever lär sig inte ett 
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nytt språk av sig självt genom att lärare tänker att det kommer med tiden, utan en lärare måste 

kunna erbjuda hjälp så att dessa elever kan utvecklas (a.a.). Denna del är därför uppdelad i 

olika underrubriker där olika förklaringsmodeller har använts som hjälp till att förstå hur det 

svenska språket kan utvecklas hos elever som har svenska som andra språk.  

 

Bas och utbyggnad 
	  
Gibbons (2009) diskuterar att andraspråkselever kan ge ett intryck till sina lärare att de förstår 

språket som talas men ändå inte hänga med i det kunskapsrelaterade språket som används i 

undervisningen. Andraspråkseleverna har alltså enligt Gibbons (2009) tolkning av Cummins 

lättare att lära sig språket i olika vardagssituationer till skillnad från det kunskapsrelaterade 

språket som talas i skolan, eftersom språket i skolan är mer abstrakt och mer ämnesspecifikt. 

Det betyder att språket som talas i skolan inte alltid är taget ur elevernas egen erfarenhetsvärld 

(a.a.). Detta kan leda till ett dilemma för läraren som Bergman (1998) skriver om, där 

andraspråkselever inte befinner sig på samma ”språkliga nivå” som svenska elever och 

riskerar då att ”halka efter”. Det kan å andra sidan leda till att andraspråkseleverna inte förstår 

innebörden av det läraren försöker förmedla i undervisningen eftersom det går för fort fram. 

De har inte tillräckliga kunskaper i svenska för att arbeta med någon utbyggnad utan någon 

bas, vilket händer när läraren stressar fram elevernas inlärning (a.a.). Författaren menar att 

detta … blir som att försöka bygga huset vid sidan om grunden (Bergman, 1998, s. 25). 

Svenska språket blir ett hinder i den bemärkelsen att eleven inte får ut sina kunskaper på sitt 

andraspråk men kan det på sitt förstaspråk/modersmål. Eleven kan ligga inne med mycket 

kunskaper där det gäller att föra över dem till det nya språket/andraspråket (a.a.).  
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Figur 2: Bas och utbyggnad (Axelsson, Rosander & Sellgren, 2006) 

 

Dessa elever kan enligt Axelsson, Rosander och Sellgren (2006) även sakna någon bas i sitt 

modersmål/förstaspråk. Beroende på hur eleverna har fått chansen att använda sina språk, 

avgör det om basen är tillräckligt utvecklad. Därför menar författarna att det är viktigt att veta 

hur långt eleverna har kommit i sin språkutveckling, både gällande sitt modersmål/förstaspråk 

och svenska, för att kunna bygga vidare på det. Detta illustreras i figur 2.  

 

Andraspråksinlärning genom interaktion och förhandling 
	  
Säljö (2010) nämner interaktion som ett sätt för elever att lära sig att använda ett språk. Även 

Williams (2006) styrker detta då hon skriver att barn lär sig av varandra genom exempelvis 

samspel där kommunikationen spelar en stor roll. Abrahamsson (2009) belyser att lärarens 

och elevens sätt att använda språket, det vill säga interaktionen mellan samtalsparterna, kan 

gynna andraspråkselever för att öka förståelsen för språket. Detta illustreras enligt följande 

figur: 
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Figur 3: Andraspråksinlärning genom interaktion och förhandling (Abrahamsson, 2009, s. 181, efter Long 1981; 

Lindberg 2004, s. 466). 

 

I Abrahamssons (2009) tolkning av Michael Long redogör han för kommunikationen mellan 

en infödd svensk, alltså en person som kan flytande svenska och den lärande, det vill säga 

personen som håller på att lära sig svenska. Författaren menar att det i kommunikationen kan 

uppstå bristande förståelse som ger utslag i olika signaler (se figur 3). När någon av parterna 

signalerar bristande förståelse försöker den andre (oftast den infödde) reparera dessa 

förståelseproblem genom att exempelvis anpassa interaktionen mellan parterna för att den 

lärande/andraspråkseleven ska öka sin förståelse samt för att hålla samtalet igång. Det primära 

är inte att förenkla den grammatiska strukturen vid en konversation så att samtalsparterna ska 

förstå, utan istället förhandla fram en förståelse genom exempelvis frågor, och då i synnerhet 

ja och nej frågor samt alternativfrågor för att underlätta kommunikationen. Det kan till 

exempel vara frågor som förstår du? eller ok? Även signaler som bekräftar i ett samtal så som 

ok, ja, just det. Båda parter försöker på sådant vis samarbeta fram till en ömsesidig förståelse.  

Det är detta som även kallas för en ”förhandling” som kan leda till att den lärande begriper 

interaktionen som sker. Detta antas i sin tur gynna andraspråksinlärningen (a.a.).  
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Cummins modell 
	  
Enligt Holmegaard och Wikström (2004) varierar skolans arbete mellan allt mindre och mer 

krävande uppgifter och det kan ta lång tid att utveckla en situationsoberoende 

språkanvändning för elever som har svenska som andraspråk, det vill säga där språket kan 

användas i olika situationer/kontexter, även de abstrakta. I det vardagliga arbetet för lärare 

krävs det att hitta en balans mellan det språkliga och det kognitiva krav som ställs i relation 

till skolans olika aktiviteter. Lärare ska sträva efter en anpassad undervisning för 

andraspråkselever där nivån utgår ifrån elevens kognitiva nivå samt grad av 

situationsberoende. Cummins har utarbetat en modell som författarna använder sig av, som 

kan ge stöd till lärare för att hitta en balans mellan elevernas kognitiva och språkliga nivå, 

samt utifrån dessa nivåer, organisera och tänka igenom ett anpassat arbetssätt i klassen. De två 

dimensioner som modellen bygger på har betydelse för andraspråkselevers språk- och 

kunskapsutveckling. Se figur 3 nedan (a.a.).  

 
Figur 4: Cummins modell för andraspråkselevernas språk och kunskapsutveckling (Fritt efter Holmegaard & 

Wikström, 2004, I: Hyltenstam och Lindberg s. 545, fritt efter Hall, 1996; även Lindberg, 1996).  

 

Längst ner i högra hörnet i figur 4 (ruta D), illustreras de aktiviteter som enligt Cummins bör 

undvikas, eftersom elever kopierar eller skriver av ett innehåll som inte är kopplat till deras 

tidigare erfarenheter. Medan Holmegaard och Wikström (2004) menar att det i vissa 

situationer är acceptabelt att skriva av då inlärningen stärks genom upprepning. Den streckade 
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linjen i modellen visar att undervisningen för elever hellre bör sträva efter att mer och mer 

ligga på en högre kognitiv nivå, vilket också till en början kräver mer kontextualisering, 

speciellt för andraspråkselever. Andraspråkselever behöver inledningsvis till exempel arbeta 

med att kunna identifiera, koppla ihop samt berätta och bekräfta olika saker (ruta C). Därefter 

behöver de succesivt sträva efter en högre kognitiv svårighetsgrad, där dessa färdigheter 

utvecklas. Det kan vara färdigheter som till exempel att jämföra, sammanfatta samt 

problemlösning. Med andra ord krävs en koppling av innehållet till tidigare erfarenheter och 

kunskaper. Andraspråkselever behöver dessutom arbeta mycket laborativt och interaktivt för 

att emellanåt avlasta språket som enda medel till kunskapsutveckling och förståelse (a.a.). 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av kunskapsutveckling för elever med annat 

modersmål än svenska (2010:16) visar att lärare inte bidrar till att utforma undervisningen 

efter elevernas tidigare bakgrund och erfarenheter. Rapporten visar att lärare i grundskolan 

ofta vet vilket land eleverna kommer ifrån men inte mycket mer än så, vilket leder till att 

lärare inte kan ta tillvara på de betydelsefulla aspekter som skulle kunna bidra till en 

undervisning utifrån sådant som elever kan relatera till och identifiera sig med (a.a.).  

Gibbons (2009) nämner att språkinlärningen främjas när språk- och ämnesundervisning 

integreras, alltså lärs in samtidigt, förutsatt att de möter språket i ett meningsfullt 

sammanhang. Detta arbetssätt blir mer tidseffektivt än om de hade fått lära sig skolans 

kunskapsrelaterade språk först och riskera att komma efter med ämneskunskaperna (a.a.). 

Cummins modell (se figur 4) förespråkar även integrering, det vill säga där 

innehåll/ämneskunskap och språk samspelar för en meningsfull inlärning, där språket 

utvecklas till en avancerad nivå (Holmegaard & Wikström, 2004). I författarnas tolkning av 

Grabe och Stoller styrks även att motivationen och djupinlärningen ökar hos eleverna om 

ämnesinnehållet är intressant för dem. Dessutom står det i läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 

2011) att skolan ska sträva efter en vilja och lust att lära. Detta ska i sin tur leda till att 

andraspråkselever stärks kognitivt samt blir mer situationsoberoende, det vill säga att eleverna 

tränas i färdigheter som exempelvis att kunna argumentera, reflektera, tänka kritiskt och 

analysera (Holmegaard & Wikström, 2004). Dessa färdigheter förekommer även ständigt i 

läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2011).  
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Reflekterande arbetssätt för utveckling 
	  
I Ahlberg (1999) tolkning av Carlgren, Tiller, Lauvås och Handal, förklaras hur lärare kan 

utveckla sitt sätt att undervisa. Författaren menar att lärares kunskapsbildning och 

professionella utveckling är situationsberoende där det sociala och kulturella sammanhanget 

till stor del utgörs av lärares vardagliga yrke. Med andra ord kan lärare utvecklas genom den 

klass hon/han undervisar i. För att utveckling ska ske, krävs att lärarnas praktikgrundande 

kunskap synliggörs, och där de dessutom ifrågasätter och värderar sitt eget arbete. Detta för 

att hela tiden förbättra sitt arbete i undervisningen (a.a.). I författarens tolkning av Axelsson, 

Elliot, Mc Gee och O´Hanlon beskrivs aktionsforskning som ett sätt för lärare att utveckla sitt 

arbete i skolan. Med aktionsforskning menas att läraren får chans till att reflektera över sitt 

eget arbete både självständigt och tillsammans med andra kollegor. Författaren har tolkat 

Tiller genom att beskriva det på detta sätt: Aktion står för handling och aktionslärande 

betyder att erfarenheter vinns genom handling och får mening genom reflektion (Ahlberg, 

1999, s. 22). Syftet med denna typ av reflektion över sitt arbete är att det ska gynna lärare i att 

dels bli medvetna om den egna undervisningen och dels genom förändring för att förbättra 

kvalitén i undervisningen. 

 

2.2.2 En skola för alla  
	  
Syftet med begreppet ”en skola för alla” är att skolan och dess personal ska arbeta mot en 

meningsfull skolgång för alla elever (Persson, 2008). I Skolverkets publikation ”en skola för 

alla” (2000) betonas att varje elev har rätt till likvärdig utbildning var den än anordnas i 

landet, oberoende av var elever kommer ifrån, kön, ekonomiska förhållanden o.s.v. 

Utbildningen ska präglas av en demokratisk grund där alla elever har rätt till stöd och hjälp 

om så behövs (a.a.). Problematiken i detta menar Persson (2008) är att alla elever mäts med 

samma måttstock (s. 23). Målen och betygskriterierna är samma för alla elever och ska nås vid 

samma tidpunkt, och ändå ska det ges möjlighet till utveckling och lärande utifrån elevens 

förutsättningar, samtidigt som utstötning ska förhindras (a.a.). Både pedagoger och elever 

främjas av ett varierat arbetssätt där intresset och lusten hålls vid liv samtidigt som en bättre 

utveckling sker (Persson, 2000). Vid ett varierat arbetssätt inträder även fler lärstilar samt att 

fler elever inkluderas (Saar, 2005). I följande avsnitt bearbetas begreppet inkludering och 

olika sätt att se på elever i behov av stöd.  
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Inkludering 
	  
I inkluderingsbegreppet läggs stor vikt i att individanpassa undervisningen efter varje elevs 

behov och förutsättningar och där det även ges möjligheter till utveckling. Det betyder att 

skolan ska anpassas efter varje elev och kunna möta dess olikheter (Persson, 2008). Även i det 

internationella dokumentet Salamancadeklarationen, betonas alla elevers lika rätt till 

utbildning, samt att de ska inkluderas i undervisningen, det vill säga oberoende av svårigheter 

eller skillnader, ska alla elever ingå i det ordinarie skolväsendet tillsammans. Det är endast i 

vissa undantag eller i särskilda skäl där man anser att barnet inte kan tillgodogöra sig 

undervisningsbehoven i den ordinarie klassen som de ska gå i specialklass eller specialskola 

(Svenska Unescorådet 1996). Värt att nämna är att i den svenska översättningen av 

Salamancadeklarationen har de valt att översätta orden ”inclusion” eller inclusive education” 

med integration. I detta arbete används istället ordet inkludering, av den orsaken att 

integrering kan tolkas som att eleverna bara fysiskt är med i undervisningen. Vid en 

inkludering ska alla elever kunna bidra med något, det vill säga ses som en resurs i 

undervisningen (Persson, 2008). 

Gibbons (2009) förklarar att det ordinarie klassrummet är den bästa miljön för att 

språkutveckling ska ske, istället för att skapa en ny klassrumsmiljö där språket lärs. Genom att 

eleverna ställs inför olika sammanhang där ämneskunskaperna lärs in, dyker nya begrepp och 

grammatik i språket upp som lärs samtidigt. När eleverna därutöver har förkunskaper inom ett 

visst ämne påskyndas förståelsen. Om andraspråkselever undervisas separat bidrar det till vad 

författaren benämner en monokulturell syn på världen. Genom att klasserna idag präglas av 

mångfald ska det ges möjligheter till att förstå detta samt att förbereda dem inför den värld vi 

faktiskt lever i som består av en mångkulturell verklighet (a.a.). Detta styrks även av Lgr 11 

(Skolverket, 2011) där det står skrivet att eleverna i skolan ska förberedas samt utveckla en 

förståelse inför den kulturella mångfald som råder i landet.  

Haug (1998) skriver om hur skolan har orsakat en ”segregerad integrering”. Med detta menar 

författaren att alla elever går i samma skola men att de elever som är i behov av stöd får lämna 

klassrummet för att undervisas i mindre grupper i ett annat rum. De elever som lämnar 

klassrummet segregeras eller avskiljs från klassgemenskapen. Haug vill istället att skolorna 
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arbetar med ”inkluderande integrering”, vilket innebär att alla elever aktivt får delta i skolans 

verksamhet och att detta sker i en klassgemenskap där all undervisning äger rum.  

Skolinspektionen (2011) har i sin rapport kommit fram till att stödet som andraspråkselever 

har rätt till, lätt blir felaktigt eftersom vissa skolor inte använder sig av inkluderande 

lösningar. De väljer att exkludera elever från den gemensamma undervisningen som en 

lösning till att andraspråkselever får den hjälp de behöver. Dessutom skrivs det i rapporten att 

dessa exkluderande lösningar vanligtvis blir permanenta (a.a.). Detta strider mot skollagen 

(SFS 2010:800) som skriver att stödet i första hand ska ges inom den grupp som eleven 

tillhör. Vid särskilda skäl kan eleven tas ut från den ordinarie undervisningsgruppen hon/han 

tillhör, men alla beslut ska utgå ifrån elevernas bästa (a.a.).  

 

 

Olika förhållningssätt 
	  
Det finns olika sätt att se på elever i behov av särskilt stöd. Ahlberg (2001) skriver om tre 

olika perspektiv som beskriver hur lärare förhåller sig till elever i behov av stöd. Det första är 

det individinriktade perspektivet som innebär att svårigheterna finns hos individen/eleven. 

Elevers egenskaper och bakgrundshistoria ses som förklaring till varför de hamnar i 

svårigheter. Inom detta perspektiv kompenseras elever för att kunna nå upp till skolans mål, 

det vill säga de erbjuds oftast stöd i form av exempelvis små grupper, för att nå upp till 

samma nivå som sina klasskamrater. Författaren nämner detta som en slags kategorisering där 

vissa elever skiljs från klassgemenskapen samt att det är eleverna som ska anpassas till 

skolan. 

Ahlbergs (2001) andra perspektiv, det deltagarinriktade perspektivet, innebär att svårigheterna 

inte endast ligger hos individen, utan är hela skolans verksamhets angelägenhet där 

inkluderande undervisning är i fokus. Inom detta perspektiv är det skolan som ska anpassa 

efter eleven och inte tvärtom som i det individinriktade perspektivet.  

Det kommunikativa relationsinriktade perspektivet är Ahlbergs (2001) tredje perspektiv, som 

beskriver samspelet mellan skolans organisation och den enskilde eleven för att kunna möta 

alla elevers behov. Kommunikationen tillsammans med eleven och utifrån skolan omgivning 
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är en viktig del, för vägledning till kunskapsutveckling i arbetet med att möta elever i behov 

av stöd.  

 

2.3 Teoriernas användning 
	  
Utifrån vår tidigare forskning har vi utarbetat våra intervjufrågor. Svaren vi fick 

transkriberades och därifrån fann vi olika teman som blev utgångspunkten i vårt resultat och 

vår analys.  I de intervjuade pedagogernas utsagor fann vi mönster som även hade samband 

med vår tidigare forskning, vilket resulterade i de teman som användes som kapitel under 

resultat och analys delen. När vi exempelvis frågade om hur pedagogerna utgår ifrån 

elevernas förkunskaper eller tidigare erfarenheter fick vi svar som vi kunde koppla till 

teoriavsnittet som behandlade just förkunskaper, nämligen delen bas och uppbyggnad. 

Därefter fann vi ett tema som resulterade i ett kapitel kallat förkunskaper i resultat- och 

analysdelen. På detta sätt arbetade vi för övrigt med alla våra frågor. Det resulterade i olika 

kapitel under resultat- och analysdelen som vi valde att benämna: förkunskaper, förståelse 

genom interaktion, arbetssätt i undervisningen, reflektion över arbetssätt och pedagogernas 

förhållningssätt.  

 

3 Metod 

3.1 Kvalitativ intervjumetod 

I detta arbete ville vi undersöka hur fem pedagoger som arbetar i grundskolans tidigare år, 

väljer att stärka det svenska språket hos elever som har svenska som andraspråk. Av den 

anledningen valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer, eftersom vi ville få deras 

utsagor av hur de väljer att undervisa. Ahrne och Svensson (2011) nämner just detta och 

menar att en kvalitativ intervjumetod präglas av individers upplevelser, känslor, händelser 

o.s.v. Vi var inte ute efter att mäta något som författarna menar är en kvantitativ metod utan vi 

ville undersöka hur de berättar att de arbetar med elever som har svenska som andra språk. 

Trost (2005) förklarar att vid en kvalitativ intervju ställs enkla och raka frågor där svaren blir 

innehållsrika. Genom dessa svar ges det möjligheter att hitta intressanta mönster och 

information (a.a.). Syftet med den kvalitativa studien var just vad Holme och Solvang (1991) 
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beskriver, nämligen att gå in på djupet för att få rikare information om hur våra pedagoger 

(som vi valde att intervjua) skildrar undervisningssituationen med elever som har svenska 

som andraspråk.  

Ansatsen i detta arbete utgår därför utifrån fenomenologin som enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) menar är när den kvalitativa studien intresserar sig för individernas egna upplevelser 

och känslor, alltså utifrån deras perspektiv, kring ett fenomen. Individerna, alltså pedagogerna 

i detta arbete, ger sina utsagor av hur de arbetar med att stärka det svenska språket hos elever 

som har svenska som andraspråk. Fördelen med en fenomenologisk forskning enligt 

Denscombe (2009) är att det ger en ingående beskrivning av det som undersöks, vilket är vad 

vi ville få fram i denna uppsats.  

I analysarbetet av de data som samlats in är det enligt Denscombe (2009) centralt att kunna 

grunda sina resultat på data som samlats in för att sen kunna dra slutsatser utifrån det. Innan 

några slutsatser dras måste noggrann läsning av data ske för att i största mån undvika 

misstolkningar. Det är trots allt tolkningar som gjorts av de data som samlas in och då är det 

viktigt med ordentlig granskning. En annan viktig aspekt ur en forskares synvinkel är att 

kunna förhålla sig objektivt, av den orsaken att påverkan av fördomar och tidigare kännedom 

om det som undersöks ska förhindras (a.a.).  

3.1.1 Semistrukturerad intervju 
	  
När vi förberedde frågorna till intervjun utgick vi efter vår tidigare forskning. Frågorna 

förbereddes innan vi utförde våra intervjuer med pedagogerna som var med i undersökningen. 

De följdfrågor som ställdes vid intervjutillfället kunde dock variera. Vi utgick efter det 

Denscombe (2009) benämner en semistrukturerad intervju, som innebar att de förberedda 

frågeställningarna var öppna samt att de intervjuade pedagogerna fick chansen till att uttrycka 

sina åsikter och tankar om ämnet. De förberedda frågorna ställdes till samtliga pedagoger i 

undersökningen men följdfrågorna kunde som sagt variera något eftersom svaren skiftade. I 

en sådan intervju var det viktigt med flexibilitet, eftersom vi som intervjuar skulle kunna följa 

med i tankegångarna samt att vid behov kunna ställa följdfrågor om ämnet som togs upp av 

pedagogen (a.a.).  
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3.2 Urval 
	  
Vårt val av pedagoger inför detta arbete utgick ifrån ett så kallat bekvämlighetsurval som 

Trost (2010) menar är när personerna som är med i studien är tillgängliga för oss. Författaren 

förklarar att detta är en praktisk metod att utgå ifrån eftersom vi sedan tidigare kände till 

pedagogerna som var med i undersökningen. Eftersom pedagogerna var kända för oss kunde 

vi fråga om de ville ställa upp. Vi har dock inte till fullo utgått ifrån ett bekvämlighetsurval 

eftersom vi inte använde oss av vilka pedagoger som helst. Anledningen till valet av just de 

pedagoger som var med i undersökningen var att vi sedan tidigare visste att de hade en 

erfarenhet av just två- flerspråkiga elever. Holme och Solvang (1991) förklarar just detta när 

de skriver att innehållet i den information vi fick genom intervjuerna ökade, eftersom 

pedagogerna hade erfarenhet om vårt ämne, vilket kunde ge oss riklig information.  

Pedagogerna som medverkade i undersökningen arbetar på två olika skolor. Anledningen till 

att vi valt två olika skolor är också av motivet att vi utgått från ett bekvämlighetsurval där 

skolorna varit kända för oss sedan tidigare, samt där vi vetat om att det funnits elever som har 

svenska som andraspråk.  

 

3.3 Etik  
	  
Etik handlar om vad man bör göra och vad man inte bör göra (Denscombe, 2004). Med andra 

ord kan man säga att det handlar om ett lämpligt beteende, där handlingar som görs även 

bedöms. Författaren förklarar att det inte finns ett rätt sätt att bete sig på eftersom varje 

forskningsprojekt kräver olika lösningar när det gäller vad som är etiskt rätt. Det viktiga är 

istället att ta med allt i beräkningarna. Det som upptäcks i intervjun och rapporteras i arbetet 

ska vara korrekt, ärligt och objektivt menar författaren, vilket vi även tagit hänsyn till. All 

information ska hanteras konfidentiellt, alltså där det inte går att spåra de pedagoger vi 

intervjuar. I arbetet har vi därför valt att använda oss av det författaren benämner 

pseudonymer, det vill säga de pedagoger som intervjuats har avidentifierats, alltså fått fiktiva 

namn så att de inte går att spåra. Allt detta gjordes för att inte förtroendet ska brytas (a.a.). Vid 

den första kontakten med pedagogerna var det viktigt att tala om att deltagandet var frivilligt 

och att de hade rätt att dra sig ur när de ville under intervjuns gång, vilket Kvale och 

Brinkmann (2009) menar är viktigt eftersom de ska känna sig trygga under intervjun. 
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Pedagogerna blev även informerade om att intervjun hanterades konfidentiellt, men att våra 

examinatorer kunde ta del av intervjun om de upplevde en osäkerhet kring intervjudelen. 

Pedagogerna som blev intervjuade blev även underrättade om att vissa delar av intervjun kan 

komma att publiceras i arbetet. All denna information har pedagogerna rätt till att veta menar 

författarna då det handlar om att skydda pedagogernas privata integritet.  

 

3.4 Tillvägagångssätt 
	  
Elever som är två- flerspråkiga har alltid legat oss varmt om hjärtat eftersom vi själva är 

tvåspråkiga och därför valde vi att studera just detta fenomen. Innan vi påbörjade våra 

intervjuer läste vi oss in på litteraturen som i stort handlade om språkutveckling hos dessa 

elever. Efter att ha inhämtat en större kunskap om ämnet valde vi att skriva ner 

intervjufrågorna för att få svar på våra frågeställningar. Eftersom vi utgick ifrån vår tidigare 

forskning när vi konstruerade frågorna bygger arbetet på det Svensson (2011) nämner som 

deduktion för att kunna dra slutsatser om pedagogernas utsagor.  

Innan vi påbörjade intervjun kontaktade vi de pedagoger som var kända för oss och som vi 

sedan tidigare visste arbetade med elever som har svenska som sitt andraspråk. Detta skedde 

via telefon där vi frågade om de ville ställa upp på en intervju. I samma veva berättade vi om 

vårt arbete, vad syftet var, hur lång tid intervjun skulle ta samt att det var frivilligt att delta. 

De fick även frågan om det var ok att intervjun spelades in. Efter ett accepterande bokade vi 

därefter en tid med dem och genomförde intervjuerna enskilt. Varje pedagog fick vid 

intervjutillfället även upprepad information som de fick vid telefonkontakten så att de lättare 

kunde ställa sig in på vad intervjun handlade om.  

Frågorna som ställdes var öppna, vilket gav oss chans att kunna ställa följdfrågor vid 

tveksamheter, vilket Denscombe (2009) menar är en semistrukturerad intervju. På detta sätt 

ökade även validiteten, vilket Kvale och Brinkmann (2009) beskriver som att vi undersöker 

det vi vill undersöka. Genom att vi hade möjligheterna till att ställa följdfrågor kunde vi 

undanröja tveksamheter som uppstod hos oss vid intervjutillfällena. Detta leder till att arbetet 

blir mer trovärdigt menar Trost (2010). För att öka trovärdigheten ännu mer spelades som sagt 

intervjuerna in så att vi lättare kunde gå tillbaka till inspelningarna och lyssna på dem gång på 

gång för att verkligen undvika några misstolkningar och så att vi förstått samtalen korrekt. 
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Trovärdigheten kan kopplas till det Kvale och Brinkmann (2009) skriver, nämligen 

reliabilitet, vilket handlar om tillförlitlighet och om resultatet kan reproduceras. För att tala 

om hög reliabilitet menar Trost (2010) att det bygger på att en person är statisk, det vill säga 

att personen i fråga inte ändrar sina beteenden, åsikter och föreställningar. Skulle vår intervju 

upprepas är det inte säkert att den nya forskaren får exakt samma svar, vilket författaren 

menar beror på att människor inhämtar nya erfarenheter och möter nya situationer hela tiden 

och på sådant sätt förändras. För att få så hög reliabilitet som möjligt i detta arbete har därför 

intervjuerna spelats in samt för att analysen efter ska uppfattas så korrekt som möjligt. 

Intervjuerna transkriberades även direkt efter att intervjun ägde rum. Intervjuerna skrevs ut i 

pappersformat, där vi lättare kunde analysera materialet. Vi använde oss av färgpennor när vi 

analyserade vårt datamaterial för att strukturera upp det smidigare. Ur en etisk synvinkel visas 

inte hela transkriptionen i arbetet just för att skydda de intervjuade personernas integritet.  

3.5 Metoddiskussion 
	  
I metoddelen valde vi att diskutera olika aspekter under respektive kapitel (kvalitativ 

intervjumetod, urval, etik och tillvägagångssätt). Av den anledningen tar vi inte upp sådant vi 

redan diskuterat igen. Något som dock var värt att nämna här var vårt val av metod då den kan 

ifrågasättas. I detta arbete var vi ute efter pedagogers utsagor/berättelser. Men det säger inget 

om hur det faktiskt ligger till i verkligheten innanför klassrummet. Om syftet hade varit att ta 

reda på vad som i realiteten försiggår hade en observation varit en bättre metod att använda, 

vilket även Patel och Davidson (2008) styrker eftersom utgångspunkten bland annat då ligger 

i att studera beteenden och skeenden. I detta arbete var syftet att ta reda på hur pedagogerna 

själva berättar om hur de arbetar med att stärka det svenska språket hos elever som har 

svenska som andraspråk. Med tanke på tidsaspekten fanns inte möjligheten att även göra 

observationer och samtidigt få samma djup i arbetet. Denscombe (2009) skriver att hänsyn 

ska tas till den tid som finns för att hinna med insamling och analys av datamaterial och 

påverkar därmed även de metoder som kan användas. Därför har vi valt att avgränsa oss till 

att endast intervjua fem pedagoger där vi har lyssnat och analyserat deras berättelser samt i sin 

tur jämfört det med vår teori.  

Arbetet med denna uppsats har fördelats lika mellan oss. Till en början satt vi oss ner och 

läste oss in på litteraturen. Där läste vi olika böcker, det vill säga vi delade upp böckerna 
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mellan oss. När vi läste något intressant i böckerna som vi ansåg vara bra för uppsatsen, 

delade vi med oss och läste de delarna ur varandras böcker. Vi diskuterade sedan vad vi skulle 

ta med i uppsatsen och vad som var relevant för vårt syfte och därefter skrev vi ner det. Vid 

själva skrivandet av teorin (och resten uppsatsen) skrev vi ihop allt tillsammans just för att få 

ett flyt i texten. Om vi skulle ha skrivit olika delar var för sig och sedan få ihop delarna till en 

helhet, anser vi att uppsatsen inte skulle bli lika enhetlig som den blir när vi skriver och 

diskuterar tillsammans. Intervjuerna delades upp mellan oss där Fatos intervjuade tre 

pedagoger och Fana intervjuade två pedagoger. Under transkriberingen skedde samma 

uppdelning men vi lyssnade dock på varandras inspelningar flertalet gånger för att vi båda 

lättare skulle kunna hitta mönster och diskutera med varandra under analysarbetet.  

 

4 Resultat och analys 
	  
Under denna del skrivs resultatet fram samtidigt som det analyseras med hjälp av den 

forskning vi tidigare beskrivit. Vi kommer till en början ge en kort beskrivning av 

pedagogerna. Därefter presenteras de resultat vi fick i olika underrubriker, där resultatet 

samtidigt analyseras.   

4.1 Presentation av pedagogerna 
	  
I vår undersökning deltog fem pedagoger. I detta stycke presenteras deras fiktiva namn samt 

hur lång erfarenhet de har av elever som har svenska som andra språk.  

• Pedagog 1: Anna, verksam lärare i över 30 år. Hennes grundutbildning är 

mellanstadielärare. Har under sin tid som lärare alltid varit i kontakt med 

elever som har svenska som andra språk.  

• Pedagog 2: Sara, verksam lärare i 4 år. Utbildad svensklärare och svenska som 

andraspråkslärare (SVA- lärare) för årskurs 1- 7 i grundskolan. Har under sin 

tid som lärare alltid varit i kontakt med elever som har svenska som andra 

språk.  

• Pedagog 3: Emilia, verksam lärare i 1 ½ år. Utbildad grundskolelärare för 

årskurs 1- 7 i svenska, samhällsorienterade ämnen (SO) och idrott. Har under 



Halmstad	  Högskola	   	   11/10	  2011	  
Lärarprogrammet	  
Examensarbete	  
HT	  2011	  
	  

22	  
	  

sin tid som lärare alltid varit i kontakt med elever som har svenska som andra 

språk. 

• Pedagog 4: Lena, verksam lärare i 1 ½ år. Utbildad lärare för de tidigare 

åldrarna (årskurs 1- 5) med inriktning på svenska, matematik och engelska 

samt en fördjupningskurs i svenska och matematik. Har under sin tid som 

lärare alltid varit i kontakt med elever som har svenska som andra språk. 

• Pedagog 5: Bea, verksam lärare i ca 40 år. Utbildad lärare för grundskolan i 

årskurs 4- 7. Har under hela sin lärartid arbetat med elever som har svenska 

som andra språk.  
 

 

4.2 Förkunskaper 
	  
De kunde ju läsa… de kunde ju skriva och de kunde ju räkna berättade Anna vid intervjun. 

Med detta förklarar hon att elever som kommer från andra länder har sedan tidigare kunskaper 

som måste tas tillvara på när de kommer till den svenska skolan och därmed bygga vidare på 

de kunskaperna. Detta är precis vad Bergman (1998) skriver om, nämligen att elever kan ha 

förkunskaper sedan tidigare som måste föras över till det nya språket som i detta fall blir 

svenska. Risken som författaren tar upp, är just att dilemmat för läraren blir att elever riskerar 

att kommer efter, då de inte språkmässigt ligger på samma nivå som sina andra klasskamrater. 

Sara uttrycker att den största svårigheten ligger i att ta reda på vad eleverna kan sedan innan. 

Alla pedagoger vet redan att de måste ta reda på vad eleven kan sedan tidigare för att kunna 

bygga vidare på det men hur de ska ta reda på det menar Sara kan vara lite besvärligare. Med 

begreppet ZDP, det vill säga utvecklingszonen (se figur 1) som Säljö (2010) använder sig av 

utifrån Vygotskys teori, menas att resurserna används utifrån vad eleverna redan vet och kan 

för att bygga nya erfarenheter med stöd av andra.  Detta leder till att eleverna så småningom 

klarar av handlingen eller tankegången självständigt (a.a.). Anna, Emilia, Lena och Bea 

berättar att de använder sig av olika strategier för att ta reda på elevernas förkunskaper i båda 

språken, det vill säga både i modersmålet/förstaspråket och i andraspråket (svenska). En 

strategi som exempelvis Lena framhäver är att hon försöker kommunicera med eleven direkt. 

Jag tycker det är kul att höra med dem ofta… hur gjorde ni där? Vad heter det på ditt språk? 
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Och att man… så man känner att man har intresse i deras, där de härstammar ifrån. Lena 

berättar vidare att hon ibland tar vara på det eleven har med sig från sin skola i hemlandet och 

låter även de andra eleverna få testa på det.  

De flesta lärare vi intervjuade har en kommunikation med eleverna direkt. Men vissa 

pedagoger uttryckte att det kan vara svårt att prata med eleverna på svenska just för att det 

svenska språket blir ett hinder på ett sådant sätt att de inte riktigt förstår varandra. Därför 

väljer de flesta pedagogerna att även använda sig av andra metoder som till exempel att prata 

engelska med eleven om eleven behärskar det språket. Andra pedagoger väljer att använda sig 

av andra elever i klassen som kommit långt i det svenska språket men ändå behärskar 

modersmålet så att de klarar av att översätta och förklara för eleven som inte kommit långt i 

det svenska språket. Pedagogernas utsagor kan kopplas till det Axelsson, Rosander och 

Sellgren (2006) skriver om, nämligen att det är viktigt att veta hur utvecklad basen är i 

elevernas modersmål och i andra språket, alltså det svenska språket. Med andra ord behöver 

kunskaper finnas om hur långt eleverna har kommit i sin språkutveckling för att kunna bygga 

vidare på det (se figur 2). Även här kan kopplingar göras till Vygotsky och det sociokulturella 

perspektivet, då Säljö (2010) förklarar att genom samarbete med mer kunniga kamrater kan 

elever lära sig av varandra och bygga vidare för att utveckling ska ske.  

4.3 Förståelse genom interaktion 
	  
Idag så sa en elev: Ja så när vi åkte tåget så… och sen stoppade tåget och sen stoppade vi. 

Jaha sa jag då, så ni stannade tåget och så stannade tåget. Aa sa hon, vi stannade tåget, vi 

stannade tåget. Så hon rättade sig själv utan att jag sa nej, nej, nej man säger inte stoppade, 

utan jag sa bara stannade och så snappade hon upp det med en gång. För då hör hon hur jag 

säger. Denna historia berättade Lena vid intervjun när hon skulle förklara hur hon använder 

interaktion för lärande. Just denna metod som Lena beskrev kan relateras till figur 3. Där 

skildrar nämligen Abrahamsson (2009) efter Long hur ett samtal går till och kan gynna 

andraspråksinlärning. Författaren förklarar att den infödde (i detta fall Lena) vid bristande 

förståelse försöker anpassa samtalet så att andraspråkseleven får en ökad förståelse för 

språket. Med andra ord förhandlas en ömsesidig förståelse fram. Anna var också inne på 

liknande spår då hon förklarade hur viktigt det är att sätta ord på saker och ting samt att visa 

med kroppsspråket. Hon berättade vikten av att vara observant i sitt eget språk. Anna gav ett 
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exempel som löd: om man ska slänga någonting i papperskorgen… att man inte bara säger 

släng det i där, utan man använder ordet släng det i papperskorgen. Om en lärare inte 

anpassar interaktionen kan det leda till att samtalet och/eller förståelsen inte blir begriplig 

(Abrahamsson, 2009 efter Long).  

Samtliga lärare nämner samarbete som ett sätt utveckla språket hos tvåspråkiga elever. Bea 

poängterade att eleverna samarbetar hela tiden och inte bara under lektionerna utan även 

under rasterna. Detta nämner även Lena då hon menar att mycket händer i språket när de är 

med kompisarna. Sara och Emilia inbjuder även sina elever till mycket samtalsövningar där 

tvåspråkiga elever får samarbeta med elever som har svenska som sitt modersmål. Under 

rasterna nämns att eleverna kan lära sig språket, vilket även Gibbons (2009) efter Cummins 

styrker, eftersom de menar att det är lättare att lära sig språk i olika vardagssituationer. 

Författaren menar att språket som talas i skolan är mer abstrakt och inte ofta taget ur elevernas 

egen erfarenhetsvärld. Därför är det viktigt att språket lärs in i olika sociala sammanhang där 

läraren erbjuder hjälp så att eleverna utvecklas språkmässigt (Gibbons, 2009). Detta styrker 

även Williams (2006) som menar att samspel spelar en stor roll för att interaktion ska kunna 

berika eleverna språkligt. När språket är taget ur elevernas egen erfarenhetsvärld, blir inte 

språket lika abstrakt för eleverna (Cummins, 2009). I Williams (2006) tolkning av Vygotsky 

tar hon detta vidare och menar att språket har en betydande roll för utveckling både 

emotionellt och intellektuellt.  

4.4 Arbetssätt i undervisningen 
	  
De är väldigt mentalt… de har kommit väldigt långt kognitivt uttrycker sig Sara när hon pratar 

om elever som har svenska som andraspråk. Hon nämner även att det är svårt att hitta en 

balans i läromedelsböckerna när det gäller språket och kunskaperna. Med det menar hon att 

läromedelsböckerna oftast är för barnsliga för deras nivå. Medan Anna däremot försöker hitta 

lättlästa böcker med bra handling. Hon försöker med andra ord hitta böcker som är anpassade 

efter varje elev. Med böcker i detta fall menar Anna ”läsböcker” som exempelvis skönlitterära 

böcker som kan hittas i exempelvis bibliotek. Hon förklarar vidare att litteraturen, det vill 

säga läsning, till största delen, enligt henne, stod för språkutveckling hos eleverna. Just att 

anpassa undervisningen är viktigt enligt Holmegaard och Wikström (2004), vilket inte ofta 

följs enligt skolinspektionens kvalitetsgranskning av kunskapsutveckling för elever med ett 
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annat modersmål än svenska (2010:16). Anna väljer att sänka kraven för de elever som 

upplever arbetet i skolan för svårt. Om det till exempel handlar om en text de ska skriva, 

menar Anna att eleverna inte behöver göra lika mycket. Holmegaard och Wikström (2004) 

menar att det ska finnas en balans mellan det kognitiva och det språkliga i arbetet med 

eleverna. Dessutom förklarar författarna att det till en början för elever som inte kommit långt 

språkligt, krävs ett mer situationsberoende och konkret arbetssätt för att slutligen kunna klara 

av det abstrakta (se figur 4). Detta förklarar de intervjuade pedagogerna på olika sätt. Sara och 

Emilia arbetade mycket med bilder för att underlätta förståelsen samt göra det så konkret som 

möjligt för tvåspråkiga elever. Dessa pedagoger uttryckte även att eleverna ofta arbetar i 

grupper för att kunna tränas i det svenska språket samt kunna lära av varandra. De menar att 

en elev som har svenska som sitt andraspråk kan lära sig av elever som har svenska som sitt 

modersmål. Även Williams (2006) styrker detta, då hon säger att barn lär av varandra. Genom 

att skapa heterogena grupper, det vill säga där alla elever är ”blandade” oavsett vilket språk de 

har som sitt modersmål, kan språkinlärningen gynnas, anser de flesta intervjuade 

pedagogerna. Genom att exempelvis berätta och bekräfta olika saker för varandra befinner de 

sig på en mer situationsberoende nivå där kontextualisering behövs, vilket krävs för 

andraspråkselever enligt Holmegaard och Wikström (2004).  

Holmegaard och Wikström (2004) nämner att språket inte enbart ska vara ända vägen till 

kunskapsutveckling, utan det interaktiva och laborativa arbetssättet ska också få komma fram 

i undervisningen, för att avlasta språket emellanåt. Detta är just vad Sara berättade att hon 

gjorde. Det beror ju på lite vilka elever man talar om men just nu gäller det de som inte har 

språket, så det blir lite svårt att veta hur mycket de kan och sådär. Men till exempel om man 

har geografi eller historia så kan man ju be dem att skriva en text på till exempel polska då 

om något ämne som de kan och sen kan man med hjälp av tolka.se eller vad man nu 

använder, översätta texten till svenska. Så kan man också jobba med det. Genom att den 

eleven Sara talar om, får använda sitt modersmål till att inhämta kunskap om något, gör det att 

elevens kunskapsutveckling inte hämmas. Samtidigt övas eleven i det svenska språket genom 

att texten skulle översättas. Sara kopplar här elevens tidigare erfarenheter och kunskaper till 

innehållet, vilket enligt Holmegaard och Wikström (2004) succesivt ska strävas efter om 

eleven ligger på en nivå som kräver kontextualisering.  
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Utifrån intervjuerna berättar inte de andra pedagogerna att de arbetar på det sätt Sara beskrev 

ovan när de exempelvis arbetar med texter och översättningar från modersmål till det svenska 

språket för att inte hämma inlärningen av ämneskunskaperna. De berättar istället att de arbetar 

mycket konkret, med bilder samt har mycket samtal i klasserna för att öva upp språket och 

kunskaperna. Gibbons (2009) förklarar att det blir mer tidseffektivt samt mer 

språkutvecklande om språk- och ämnesundervisningen integreras. Risken är annars att 

eleverna kommer efter med ämneskunskaperna om endast språket lärs in först, utan något 

sammanhang (a.a.).  

I läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2011) står att skolan ska sträva efter en vilja och lust att lära 

hos eleverna. Det kom under intervjun fram att Emilia hade en elev som endast hade bott i 

Sverige i ett år och ville väcka hennes intresse för att lära. Hon berättade på följande sätt: Vi 

har en flicka i klassen som har varit här ett år ungefär, och hon tycker det är jätteroligt och 

hon är jätte intresserad av djur och natur och det här, och det är ju klart för då vill hon lära 

sig mer, och hon vill gärna skriva om de här djuren och skriva på svenska och då blir det ett 

intresse och då är det lättare att lära sig om man är intresserad och det hänger ihop. Emilia 

är medveten om att intresset kan öka viljan till att lära, vilket även Holmegaard och Wikström 

(2004) styrker, eftersom det ökar motivationen och djupinlärningen och kan leda till att 

andraspråkselever blir mer situationsoberoende. Att bli mer och mer situationsoberoende, det 

vill säga att bland annat kunna argumentera och reflektera står även i läroplanen, Lgr 11 

(Skolverket, 2011) som skolan ska arbeta mot.  

4.4.1 Reflektion över arbetssätt 
	  
Ja, det gör man ju hela tiden! Detta uttryckte Emilia vid frågan om hon brukar reflektera över 

sitt arbetssätt. Hon brukar använda sina kollegor till hjälp för att diskutera över hur hon gör. 

Även Sara och Lena brukar diskutera med sina kollegor för att kunna förbättra sin 

arbetssituation i klassen. Lena berättade att hon även har observerat sin egen klass för att se 

hur hela gruppen är, vilket enligt henne har lett till ett bättre förhållningssätt gentemot 

klassen. I Ahlgrens (1999) tolkning av Carlgren, Tiller, Lauvås och Handal, behöver lärare 

ifrågasätta och värdera sitt arbete för att utvecklas. Författaren menar att det ska ske både 

självständigt och tillsammans med andra kollegor (aktionsforskning), för att bli medveten om 

sin egen undervisning samt öka kvalitén i undervisningen. Det var inte alla intervjuade 
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pedagoger som berättade att de reflekterade på båda sätt, utan vissa som exempelvis Bea 

reflekterade mest för sig själv och andra använde sina kollegor till hjälp. Det är mest mina 

egna tankar, vi har inte utvärderat våra lektioner kollegor emellan uttryckte sig Bea. Men 

däremot berättade hon att diskussioner kring hur resurserna ska fördelas bäst sker. För att 

utvecklas som lärare måste den praktikgrundande kunskapen synliggöras, medvetet både för 

sig själv och med hjälp av andra (Ahlgren, 1999, efter Carlgren m.fl.). Anna har inte medvetet 

ännu börjat med reflektioner av sitt eget arbete men hon berättar att hon fått upp ögonen för 

det efter någon föreläsning hon varit med om. Hennes tankar var att börja, berättade hon, för 

att utvecklas som lärare.  

4.5 Pedagogernas förhållningssätt 
	  
En skola för alla… att alla ska känna att de utvecklas och få lära sig mer och att det är 

anpassat så att alla kan vara trygga och glada i skolan och att det är det som är vårt jobb. Så 

uttryckte sig Bea vid frågan om vad en skola för alla var för henne. Bea är medveten om att 

skolan ska arbeta mot en meningsfull skolgång som Persson (2008) beskriver det. Likaså 

beskriver Bea att skolgången ska vara anpassad efter varje elev, vilket även styrks i 

skolverkets publikation ”en skola för alla” (2000). Alla barn oavsett var de bor i Sverige, 

oavsett vad föräldrarna har för bakgrund eller utbildning, har rätt till en likvärdig skolgång. 

Det är en skola för alla. Det ska inte spela någon roll om du bor här eller i Rinkeby eller 

någon fin stockholmsförort. Skolan ska vara lika för alla. Emilia som uttryckte detta är också 

väldigt medveten om att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Frågan är var i 

begreppet likvärdig utbildning hon lägger tyngden? Det finns en problematik som Persson 

(2008) beskriver, vilket är att alla elever bedöms efter samma mål och under samma tidsram. 

Är det en likvärdig utbildning? Persson (2008) skriver att elever ska ges möjlighet till 

utveckling och lärande utefter deras behov. Dessutom beskriver Vygotsky att elever ska 

befinna sig i sin närmaste utvecklingszon för att lärande och utveckling ska ske Detta med 

stöd och handledning av andra (Säljö, 2010).  

Sara beskriver en skola för alla på följande sätt: Ja, det betyder att alla elever i skolan ska nå 

målen, fast de gör det på olika sätt och de gör det tillsammans. Sara lägger vikten vid att 

elever främjas av ett varierat arbetssätt vilket Persson (2000) menar leder till att fler lärstilar 

och elever inkluderas i undervisningen. Dessutom tar hon upp att de bland annat samarbetar, 
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vilket enligt Williams (2006) leder till att de lär sig av varandra. Både Lena och Anna tog upp 

att elever har rätt att få hjälp med det dem behöver samt att pedagoger bemöter eleverna där 

de befinner sig. Det finns en röd tråd i vad alla pedagoger har sagt och det handlar mycket om 

att individanpassa undervisningen samt att möta alla elevers olikheter där möjligheten till 

utveckling ges. Detta styrks även av Persson (2008) och Salamancadeklarationen (svenska 

Unescorådet, 1996) men i Salamancadeklarationen är den högsta önskan att alla elever ska 

ingå i det ordinarie skolväsendet tillsammans, där de inkluderas i undervisningen. Just i detta 

skeende var pedagogerna inte lika överens i sina tankar, det vill säga de tyckte olika.  

Under intervjuerna berättade Anna, Bea och Sara att stödet som andraspråkselever får kan ske 

utanför klassrummet. Eleverna får alltså lämna klassrummet och sina klasskamrater för att få 

hjälp av en annan lärare i ett annat rum. Hos Anna och Sara förekommer detta kontinuerligt 

där de har ett fast schema på när eleverna ska gå till SVA läraren (svenska som andraspråks 

lärare). Bea berättade däremot att det förekommer vid enstaka tillfällen och att det inte endast 

handlar om andraspråkselever utan alla elever. Hon menar vidare att de elever som behöver 

extra stöd, oavsett vad det är för elever, får det stödet i form av smågrupper där två eller tre 

elever deltar och där de behöver samma typ av hjälp. Gibbons (2009) ställer sig inte bakom 

detta resonemang då hon menar att det ordinarie klassrummet där elever ställs inför olika 

sammanhang hela tiden, är den bästa miljön för alla elever. En annan anledning är även att 

alla elever ska förberedas inför den värld vi faktiskt lever i, och ha en förståelse för den 

mångkulturalism som råder runt om i världen, vilket även styrks av läroplanen Lgr 11 

(Skolverket, 2011). Pedagogerna beskriver ett arbetssätt som Haug (1998) menar står för en 

”segregerad integrering”, vilket innebär att elever i behov av stöd får lämna klassrummet och 

gemenskapen för att undervisas i mindre grupper i en annan klassrumsmiljö. Sådana lösningar 

blir ofta permanenta menar Skolinspektionen (2011) i sin rapport när de beskriver hur stödet 

ser ut i skolorna för bland annat andraspråkselever. De använder sig inte av inkluderande 

lösningar som enligt skollagen (SFS 2010:800) i första hand ska ske inom den grupp/klass 

eleven tillhör. Men å andra sidan ska beslut tas utifrån elevens bästa (a.a.) och när det gäller 

Anna, Bea och Sara kan detta har varit tanken när de har beslutat om att vissa elever ska 

lämna klassrummet för att få extra stöd.  

Lena och Emilia berättade att all undervisning sker i klassrummet. Båda talade om att det 

hände att elever delas in i smågrupper inom klassen men att undervisningen fortfarande hålls i 
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klassrummet där alla har möjlighet att samarbeta med varandra. Haug (1998) förklarar detta 

som en ”inkluderande integrering” samt står bakom denna tankegång, eftersom alla elever 

aktivt deltar i en klassgemenskap där all undervisning sker tillsammans. Det ges även en 

större möjlighet till kommunikation där eleverna kan samarbeta, vilket enligt Vygotskys teori 

kan leda till att språket utvecklas, då eleverna i interaktion med andra lär sig samt hör nya 

begrepp och ord. Dessutom kan eleverna med hjälp av språket samspela med andra i sin 

närhet (Säljö, 2010). Utifrån Lenas och Emilias utsagor om en inkluderande undervisning står 

de bakom det Ahlberg (2001) beskriver, nämligen det deltagarinriktade perspektivet där det är 

skolan som ska anpassas efter eleven. Utifrån Annas, Beas och Saras uttalanden under 

intervjuerna ses kopplingar till det Ahlberg (2001) benämner det individinriktade 

perspektivet, eftersom eleverna kompenseras i form av smågrupper för att nå upp till skolans 

mål. Det är alltså hos eleven svårigheterna kan hittas samt att de ska anpassas till skolan. 

Anna beskriver det på följande sätt: För tillfället är det fyra elever som går ifrån klassrummet 

för att ha svenska 2 eller SVA (…) då får de enskild undervisning… de går iväg en i taget för 

att få den speciella träningen på vad de behöver för någonting. Detta uttalande visar att de 

fyra eleverna kompenseras utanför klassrummet och precis som Gibbons (2009)  skriver det 

förlorar de därmed den tiden med sina klasskompisar som de annars hade kunnat ha och lärt 

sig av.  

Alla pedagoger berättade att de kommunicerar mycket med sina elever för att försöka 

tillgodose deras behov, vilket kan ses som att alla pedagoger samtidigt står med ena foten i det 

Ahlberg (2001) benämner det kommunikativa relationsinriktade perspektivet. Detta just för att 

kommunikation och relation i detta perspektiv är centralt för kunskapsutveckling (a.a.).  

 

5 Diskussion och slutsats 

5.1 Kommunikation 
	  
I detta arbete har fokus legat kring att undersöka hur fem pedagoger väljer att arbeta med 

elever som har svenska som andraspråk. Pedagogerna som blev intervjuade arbetar i 

grundskolans tidigare år. 
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Vi fick under intervjuerna fram att kommunikation var en viktig aspekt när det gäller att fånga 

elevernas tidigare kunskaper. Detta för att kunna bygga vidare på deras kunskaper och 

erfarenheter. Pedagogerna hade lite olika strategier till detta. Vissa utnyttjade sina elever till 

detta där elever som kommit långt i det svenska språket fick översätta till de elever som inte 

behärskade det svenska språket så bra. Detta kan å ena sidan vara bra då elever lär sig av 

varandra och där lärande sker via interaktion (Williams, 2006) och på sådant sätt lär sig att 

förklara på sitt hemspråk och det svenska språket. Om det exempelvis handlar om ett 

matematiktal får eleverna tränas i att kommunicera matematik, det vill säga sätta ord på bland 

annat begrepp inom matematiken. De elever som får i uppgift att översätta till kompisen lär 

sig av detta både medvetet och omedvetet. Eleven som får det förklarat för sig lär sig genom 

att det sker på modersmålet samtidigt som han/hon får det översatt till svenska. Å andra sidan 

kan det finnas en problematik i detta då risken för att eleverna inte alltid vill ställa upp finns. 

Hänsyn måste tas till elevens bästa. Men hur ska vi då ta reda på vad eleverna kan sedan 

innan, alltså vad de har för förkunskaper? Det kan exempelvis vara möjligt att, speciellt i en 

mångkulturell skola, även ha lärare som behärskar fler språk än bara svenska. Det är 

självfallet även bra för alla skolor då de flesta skolor enligt Borgström (1998) mer eller 

mindre har elever som har svenska som andraspråk. Genom att ha lärare som behärskar fler 

språk, kan elevernas behov tillgodoses genom exempelvis språket, kulturen och identiteten. 

Eleverna kan känna sig tryggare i sin skolvardag och på sådant sätt få upp lusten till att lära 

och vidare utveckla det svenska språket så att andraspråkseleverna behärskar det fullt ut.  

Språkutveckling ska ses som en process som sker i olika sociala sammanhang (Gibbons, 

2009). I och med att andraspråkselever enligt författaren har svårt att följa med i det 

kunskapsrelaterade språket som används i undervisningen anser vi att lärare som talar fler 

språk kan vara till hjälp så att eleverna förstår. Självklart kan eleverna emellan hjälpas åt men 

det vi menar är att utgångspunkten inte endast ska ligga där, utan möjligheter och lösningar 

ska försöka hittas på andra sätt med. Att ha flerspråkiga lärare är bara ett exempel på 

lösningar som kan finnas men även det kan ifrågasättas om det praktiskt är helt genomförbart. 

En skola hade i så fall behövt flera lärare som kan täcka upp alla elevers språk, vilket inte 

hade varit praktiskt genomförbart. Det gäller helt enkelt att försöka se ur det ur nya perspektiv 

och hitta lösningar som passar varje enskild situation, då ett sätt inte passar alla. De resurser 

som finns, ska utifrån vad man redan kan, användas för att agera och bygga nya erfarenheter 
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där stödet från andra finns eftersom människor enligt Vygotsky ständigt befinner sig under 

utveckling och förändring (Säljö, 2010).  

Att använda interaktion för lärande var något Lena förde fram vid intervjun. Hennes sätt att 

anpassa interaktionen för att elever ska förstå skedde inte genom att rätta deras fel när de 

exempelvis använde fel meningsbyggnad när de pratade. Lena upprepade istället det eleven sa 

fast på ett korrekt sätt så att eleven kunde höra hur det ska sägas på ett rätt sätt. På detta sätt 

gjorde hon eleven uppmärksam samtidigt som en ökad förståelse för språket fördes fram. 

Detta anser vi är en bra metod att använda då vi enligt egna erfarenheter vet hur jobbigt och 

pinsamt det kan vara att prata inför andra när man inte behärskar språket fullt ut. Genom att 

rätta någon vid felsägningar genom att direkt säga exempelvis: ”så säger man inte!”, kan det 

ge upphov till dåligt självförtroende enligt våra erfarenheter, vilket i sin tur kan leda till att 

man inte vågar prata mer för att man är rädd att säga fel och att andra ska skratta åt en. Skolan 

ska trots allt arbeta efter en vilja och lust att lära hos eleverna enligt läroplanen, Lgr 11 

(Skolverket, 2011) och sänker lärare elevers självförtroende, anser vi att risken för att vilja 

lära försvinner. Av dessa anledningar menar vi att Lenas sätt att ”korrigera” elever är en bra 

metod. Dessutom krävs kommunikation på något sätt för att ta reda på vad eleverna kan sedan 

innan.  

5.2 Arbetssätt i undervisningen för att stärka det svenska språket 

Pedagogerna arbetade lite olika med att stärka det svenska språket hos andraspråkselever. När 

det gäller arbetssätt i undervisningen kom det fram att både Sara och Anna använde sig eller 

ville använda sig mycket av litteraturen för att stärka det svenska språket hos 

andraspråkselever. Dock nämnde Sara problematiken i det, som var att läromedelsböckerna är 

för barnsliga för andraspråkselevernas kognitiva nivå. Då kan man ställa frågan: Vad kan det 

bero på? Sara nämnde att det var svårt att hitta böcker som var anpassade till elevernas nivå. 

Eftersom vi inte har undersökt vilka böcker som kan vara lämpliga till elever så kan vi inte 

heller uttala oss för mycket om det. Men våra erfarenheter säger oss att det Sara nämnde 

stämmer. Detta just för att böcker som används i undervisningen är antingen för svåra 

språkligt men passar deras kognitiva nivå, eller passar de språkligt men innehållet blir för 

barnsligt. Om detta nu stämmer kan man fråga sig om det verkligen krävs läromedelsböcker i 

undervisningen för att elever ska stärka sitt språk? Vi förmodar att elever lär sig genom att 

läsa men det ska inte vara ända vägen till att förbättra eller stärka det svenska språket hos 
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andraspråkselever. Holmegaard och Wikström (2004) förklarar att det laborativa och 

interaktiva arbetssättet också måste få ta plats i undervisningen. Författarna menar att det 

gäller för lärare att anpassa undervisningen så att den passar alla elever både språkligt och 

kognitivt. När det gäller andraspråkselever som inte kommit så långt i det svenska språket 

men ändå kommit långt kognitivt krävs kontextualisering, alltså ett mer situationsberoende 

arbetssätt för att eleverna ska förstå och kunna komma vidare. Lena, Sara, Emilia och Bea 

berättade att de arbetade mycket med detta. Det kan exempelvis handla om att använda sig av 

bilder, förenkla texter samt utgå ifrån elevernas intressen i undervisningen berättade 

pedagogerna.  

I dagens samhälle har teknologin tagit fart och datorer finns på de flesta skolor idag. Därför 

anser vi att detta borde utnyttjas mer med tanke på att det är så lättillgängligt att få 

information om saker och ting på nätet. Dessutom anser vi att datorer kan ses som mer 

lockande bland ungdomar idag än vad böcker gör. Observera att vi inte utesluter 

läromedelsböcker utan vi talar istället om att hitta andra lösningar som exempelvis mer 

interaktivt och laborativt arbetssätt för att andraspråkselever ska stärkas mer språkligt. Det är 

inte endast språket som ska utvecklas utan även ämneskunskaperna. Detta menar vi liksom 

Gibbons (2009) ska integreras, det vill säga språket och ämneskunskaperna lärs in samtidigt. 

Författaren menar även att det är mer tidseffektivt eftersom andraspråkseleverna stärker det 

svenska språket samtidigt som ämneskunskaperna inhämtas i ett sammanhang.  

5.2.1 Pedagogernas egna reflektioner över deras arbetssätt 
	  
För att utvecklas som lärare är reflektion en metod som kan användas då den 

praktikgrundande kunskapen på sådant sätt synliggörs (Ahlgren, 1999, efter Carlgren m.fl.). 

Genom att använda sig av sina kollegor som exempelvis Emilia, Sara och Lena gör, kan 

kollegorna se olika saker som pedagogerna inte själva lägger märke till. Genom att ha en 

diskussion efter reflektionen kan det göra att ”ögonen öppnas” och pedagogerna får syn på 

saker som de annars inte hade sett eller uppmärksammat. Vi lär oss av varandra som Williams 

(2006) uttrycker det samt att vi skapar erfarenheter med hjälp av varandra (Säljö, 2010). Detta 

kan kopplas till figur 1 (utvecklingszonen) där pedagogerna behöver andra kollegor som 

hjälper till med att utveckla deras roll som lärare, vilket i sin tur kan leda till att 

undervisningen förbättras och vidare kan gynna eleverna till att de får den hjälp de behöver 
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och har rätt till. Bea och Anna berättade att de inte använde sina kollegor till hjälp för att 

reflektera över sina arbetssätt, vilket kan ifrågasättas. Kan det bero på att de har varit 

verksamma som lärare i många år och är nöjda med situationen som den är nu? Det är en 

fråga som inte är så lätt att svara på nu i efterhand. Men å ena sidan kan de vara så att de 

använder sig av andra metoder för att förbättra sina roller som lärare men som inte framkom 

under intervjuerna. Bea nämnde endast att hon reflekterar med sig själv och Anna berättade 

att hon tänkt börja med det. Det kan tolkas som att de vill utvecklas och att de har det i sina 

tankar. Med tanke på att teknologin tagit fart och att de flesta skolor idag har videokameror 

kan pedagogerna använda sig av detta till reflektion, där de senare tittar på filmen och 

självständigt utvärderar sitt arbete. Dock anser vi att pedagoger inte ska försumma sina 

kollegor helt och hållet utan de ska ses som en tillgång och på sådant sätt lära sig av varandra. 

Å andra sidan kan det bero på att de har arbetat så länge att de anser sig redan veta hur de ska 

tackla olika problem som dyker upp. Vi utgår dock ifrån att varje individ är unik och på 

sådant sätt kräver stöd som passar just den enskilda eleven, vilket även styrks i Skolverkets 

publikation ”en skola för alla” (2000). Dessutom finns det andraspråkselever som kommer 

ifrån andra länder och kanske till och med gått i skola i hemlandet och lärt sig ett helt annat 

alfabet eller sätt att lära sig på (Borgström, 1998). Bara det säger oss att alla är olika och 

kräver olika typer av hjälp för att stärka det svenska språket.  

5.3 Pedagogernas syn på tvåspråkiga elever 

Vår andra frågeställning i detta arbete var att undersöka vilken syn pedagogerna hade på 

tvåspråkiga elever. Vi har då utgått ifrån deras utsagor när de beskriver hur de arbetar samt 

hur de tänker kring detta ämne. Perspektiven som tas upp kan ses som olika synsätt 

pedagogerna har, det vill säga hur de ser på elever i behov av stöd som i detta fall blir 

andraspråkselever och deras språkutveckling.  

Pedagogernas beskrivningar har vi som sagt kopplat till de olika synsätt/perspektiv vi tagit 

upp i arbetet. Vi kom fram till att Anna, Sara och Bea lät andraspråkseleverna få extra stöd 

utanför klassrummet, det vill säga de tillämpade exkluderande lösningar, vilket även 

Skolinspektionen (2010:16) fick fram i sin rapport att många lärare gör. Dessutom skrivs det i 

rapporten att risken är att dessa typer av lösningar oftast blir permanenta, vilket vi kunde höra 

av Sara och Anna eftersom de beskrev att de hade ett fast schema på när eleverna skulle gå till 

SVA- läraren för att få stöd. Frågan vi ställer oss är: Är detta en bra lösning om 
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utgångspunkten ska vara utifrån elevernas bästa? Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska alla 

beslut utgå ifrån elevernas bästa samt att stödet i första hand ska erbjudas i den klass som 

eleven tillhör. Vi ser att en annan lösning hade kunnat ske genom att stödet hade kunnat ges i 

klassrummet, där läraren förflyttar sig till eleven, istället för att eleven ska behöva gå ut från 

klassen och gemenskapen som en klass kan erbjuda. Även Gibbons (2009) nämner att 

klassrummet är den bästa miljön för språkutveckling med tanke på att eleverna ställs inför 

olika sammanhang där utveckling i språket sker samt där ämneskunskaperna lärs in. Men hur 

vet vi vad som egentligen är bäst för varje enskild elev? Vi anser att det inte går att 

generalisera och säga att en lösning är bra för alla elever utan precis som läroplanen, Lgr 11 

beskriver det, ska undervisningen anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar 

(Skolverket, 2011). Anna, Bea och Sara ser vi, utifrån deras utsagor, står bakom en 

”segregerad integrering” som även kan kopplas till det individinriktade perspektivet. Detta 

just för att deras elever får stöd i smågrupper utanför det ordinarie klassrummet. Det är alltså 

eleven som får anpassas till skolan, vilket vi bygger på att de beskrev att det är eleven som får 

förflytta sig mellan olika lokaler och pedagoger. Lena och Emilia arbetar däremot mer med en 

”inkluderande integrering” som vi kopplar till det deltagarinriktade perspektivet. 

Resonemanget bygger vi på deras uttalanden om att all undervisning till stor del sker i 

klassrummet där eleverna har möjlighet att samarbeta med varandra. Vi anser dock inte att 

detta ska vara en lösning som påtvingas alla elever eftersom vi fortfarande stödjer oss i att 

utgångspunkten ska vara att utgå från elevens bästa. Får att nå dit krävs kommunikation 

mellan lärare och elever. Kommunikation är en central del enligt Williams (2006) då det 

utvecklar tankegången. Vi ser det som att lärare kan få syn på elevers tankar på det sättet 

eftersom eleverna få en chans att själva tala om hur de lär sig bäst. Vi menar inte att 

pedagogen endast ska lyssna till och göra som eleven vill utan pedagogen får inte glömma 

bort att han/hon är professionell i sitt yrke och hjälpa eleven att fatta rätt beslut. Beslutet ska 

alltså fattas gemensamt. 
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7 Bilaga 1: Intervjufrågor 
Intervjufrågor: 

Vad har du för pedagogisk utbildning? 

Hur ser du på andraspråkselever/elever med svenska som andraspråk? 

Hur länge har du arbetat med elever som har svenska som andra språk? 

Hur tar ni vara på/utgår ifrån (tvåspråkiga) elevers förkunskaper, tidigare erfarenheter?  

Vad anser du är viktigt när det gäller tvåspråkighet i undervisningen? 

Vad krävs för att möta tvåspråkiga elever i deras andraspråksinlärning? 

Vilka arbetssätt och metoder utgår ni ifrån när ni undervisar dessa elever?  
 
Förekommer samarbeta elever emellan? På vilket sätt i så fall? 

Hur arbetar ni med att stärka det svenska språket hos dessa elever? 

Förekommer extra stöd utanför klassrummet? Hur ser stödet ut i så fall? 

Hur arbetar ni med att stärka ämneskunskaperna hos dessa elever? 

Har ni någon gång utövat någon form av reflektion över ert arbetssätt och hur har ni gjort i så 
fall? 

Vad betyder begreppet ”en skola för alla” för dig? 

	  

 

 


