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Bakgrund. Antalet äldre ökar i samhället. Inom vård och omsorg och särskilt inom 

äldreomsorgen kommer behovet av utbildad vårdpersonal att öka. För att motverka denna 

brist satsar samhället på att utbilda vuxna inom vård och omsorg till undersköterskor. En stor 

grupp som utbildas har svenska som andraspråk. Detta innebär att lärarna står inför 

utmaningar att utbilda elever med olika bakgrund och förutsättningar till ett yrke som handlar 

om att ta hand om sjuka, äldre människor och människor i behov av stöd. 

Syfte. Syftet med denna uppsats är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv beskriva och 

analysera på vilket sätt läraren arbetar för att stödja lärande hos elever med svenska som 

andraspråk på omvårdnadsprogrammet 

Metod. Kvalitativ ansats har används och sex lärare inom omvårdnadsprogrammet på 

Komvux har intervjuats. Lärarna har arbetat mellan ett halvt och 20 år. Vid intervjuerna 

användes frågeguide med öppna frågor och låg grad av standardisering. 

Resultatet har delats in i två huvudområden som innehåller kategorier och underkategorier. 

Huvudområdena är: Metoder lärare använder i sitt arbete för att utveckla elevernas möjlighet 

att tillgodogöra sig kunskap och Att nå målen. Det första huvudområdet beskriver vilka 

metoder lärarna använder för att stödja eleverna i undervisningen. I det andra huvudområdet 

beskrivs vad lärarna ser som utmaningar, möjligheter för att stödja eleverna i att nå målen och 

hur de använder elevernas erfarenheter.  

Konklusion av studien är att lärarna säger att de använder ett flertal metoder för att stödja 

elever med svenska som andraspråk. De säger även att elevernas erfarenheter tas till vara i 

undervisningen. Lärarna efterfrågar också mer kunskap och stöd bland annat av svenskalärare 

i hur de ska arbeta för att stödja elever med svenska som andraspråk  

Key Words: Kommunikation, sociokulturellt lärande, tvåspråkighet, flerspråkig, svenska som 

andraspråk, vård och omsorg, omvårdnadsprogrammet, kunskap. 
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Inledning  

Dagens brist på sjukvårds- och omsorgspersonal riskerar att förvärras under de närmaste åren. 

Antalet äldre blir allt fler samtidigt som pensionsavgångarna ökar och intresset för 

vårdutbildningarna går ned. Samtidigt som efterfrågan ökar minskar tillgången på utbildad 

vårdpersonal. Särskilt svår kommer bristen på omvårdnadspersonal att bli inom 

äldreomsorgen. Men även inom psykiatrin och inom vård och omsorg för människor med 

funktionsnedsättningar blir bristen på kompetent personal allt mer akut. Antalet sökande 

ungdomar kommer inte att kunna täcka bristen, varför ett stort behov av omskolade vuxna 

kommer att krävas (SCB, 2002). 

 

För att säkerställa att det finns utbildat personal satsar samhället resurser på att utbilda vuxna 

till omvårdnadspersonal. En stor del av dessa har svenska som andraspråk. Att vårdpersonal 

behärskar flera språk än svenska är en efterfrågad kompetens. Antalet personer med vård- och 

omsorgsbehov med skiftande modersmål och olika språkkunskaper ökar. En utmaning är hur 

dessa elever skall få en god utbildning med hög kvalitet, då språksvårigheter gör att eleverna 

kan ha svårt att tillgodogöra sig undervisningen (Johnreden, 2002). 

 

Vårt samhälle står inför faktumet att befolkningen blir allt äldre, vi lever längre och det är 

stora grupper människor som står inför kommande pensionering och ålderdom. Samtidigt 

minskar antalet ungdomar som önskar sig en framtid som undersköterska, vårdare eller 

skötare. Att lösa behovet av personal med lämplig utbildning är en utmaning som kommer att 

beröra skolväsendet i högsta grad och lärarna i synnerlighet. Lärarna står inför utmaningen att 

utbilda människor med skiftande bakgrund till ett av de viktigaste arbeten vi har idag, att 

vårda gamla och andra människor som är särskilt utsatta för livets påfrestningar. Att detta är 

ett svårt och angeläget ämne har stått helt klart för oss då många lärare verkligen efterfrågat 

stöd, undersökningar, idéer och diskussion kring dessa frågor. Vi har fått fler svar på 

önskemål att delta i intervjuerna än vad vi kunnat uppfylla och hoppas att vi med detta arbete 

kan bidra till att diskussionerna och idéutbytet fortsätter. 

 

Vi vill i detta arbete belysa på vilket sätt lärarna arbetar för att hjälpa elever med svenska som 

andraspråk på omvårdnadsprogrammet i deras lärande.  
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Bakgrund  

Samhället 

I Ribbing och Rezanias (2010) rapport skriver författarna följande: 

  

            Sedan millennieskiftet har andelen utrikesfödda ständigt ökat, det vill säga inflödet av personer 

har varit större än skillnaden mellan antalet som fötts och avlidit varje år. 2008 var 14% av 

befolkningen födda i andra länder och SCB räknar med att andelen kommer att öka ytterligare. 

Majoriteten är unga vuxna som gärna vill börja arbeta så fort som möjligt. Hade det inte varit 

för invandringen hade både befolkningsmängden och antalet personer i arbetskraften minskat 

varje år (Ribbing & Rezanias, 2010, s. 5 ).  

 

Även Cummins (2001) lyfter fram den ökade aktiviteten av rörlighet och ökad kulturell 

mångfald vårt globala samhälle haft de senaste fyrtio åren. Vilket får konsekvenser främst för 

skolor i storstadsområdena. Författaren hänvisar till sin egen studie och Klesmer som anser att 

elever med ett annat modersmål behöver minst 5 år för att hinna ikapp kunskapsmässigt på 

grund av språksvårigheter. Detta innebär för lärarna att en stor del av eleverna de ska 

undervisa under vanlig undervisningstid har helt andra förutsättningar. För att undervisningen 

ska bli effektiv måste läraren vara medveten om sin roll och behöver anpassa sig till 

demografiska och sociala förhållanden som råder. Författaren anser att så länge det inte finns 

en enighet om hur mångfald och språk ska behandlas, tenderar språkundervisningen för elever 

med ett annat språk att vara enbart en uppgift för lärare i svenska som andraspråk. Då 

eleverna vistas till största delen med lärare som inte är lärare i svenska som andraspråk 

minskar deras förutsättningar för att få en adekvat undervisning. Sellgren (2005) hänvisar till 

Cummins vars studie visar att det tar 5-7 år för andraspråkselever att nå samma nivå som 

jämnåriga. Det tar tid att lära sig ett nytt språk. 

 

I Svensk författningssamling Förordningen om kommunal vuxenutbildning (2002) står i kap 1 

allmänna bestämmelser 2 § följande: 

  

Genom kommunal vuxenutbildning ger kommunen stöd för vuxnas lärande. 

Detta stöd, som skall utformas utifrån den enskildes behov och förutsättningar, kan ha formen 

av undervisning, handledning och vägledning samt bedömning av måluppfyllelse och 

kunskaper (SFS 2002:1012 s.1). 

 

I Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) kan man läsa följande:  
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Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov samt särskild 

uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen. (Lpf 94 s.4) 

 

I SpråkSam (2011) som är ett projekt mellan 2009-2011 och som drivits av Stiftelsen 

Stockholms läns Äldrecentrum. I projektet har man låtit anställda inom vård och omsorg både 

vårdare, undersköterskor och sjukvårdsbiträden med svenska som andraspråk utbilda sig 

under arbetstid. Syftet har varit att ge individer med svenska som andraspråk större möjlighet 

att få en anställning och att konkurrera på arbetsmarknaden. Men även att utarbeta metoder 

och förhållningssätt som utgår ifrån kunskaper om andraspråksinlärning för att främja 

lärandet. Omvårdnads- och språklärare har varit ansvariga för utbildningen till eleverna och 

grupperna har haft ca nio deltagare. I projektet var en del att prova och utveckla metoder som 

kan vara till hjälp när det gäller kompetens och den språkliga kommunikationen. I projektets 

slutrapport (SpråkSam 2011) tar man upp att en av anledningarna till att verksamheter deltagit 

i projektet är att många anställda har bristande kunskaper i det svenska språket, vilket har lett 

till att anställda har svårigheter att klara de ökade kraven från myndigheterna gällande 

dokumentation. Anställda har heller inte alltid förstått instruktioner, varken skriftliga eller 

muntliga, viket har inneburit en risk för vårdtagare. På sikt finns också att anställda har svårt 

att klara krav på kompetensutbildning och detta innebär att deras anställningstrygghet 

urholkas. Bristande språkkunskaper leder till svårigheter att tillgodogöra sig utbildning som 

arbetsgivaren erbjuder eller kräver. Det finns också en risk att de får betyg/intyg från 

utbildningen trots att de kanske inte helt uppnått målen vilket ger en felaktig bild av vad de 

faktiskt kan. I utvärderingen av SpråkSam (2011) framkom att deltagare som är informerade 

och motiverade nådde bättre resultat i projektet. 

 

ArbetSam är ett projekt - som bygger på Språksam - inom äldreomsorgen som syftar till att 

stärka individer som arbetar där och som har bristande kompetens inom området. Vid 

kompetensutveckling av hela arbetsplatsen förbättras också kvalitén inom omvårdnaden och 

ger möjlighet till individuellt lärande. Deltagarna kommer från olika platser i Stockholm och 

har fått delta i undervisning både individuellt och i grupp på arbetsplats och av lärare från 

vuxenutbildningens omvårdnadsprogram och SFI (svenska för invandrare). Projektet har 

också resulterat i en handbok som fungerar som ett verktyg inför planering och integrerad 

arbetsplatsutbildning och som bygger bland annat på rapporter och utvärderingar från ett 

annat projekt, SpråkSam. I Handboken beskriver Berg, Hertin och Söderström (2011) att 

lärarna är centrala för det pedagogiska arbetet. Författarna lyfter fram att medellivslängden i 
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Sverige har ökat och att genom den utvecklade hälso- och sjukvården lever sjuka idag mycket 

längre än tidigare. Personal som arbetar inom vård och omsorg möter därför fler människor 

som drabbats av olika sjukdomar samtidigt, och därigenom har en komplex sjukdomsbild, i 

sitt arbete. Detta innebär att vårdpersonal inom såväl sjukvård, omsorg om människor med 

funktionsnedsättningar, psykiatri, äldreomsorg som personlig assistent i sitt dagliga arbete 

måste kunna kommunicera, dokumentera, reflektera, och analysera. Detta ställer större krav 

på kompetens och utbildning. De skriver också att många anställda inom omsorgen i 

Stockholms län saknar yrkesutbildning samt att det på arbetsplatserna finns behov av 

kompetenshöjning. 

 

Ett av Lills (2007) angelägna resultat visar hur språket är ett centralt dilemma för 

äldreomsorgspersonal. Språk som färdighet tenderar att på ett negativt sätt dela in personalen i 

olika grupper på arbetsplatsen. Ibland handlar det om att personal både känner oro och en 

kvalitetssänkning i arbetet om de inte kan kommunicera med äldre invandrade vårdtagare på 

ett adekvat sätt. Men det kan också vara så att personal som behärskar andra språk än svenska 

känner sig hänvisade till så kallade ”invandrarklienter”. De kan uppleva att de har andra 

arbetsvillkor än sina kollegor. Deras roll blir snarare tolkens än omsorgsarbetarens. 

Författaren visar att det finns en dold diskriminering som riktar sig mot dem som har 

invandrarbakgrund. Denna personal behandlas annorlunda än sina svenska kolleger och 

utnyttjas i vårdarbetet. Deras kunskaper och erfarenheter tas inte till vara och de hamnar lätt i 

ett underläge mot arbetsgivaren och sina svenska kollegor. 

 

Samtidigt uppmärksammas missförhållanden inom vård och omsorg allt mer, framför allt i 

media. Detta kan leda till att chefer och ledning inom sektorn känner sig påpassade och ställer 

allt högre krav på att personal skall behärska såväl skrift- som talspråk. (Språksam, 2011) 

 

I Törnqvists (2004) avhandling tar vårdbiträden och chefer upp medicinska kunskaper som 

det viktigaste kunskapskravet. Hon tar också upp att de strukturförändringar som skett inom 

hälso- och sjukvården har lett till att den största vårdtyngden ligger inom äldreomsorgen. 

Kraven har skärpts att den anställde ska ha kunskap och kompetens men också ha förmåga att 

utveckla sin egen person genom att reflektera över det som den gör i sitt arbete. Författaren 

poängterar de ökande behoven av personal inom äldreomsorgen och att det snarast behöver 

anställas mer personal. Hon ser detta som ett problem gällande krav på utbildning och 

kunskap. 
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Vuxenutbildning 

För att möta det ökade behovet av vårdutbildad personal inom vården och inom andra 

bristyrken och samtidigt åstadkomma fler arbetstillfällen åt människor som av olika skäl finns 

utanför arbetsmarknaden, anordnar samhället vuxenutbildningar (Kauppinen, 2003). Det 

finns ingen tydlig definition på vad som menas med vuxenutbildning. Vuxenutbildning kan 

avse utbildning som påbörjas efter avslutad ungdomsutbildning eller efter ett avbrott från 

denna. Universitets- och högskoleutbildningar räknas inte till vuxenutbildningar.  Komvux 

regleras av skollagen och förordningen om kommunal vuxenutbildning genom författningen 

2011:1108 (SFS 2011) som tillämpas från 1 juli 2012.  Innehållet skall utformas utifrån den 

enskilde elevens behov och förutsättningar. Eleverna skall också ha en individuell studieplan 

och får betyg eller intyg efter avslutad utbildning. En viktig utgångspunkt skall vara elevernas 

erfarenheter och tidigare kunskaper. (SFS 2011) 

 

Uppdragsutbildningar 

Med uppdragsutbildning menas en utbildning som anordnas åt en beställare mot en avgift. 

Högskoleverket reglerar uppdragsutbildningar som högskolor och universitet anordnar. 

Myndigheten för yrkeshögskolan reglerar uppdragsutbildningar som yrkeshögskolan 

anordnar, samt annan eftergymnasial utbildning som ligger utanför högskolan. Kommuner 

och landsting får bedriva uppdragsutbildningar men den får inte motsvara ett helt nationellt 

program på gymnasiet. Det är uppdragsgivaren som bestämmer villkoren för utbildningen 

tillsammans med den som anordnar den. Det innebär att när en arbetsgivare eller 

arbetsförmedlingen beställer en utbildning vars syfte är att ge personalen en 

kompetenshöjning eller ökade möjligheter till anställning, finns det inte några krav på tidigare 

kunskaper, utbildning eller språkkunskaper. (SFS 1993:794) 

 

Arbetsmarknadsdepartementet har i sin förordning (SFS: 2000:634) bestämmelser som 

reglerar Arbetsförmedlingens verksamhet. Arbetsförmedlingen erbjuder 

arbetsmarknadsutbildningar som skall leda till att den enskilde kan behålla sitt jobb, erhålla en 

anställning och samtidigt motverka att det uppstår brist på utbildad personal på 

arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen betonar på sin hemsida att utbildningen ska leda till 

jobb och att utbildningen inte bör vara längre än sex månader men anpassas individuellt och 

kan då komma att vara längre. Arbetsförmedlingen köper sina utbildningar av kommunal 

uppdragsverksamhet eller utbildningsföretag. Målet är att de som behöver en utbildning för 

att få ett arbete skall erbjudas detta, långtidssjukskrivna, människor med 
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funktionsnedsättningar samt nyanlända invandrare hör till de grupper som arbetsförmedlingen 

prioriterar. De som läser en arbetsmarknadsutbildning eller en uppdragsutbildning får ett intyg 

på att de gått utbildningen. 

 

Pedagogik 

Sellgren (2005) skriver att dagens skola har en stor grupp elever som har tvåspråkig 

bakgrund, elevernas språkkunskaper i svenska är också av varierande art vilket hänger ihop 

med flera faktorer som bland annat vistelsetid i Sverige och skolbakgrund. I 

ämnesundervisning är språkkraven höga och elever med ett annat språk kan få svårigheter. 

Eleverna förväntas kunna ta in ämnesstoff, förstå, bearbeta, reflektera och både verbalt och 

skriftligt redovisa sina kunskaper för lärare. Detta ställer stora krav på elever som håller på att 

lära sig det nya språket. 

 

Enligt Skolverkets (2011) rapport har antalet elever med godkänt i svenska som andraspråk, 

svenska, engelska och matematik sjunkit med 0.3 procentenheter från föregående läsår. 

Rapporten visar även att elevers härkomst och föräldrars utbildningsnivå har betydelse. 

 

Cummins (2001) menar att många lärare och då i synnerhet lärare på gymnasiet och senare år 

på grundskolan, känner en frustration över att inte kunna stödja eleverna och de känner sig 

inkompetenta över den situation de ställs inför när andraspråkseleverna de ska undervisa 

fortfarande håller på att lära sig språket. Han menar att lärarutbildning behöver förbereda och 

ge alla nya lärare förutsättningar att undervisa alla elever och ha kunskap om 

andraspråkselever. 

 

Brolin och Hjelte (1998) lyfter fram vikten av att läraren för medvetna samtal. De menar att 

medvetet tal och aktivt lyssnande är grunden för god kommunikation. Om den som lyssnar 

har förstått vad den som talar har menat har kommunikationen nått sitt syfte. Det är 

medvetenheten och uppmärksamheten hos de som deltar i samtalet som avgör vilken kvalitet 

som kommunikationen håller. Kommunikationen består av många olika delar som; 

reflektioner, bekräftelse, planerande av vad som ska sägas samt förmåga att rätt tolka och läsa 

av motparten. Även aspekter som kroppsspråk, tonfall, avstånd, ögonkontakt och röstvolym 

har en avgörande roll för hur kommunikationen utvecklas. Andra viktiga faktorer som läraren 

måste förhålla sig till är dubbla budskap, förutfattade meningar och fördomar. Det centrala är 

att förmedla vad som ska sägas utan att värdera, fördöma eller skuldbelägga motparten, för att 

på så sätt låta motparten komma fram med sina åsikter och tankar. 
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Nationella kvalitetsgranskningen (Skolverket, 2000) har undersökt grundskolan och 

gymnasiet i syfte att kartlägga hur skolan fungerar med avseende på läs- och skrivprocessen. 

Läs- och skrivprocessen är under utveckling under hela utbildningstiden för en människa och 

det är viktigt att skolan hjälper eleverna till en progression i denna utveckling. Imitation, 

reproduktion föregår produktion som är betydligt mer krävande men samtidigt mest 

utvecklande. 

 

Den enklaste typen är att vi läser och skriver bara för att kunna återge vad andra tänkt och 

sagt. Vi återger eller reproducerar helt enkelt. Om det vore den enda formen av språkande 

skulle den samhälleliga utvecklingen stagnera. Vi skulle få ett statiskt och slutet samhälle. Av 

den anledningen är det viktigt att inte bara kunna återge vad andra tänkt och sagt, utan att 

också kunna omsätta det i egna sammanhang och egna erfarenheter. Vi kan på så sätt 

producera nytt tänkande och ny kunskap. /…/ Vi ska alltså inte bara lära oss att reproducera 

andras texter utan också att producera egna och även lära oss att utforska och reflektera över 

egna och andras texter och det vi lär av dem (Skolverket, 2000 s. 19). 

 

I den numera nedlagda, Myndigheten för skolutvecklingens (2004) handbok kan man läsa att 

hur lång tid det tar att lära sig att läsa svenska för en vuxen med annat språk beror på olika 

faktorer. Några av dessa faktorer är hur delaktig personen känner sig i samhället, och om man 

avser att stanna i Sverige. Vilken studiebakgrund personen har, har stor betydelse och också 

om personen talar ett språk som är nära släkt med svenskan. Kommunikation är viktigt, ju 

mer personen kommunicerar desto fortare går inlärningen, en trygg miljö är också viktig så att 

personen vågar kommunicera. 

 

Nilsson & Waldermarson (2007) menar att språket är mångtydigt vilket innebär att det för 

individen kan ta tid att förstå vad exempelvis läraren menar och att det krävs både tid och 

tålamod att förstå någon annan. Våra kulturella och sociala föreställningar påverkar också hur 

vi samspelar och förstår varandra. Vilket också Säljö (2000) och Fiske (2007) tar upp. 

Enligt Säljö (2000) är vi inte i vårt lärande begränsade till instinkter eller erfarenhet utan vi 

kan använda vårt språk som en del i lärandet. Detta genom att vi ställer frågor och samspelar 

med andra genom att byta information och kunskaper. Gibbons (2006) lyfter fram att detta är 

också något som Vygotsky betonar, han menar att dialogen ger barnet möjlighet till tänkande. 

Kullberg (2004) menar att lärandet är ömsesidigt mellan elev och lärare. Eleven är delaktig i 

lärandet och har möjlighet att visa läraren hur eleven lär sig och läraren kan ge eleven 
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kunskap om hur läraren uppfattar att eleven lär och visa hur kunskap kan hittas. Läraren med 

etnografiskt observerande perspektiv och en nyfikenhet har möjlighet att se och höra det som 

vi är omedvetna om och har förmågan att göra det synligt. Läraren kan genom att ställa öppna 

frågor som exempelvis har du tänkt på att…, hur ser du på detta? ge eleverna möjlighet att 

reflektera och ta ställning. Det finns inga färdiga svar som läraren tänkt ut utan läraren söker 

elevens svar och svaren bildar startpunkt för nya frågor och samtal. Kullberg (2004) menar att 

elever oftast lär andra saker än det som läraren tror. Det är också så att oftast är det 

skolledning och utbildningsansvariga de som är mest positiva till förändringar av innehållet i 

utbildningen medan elever och lärare är mer kritiska. När det gäller elevernas sätt att lära sig 

är detta ofta baserat på lärarnas uppfattning om hur de tror att eleven lär sig och detta är i sin 

tur baserat på lärarens kunskap om individers lärande. 

”Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. 

Skolan skall ge eleverna möjligheter att få överblick och samanhang, vilket fordrar 

särskild uppmärksamhet i en kursutformad skola. Eleven ska få mjölighet att reflektera 

över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper” (Lpf 94 s. 6). 

Relationer har en stor del i lärandet. Enligt Dysthe (2003) sker lärandet genom att eleven 

deltar och att det sker ett samspel mellan elev och lärare. Lärprocessen består av olika delar. 

Språk, kommunikation, elevens möjlighet att reflektera och den sociala miljön har också stor 

inverkan på lärandet. Eleven behöver enligt Dysthe (a. a.) uppleva lärandet som meningsfullt 

och här har miljö och den socialgrupp eleven ingår i en stor påverkan.  

Ahlberg (2001) lyfter fram att för att eleven ska få en optimal möjlighet till lärande och 

deltagande är det nödvändigt att läraren har ämneskunskap, kunskap om hur eleven lär och 

pedagogisk medvetenhet.  

 

Liljestrand (2007) anser att klassrumsmiljön har betydelse för elever med olika erfarenheter 

då de här kan ges möjlighet att lyssna samt föra resonemang med varandra. För detta behöver 

det finnas ramar och läraren har här en viktig roll som ledare i lärarledda diskussioner. Det är 

inte bara interaktionen mellan lärare och elev som har betydelse i klassrumsdiskussion utan 

också interaktionen mellan elever. 

 

Black (2001) menar att för elevers lärande är det viktigt att de ges möjlighet att uttrycka sin 

kunskap. I dialogen mellan lärare och elev är det viktigt att den är reflekterande och fokuserad 

på att uppmuntra, visa förståelse och väcka intresse hos eleven så att denna får tillfälle att 
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tänka och utrycka sina idéer. Författaren menar också att prov och hemuppgifter kan vara ett 

steg i lärandet men att då krävs det att målet för uppgiften är tydlig och relevant. 

 

Enligt Black (2004) finns det lärare som inte planerar och leder diskussioner i klassrummet på 

ett sätt som hjälper elevers lärande. Det är viktigt att när läraren ställer en fråga till eleverna så 

måste de få tid att svara. Ofta inträffar det att läraren ger för lite tid till eleven och svarar själv 

på frågan. Att eleven får feedback är också en viktig del i lärandet eftersom feedback ökar 

elevens tillvägagångssätt och ansträngning för ett effektiv studerande. Författaren menar 

också att det finns en djupare aspekt och att lärandemiljön behöver involvera eleven aktivt i 

processen 

 

För lärandet är det viktigt att lärare och elev arbetar mot samma mål och förstår vad målet är. 

Resultatet av en bra undervisning blir motivation hos eleven. Det måstet finnas en dialog 

mellan elev och lärare där läraren ger eleven tydlig feedback på elevens arbete. (Biggs 2007) 

 

Lundberg och Reichenberg (2008) refererar till flera internationella undersökningar som visar 

att både barn och vuxna med invandrarbakgrund är starkt överrepresenterade i gruppen av 

svaga läsare. Människor med invandrarbakgrund lär sig att avkoda ord ganska snabbt, men 

har svårare att lära sig ordförståelse och meningsbyggnad. Metaforer och ordspråk är också 

komplicerade att behärska. Författarna ställer sig frågan om det är rätt metod att förenkla 

texter för personer med svenska som andraspråk. De menar att förenklade texter i själva 

verket kan fördröja inlärningen av det nya språket. Förenklade eller så kallade lättlästatexter 

är texter av en typ som de senare aldrig kommer att stöta på i vardagslivet eller yrkeslivet. För 

att förstå skrivna texter behöver läsaren vara insatt i den rådande kulturen och besitta en 

kulturkompetens (Lundberg & Reichenberg, 2008).  

 

Gibbons (2006) tar också upp att interaktion mellan lärare och elev samt mellan elever, är 

viktig för lärandet hos andraspråkselever. Grupparbeten är något som främjar lärandet och 

språkutvecklingen för andraspråkselever men det är viktigt att läraren noggrant planerar 

grupparbetena. Författaren menar att vuxna elever kan ha svårare för grupparbeten. Gibbons 

(a. a.) anser att läsning och stavning är metoder som gynnar elevens lärande och språk. 

Böcker ska locka till läsning och är det faktatext ska den vara relevant samt strukturerad. 

Gibbons (a. a.) anser att det är viktigt att läraren inte ger avkall på kunskaperna i stavning och 

grammatik eftersom eleven ska lära sig det nya språket. Interaktion i gruppen och 
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meningsfullhet i uppgifterna får dock inte komma i skymundan. Den språkliga inlärningen 

måste gå hand i hand med utvecklingen av ämneskunskaperna. 

 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Vygotsky (1896–1934), den ryske pedagogen, menade att lärande sker i samspel med 

omgivningen. Det viktigaste är att människor lär sig att använda och inhämta kunskaper, inte 

att läraren lär ut en specifik mängd kunskapsstoff.  Man lär tillsammans, och Vygotsky 

menade att människan har en bas av erövrad kunskap och utifrån denna utvidgas lärandet 

genom gemensamma aktiviteter. Han talar om en proximal utvecklingszon. För att lärandet 

skall bli framgångsrikt krävs ett öppet tillåtande klimat, öppna frågor samt en kombination av 

inre och yttre verktyg, som språk, tankar, relationer, material och miljö. 

Kunskapsutvecklingen sker genom att erfarenheter från vardagen med dess bekanta begrepp, 

utökas till nya okända områden genom lusten att lära mera. Den sociala kontexten påverkar 

hur människan utvecklas (Björklund, 2008). 

 

Strandberg (2006) förklarar och beskriver i sin bok om Vygotsky den sociokulturella teorin. 

Enlig Vygotsky ses inlärning som en process som sker gemensamt. Hur människan lär och 

utvecklas är ett resultat av möten mellan individer i en social interaktion. Utvecklingen sker 

genom tillgången av andra människor och lärandet sker i två steg. Först på en social nivå, 

individen lär tillsammans med andra, och därefter på en individuell nivå. Kultur påverkar 

beteendet och tänkandet vilket gör att det kan skilja mycket mellan olika kulturer. Vygotsky 

anser också att utveckling inte kan skiljas från sociala kontexter och att inlärning ligger steget 

före utveckling samt att språket har en stor betydelse i utvecklingen.  

 

Vygotsky ansåg att kultur är något som finns både inom och utom människan och människan 

både skapar och tar till sig kultur. Detta innebär enligt Vygotsky att hur omgivningen 

existerar har betydelse för hur det inre råmaterialet skapas och detta leder vidare till barnet 

och ungdomars utveckling. Aktiviteten tillsammans med kulturen utvecklar människans 

förmågor. Social kompetens sker från olika former av interaktion med människor och vårt 

tänkande har sitt ursprung av tänkande tillsammans med andra (Strandberg 2006). 
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Även Eklund (2003) lyfter fram att människan både skapar och skapas av kultur och att 

språket har en viktig roll i interaktionen mellan individerna i en grupp. Författaren anser 

också att när vi flyttar till ett annat land behöver det inte innebära att vi måste lämna den 

gamla kulturen. Det kan istället innebära möjlighet att berikas med ytterligare kulturer. 

 

Enligt Säljö (2000) innebär sociokulturellt perspektiv på lärande att kunskaper och färdigheter 

ses som något som individer bygger upp i mötet med varandra och att detta sker över tid och 

genom kommunikation och samspel. Säljö (2000) lyfter också fram Vygotskys termer, 

redskap och verktyg, som viktiga delar i det sociokulturella perspektivet. Redskapen och 

verktygen är de resurser som vi använder och har tillgång till. De är både språkliga, 

intellektuella och fysiska och vi använder verktygen när vi förstår omvärlden och är 

verksamma i den. Författaren menar att ur ett sociokulturellt perspektiv lär vi genom att ta 

tillvara kunskaper och färdigheter som finns i vår kultur och omgivningen. Dessa kunskaper 

och färdigheter kommer från mönster och insikter som under lång tid byggts upp i ett 

samhälle och som kräver interaktion med andra människor för att vi ska få tillgång till 

kunskapen. Kommunikation är nödvändigt för att för att skapa sociokulturella resurser och för 

att föra dem vidare krävs både interaktion och kommunikation.  

 

Lindqvist (1999) hänvisar till Vygotsky som beskriver att det i undervisningen är viktigt att 

lära eleven att på egen hand tänka och att detta måste stimuleras i undervisningen genom att 

läraren skapar möjligheter för tänkande och att detta sker genom utmaningar från läraren till 

eleven. Språket och tänkandet ligger nära sammankopplat till varandra och det krävs social 

kommunikation för att utveckla språk och tänkande. Lärarens roll är att planera den sociala 

miljön och det är eleven som ska vara den aktiva parten (Lindqvist 1999). 

 

Nauclér (2000) skriver att elever som har ett annat modersmål än svenska är en grupp som är 

heterogen och där det finns stora variationer på kunskap och språk. Då det är svårt att i förväg 

veta vilka kunskaper eleverna har ställs stora krav på lärarnas förmåga och kompetens att 

tillvarata elevernas skilda erfarenheter, samt att ge dem möjlighet till individuellt lärande och 

utveckling. Författaren menar också att även eleverna får höga krav på sig då de ska lära sig 

behärska ett nytt språk och samtidigt utbilda sig och vara socialt aktiva. Att lära sig ett andra 

språk tar lång tid och svenska som andraspråk är nyckeln till att kunna tillgodogöra sig andra 

kunskaper i skolan. Gibbons (2006) stämmer in i detta resonemang och menar dessutom att 

andraspråkselever inte har helt lätt att plocka upp skolans språk som i sig innehåller en mängd 

koder. Det sociala samspelet har en viktig roll i den språkliga utvecklingen.  Detta samspel tar 
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tid att utveckla. Gibbons (a.a.) menar att dialogen och interaktionen med andra människor 

också har en viktig funktion för att utveckla tankeförmågan och språket. Författaren menar att 

ur ett sociokulturellt synsätt är både elev och lärare aktiva för att lärandet ska ske. Eleverna 

behöver lärarens stöttande för att utvecklas så att de längre fram kan klara uppgifter på egen 

hand. Att använda uppgifter i undervisningen som är utmanande, kognitiva och autentiska ger 

eleven stöd att utvecklas. Att förenkla uppgifter är ingen lösning enligt Gibbons (a.a) utan det 

kan ge bieffekter som att få en kursplan som inte håller måttet. Det är viktigt att lärares 

förväntningar på hur eleverna ska lyckas är lika höga för alla elever, annars sker ingen 

utveckling.  

 

Cummins (2000) menar att skolan bär på samma värderingar och attityder gentemot olika 

grupper av människor, som finns i samhället. Detta kommer tillsammans med lärarens syn på 

sin roll påverka elevernas självbild och deras syn på sin förmåga att lära sig. Elevernas 

självbild kommer att påverka hur bra eller dåligt det går för dem i skolan.  

 

Cummins (2001) lyfter viktiga frågor om vilket undervisningssätt som är det mest 

framgångsrikt när det gäller undervisning av tvåspråkiga elever med annat förstaspråk och 

annan kultur än majoritetens, samt hur skolan undviker att dessa elever drabbas av 

återkommande misslyckanden. Tidigare har utbildningspolitiken präglats av assimilation- 

eller uteslutningsstrategier, men detta synsätt är numera kraftigt ifrågasatt på grund av såväl 

jämlikhetsargument som argument som hänvisar till de mänskliga rättigheterna. Cummins  

(a. a.) menar att skolan är i ett akut behov av en språkpolicy där alla lärare har ett ansvar för 

att eleverna lär sig såväl språket som ämneskunskaperna. En policy måste omfatta orsakerna 

till elevernas svårigheter ur ett organisatoriskt och maktanalyserande sätt. Den ska leda till 

riktlinjer som inlemmar modern forskning om andraspråksinlärning och klargöra att samtliga 

lärare har ansvar för alla elevers kunskapsinhämtning. Cummins (2001) presenterar en modell 

som belyser den interaktivitet som sker mellan lärare och elev. För att eleven skall lyckas med 

sin inlärning på bästa sätt krävs att elevens kognitiva engagemang är högt och att läraren visar 

respekt och bejakar elevens person, språk och kultur. Innehållet i kursen, språket och 

språkanvändning ligger i fokus för undervisningen. Elevens självkänsla stärks av goda resultat 

och resultaten blir ännu bättre när eleven törs satsa på sig själv. Blir inte eleven bekräftad av 

läraren kommer eleven inte att investera sin identitet i sin kunskapsutveckling. Att 

undervisningen är kontextbunden är av yttersta vikt. Elever kan samarbeta med andra elever 

med samma förstaspråk, genom att kommunicera på ett språk de behärskar för att på så sätt få 

ökad förståelse för ämnets ram och sammanhang. Läraren måste få eleverna delaktiga genom 
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att de ges möjlighet att aktivera sina tidigare ämneskunskaper. När eleverna får möjlighet att 

tala om och visa sina tidigare kunskaper ökar deras kognitiva engagemang, de blir 

synliggjorda som individer med ett personligt förflutet med egna kunskaper samt att de får 

tillträde till klassrummets sociala sammanhang (Cummins, 2001). 

 

Cummins (2001) menar att när utvecklingen avseende innehåll går från att vara ett begripligt 

inflöde till att bli kritisk litteracitet sker detta via olika steg eller faser; kunskaps-, bokstavlig-, 

personlig-, kritisk- och kreativ fas. För att eleven skall nå de olika stegen kan läraren vara 

behjälplig genom att ställa frågor som gör att språket utvecklas i takt med att innehållet blir 

allt mer bekant. Språket bör belysas ur ett maktperspektiv, för att utveckla elevernas språkliga 

medvetenhet. Eleverna bör stärkas i vikten av att utveckla och bibehålla sitt första språk. Det 

är av största vikt att de förstår i vilka sammanhang som de har nytta av det språket, men lika 

viktigt att de inser vikten av att behärska det nya språket. Det gäller inte bara att förstå 

språkets form och funktion, utan även att veta när det är lämpligt att uttrycka sig på olika sätt 

och att förstå språkets syfte och struktur. Språkanvändningen skall stärka elevernas 

intellektuella, sociala och estetiska identiteter och på så vis ge dem makt över sin tillvaro. De 

ökar sin självkännedom och tron på sin förmåga när de uppmuntras att utveckla sin 

personlighet via språket (Cummins 2001). En viktig aspekt enligt Cummins (2000) är att 

skolan bekräftar, uppmuntrar och synliggör elevens språkliga och kulturella bakgrund, en 

annan är att eleven uppmuntras till aktiv språkanvändning.  

 

 

Syfte  

Då samhällets behov av utbildad vårdpersonal ökar samtidigt som arbetspolitiska åtgärder 

leder in fler vuxna på omvårdnadsutbildningar ökar kraven på skolan och lärarna att möta 

dessa elever. En stor del av de vuxna eleverna är människor med svenska som andra språk 

och språkkunskaperna är varierade. Skolorna, lärarna och eleverna är måna om att eleverna 

skall klara utbildningen med godkänt betyg och goda ämneskunskaper. Eleverna måste 

behärska de yrkesrelaterade ämnena men de behöver också kunskaper och erfarenhet av att 

dokumentera och uttrycka sig i skrift. De måste känna till de regler och lagar som styr 

vårdarbetet. Alla dessa kunskaper ska de tillägna sig på kort tid och på ett nytt eller relativt 

nytt språk. Lärarna arbetar under skilda förutsättningar med att på bästa sätt ge varje elev rätt 

stöd och förutsättningar för att klara utbildningen, få ett bra självförtroende i sitt nya yrke och 

stå väl rustade för yrkets alla utmaningar. Vi vill ta reda på vilka möjligheter och metoder 

som lärarna ser att de når framgång med i sitt pedagogiska värv. Hur resonerar lärarna kring 
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sina erfarenheter med att ge andraspråkselever stöd, vilka metoder tycker de fungerar och på 

vilket sätt kan dessa elevers unika erfarenheter bidra till utbildningen? Genom att beskriva 

lärarnas upplevelser vill vi bidra till att belysa en viktig didaktisk utmaning och möjlighet. 

 

Utifrån ovanstående är syftet med denna uppsats att från ett sociokulturellt 

perspektiv beskriva och analysera på vilket sätt läraren säger sig arbeta för att stödja lärande 

hos elever med svenska som andraspråk på omvårdnadsprogrammet.  

 

Metod och undersökning 

Kullberg (2004) menar att det är viktigt både vid kvalitativa och kvantitativa studier att den 

som ska undersöka något sätter sig in i olika metoder. Det är också viktigt att fundera över om 

området som ska undersökas lämpar sig för en kvalitativ eller kvantitativ metod. Det är därför 

viktigt som undersökare att ha kunskap om skillnader och likheter mellan de olika formerna. 

Det finns olika infallsvinklar och olika vägar att nå målet. 

 

Vid en kvalitativ studie finns en interaktion mellan idéer och observationer vilket växer fram 

till en helhetsbild. I den kvalitativa undersökningen har forskaren inte som mål att förutspå 

vad som är orsak och verkan utan låter resultatet växa fram under studien. I kvalitativ 

forskning kan forskaren beskriva resultatet i ord och bilder och inte som i kvantitativ 

forskning genom siffror. Kullberg (2004) 

Metodologisk ansats 

Genom att använda en kvalitativ metod får vi möjlighet att förstå och tolka lärares syn på hur 

de säger sig arbeta för att hjälpa eleverna och vilka svårigheter som finns med det. Vid en 

kvalitativ inriktning kan forskaren få möjlighet till att se andra mönster och göra en djupare 

analys. Detta ger oss möjlighet 

 att tolka lärarnas berättelser för få en djupare insikt i hur de ser på sitt arbetes möjligheter, ur 

ett personligt perspektiv (Patel och Davidsson 2003). Enligt Trost (2005) är det teoretiska 

perspektivet och frågeställningen som styr valet av metod. Han menar att en kvalitativ ansats 

är att föredra om forskaren är inriktad på att försöka tolka och förklara människors sätt att se 

på sig själva, sin omgivning och hur de reagerar, eller hitta samband och variationer. Vi har 

valt ett hermeneutiskt perspektiv då vi vill beskriva lärarnas upplevelser och skapa förståelse. 

Hermeneutiskt perspektiv innebär att fånga upplevelser, tolka, förstå, förmedla och se 

samanhang. Språket har en viktig del i detta. Genom språket finns möjlighet att förstå och 
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skaffa kunskap om oss själva och människorna runt oss. (Olsson & Sörensen, 2007; Patel & 

Davidson 2003). Forskaren inom hermeneutiskt perspektiv har en egen förstålse, tankar och 

kunskap som kan vara en tillgång vid närmandet av forskningsobjektet och utgår också från 

problemets helhet (Patel & Davidson 2003). Hermeneutiska spiralen innebär att vid en 

intervju läses hela texten igenom för att skaffa sig ett helhetsperspektiv. Sedan lyfts 

intressanta delar upp, nya tolkningar och ny förståelse skapas. Forskaren återvänder till 

helheten för att se hur de nya delarna passar in och detta leder till utveckling och fördjupning. 

(Olsson & Sörensen, 2007; Patel & Davidson 2003). När forskaren tolkar sitt material 

behöver han ställa sig frågorna vad, var, hur och varför för att få en fördjupad förståelse 

(Olsson & Sörensen 2007). 

 

Insamling av data 

För att begränsa oss har vi valt att enbart intervjua utbildade lärare på 

omvårdnadsprogrammet i Stockholm. Vi har skickat ut missivbrev (bilaga 1) till lärare som 

tjänstgör på komvuxutbildningar som har omvårdnadsprogrammet och har hemsidor på 

internet. De lärare som svarat snabbast att de är intresserade att delta i studien har vi 

kontaktat. Vi har sedan var för sig genomfört intervjuer med de lärare som vi bokat tid med. 

Eftersom vi valt att begränsa oss till lärare på omvårdnadsprogrammet är urvalet strategiskt. 

Vi har intervjuat sex stycken lärare, tre var. Det har varit ett stort intresse från vårdlärarna att 

delta i studien, varför vi inte haft möjlighet att intervjua samtliga. Efter sex intervjuer ansåg vi 

att vi fått svar på våra frågor. Flera av lärarna arbetar parallellt med uppdragsutbildningar 

inom vård och omsorg och har följaktligen erfarenheter från även från denna verksamhet. Det 

är därför fullt möjligt och troligt att de även har haft dessa i åtanke när de har berättat om sina 

upplevelser. Det pedagogiska uppdraget och målet att utbilda kompetent yrkesfolk är ju 

samma, även om det inte sker under samma typ av bedömning av kunskaperna. 

 

Trost (2010) menar att ett urval som är för homogent kan leda till att nyanseringen inte blir 

tillräcklig och att det därför är önskvärt med ett heterogent urval. Samtliga respondenter är 

kvinnor och i åldern 40-55 år och kan därför ses som en homogen grupp ur detta perspektiv. 

Vid utskicken med förfrågningar om deltagande i intervjuerna fick vi inte några svar från 

yngre - eller manliga vårdlärare. Vi fick inte heller svar från någon vårdlärare med svenska 

som andraspråk, såvitt vi känner till. 
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Undersökningsgrupp  

De sex lärare vi intervjuat arbetar som lärare inom omvårdnadsprogrammet på Komvux. De 

har arbetat med undervisning på Komvux och gymnasiet. De har arbetat mellan ett halvt och 

20 år, samtliga är kvinnor och de har alla svenska som första språk. Några av lärarna arbetar 

för närvarande med utbildningar som är köpta av arbetsförmedlingen och eleverna som 

kommer därifrån har inte några formella kunskapskrav på språkfärdigheter som de skall 

uppfylla för att kunna gå utbildningen.  

Intervju som metod  

Vi har valt att göra intervjuer med öppna intervjufrågor som är av låg grad av standardisering 

vilket innebär att samma frågor ställs till alla respondenterna men de har möjlighet att få fram 

sina åsikter i svaret. Vi har möjlighet att ställa följdfrågor och behöver inte ta frågorna i 

samma ordning för alla respondenterna utan kan ta frågan när vi finner det lämpligt. Trost 

(2010) menar att vid låg grad av standardisering finns en större variationsmöjlighet. Metoden 

ger oss en möjlighet att få kunskap om lärares tankar, uppfattningar, känslor och upplevelser 

av eleven. Enligt Patel och Davidsson (2003) är syftet med att använda kvalitativ intervju att 

kunna upptäcka och identifiera karaktärsdrag och egenskaper hos den intervjuade.  Det är 

därför inte möjligt att i förväg fastlägga ett hypotetiskt svar eller i förväg utforma 

svarsalternativ. Det är betydelsefullt att frågorna som ställs vid intervjuer kan ge utrymme för 

läraren att kunna beskriva med egna ord. Intervjupersonen och den som intervjuas är båda 

medskapare i samtalet med olika roller. Olsson och Sörensen (2007) menar att en kvalitativ 

intervju är ett ämnesinriktat samtal där båda personerna har ett intresse i ämnet. Författarna 

menar också att i den kvalitativa intervjun behöver forskaren vara öppen och lyhörd för både 

det som den intervjuade säger och inte säger för att få en nyanserad aspekt av den intervjuades 

livsvärld.   

 

Enligt Patel och Davidsson (2003) är det en fördel om forskaren har goda förkunskaper och är 

väl förberedd inom det område som ska studeras, när de genomför kvalitativa intervjuer. 

Detta kan forskaren göra genom att studera tidigare forskning inom området. Vid kvalitativa 

intervjuer bör dessa vara planerade och den som intervjuar ska var väl förberedd då en 

intervju inte är ett samtal där forskaren kan delta utan kunskap. Däremot behöver den som 

intervjuas få uppfattningen av att det är ett samtal för att intervjun ska ge ett bra resultat. 

Genom att använda en intervjuguide (bilaga 2) finns det en röd tråd och en struktur i 

intervjun. Guiden som används behöver inte följas i en bestämd ordning utan intervjun följer 

den intervjuades tänkesätt. Frågeguiden kan vara mer eller mindre strukturerad. I en kvalitativ 

intervju där inriktningen är hermeneutisk är förståelse en viktig del för att nå fram till insikt. 
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Här kan det vara en fördel som intervjuare att själv ha kunskap och erfarenhet inom området 

då man kan föra ett resonemang med den intervjuade och få bekräftelse eller en avvikande 

uppfattning vilket kan leda till tydliggörande av den intervjuades uppfattning (Patel & 

Davidsson 2003). Författarna menar att forskaren vid intervjuer kan hamna i ett beroende av 

individernas vilja att lämna ifrån sig information eller sitt minne av en situation vilket kan 

vara en nackdel. Vi är medvetna om den risk det kan innebära att så gärna vilja ha ett 

uttömmande svar så att intervjuaren lockas att ställa ledade frågor. Vi har försökt undvika 

detta genom att använda oss av intervjuguiden och att själva prata så lite som möjligt. Det går 

dock inte att helt utesluta att respondenterna har blivit påverkade i någon riktning av 

intervjusituationen. 

Intervjuerna 

Vi har vid inledningen av intervjuerna informerat respondenterna om syftet med 

undersökningen och att deras svar behandlas konfidentiellt, samt fått frågan om de accepterat 

att vi spelat in intervjuerna. Respondenterna har också fått information om att allt material 

kommer att behandlas enligt forskningsetiska regler (Vetenskapsrådet 2011). 

 

Intervjuerna har skett på olika platser, som arbetsplats men också hemma hos respondenter. 

Miljön har inte alltid varit den bästa för intervjuer och det har förekommit att andra personer 

varit i rummet vilket har lett till att det inte varit helt tyst och det har därför vid något tillfälle 

varit svårt att höra vad respondenten sagt. Vid ett par fall har det befunnit sig andra lärare som 

inflikat kommentarer i intervjusituationen. Dessa kommentarer har tagits bort i 

transkriberingen.  Förekomsten av andra lärare i intervjusituationen har påverkat resultatet av 

intervjuerna då de kommit med egna inlägg. Dock har inläggen varit av intressant art och rört 

det aktuella ämnet. De utomstående lärarna har kommit med egna erfarenheter och exempel 

som styrkt resultaten. De har på så vis bidragit till intervjusituationen genom att de styrkt 

respondentens upplevelser, med sina egna erfarenheter. Dock kan inte uteslutas att 

respondenterna stundtals har blivit påverkade i sina svar. Med en kollega närvarande kan 

svaren blivit annorlunda än om respondenten verkligen varit utan andra åhörare än 

intervjupersonen. Det är lärarna själva som valt en plats som de tycker är lämplig för 

intervjusituationen, utifrån att det skall passa deras arbetssituation.  

 

Vid intervjuer kan omgivningen ha betydelse som att det finns möjlighet att tala ostört om 

inte kan detta leda till att felkällor uppstår. (Olsson och Sörensen 2007) 
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Intervjuerna har tagit mellan 40-80 minuter att genomföra. Vi har använt en frågeguide 

(bilaga 2) med öppna frågor för att få möjligheten att kunna ställa frågorna i den ordning som 

är mest lämplig i det aktuella tillfället. Vi har haft fyra öppna frågor men också kunnat ställa 

följdfrågor för att ge stöd i samtalet om det behövs. Att använda en frågeguide gör det möjligt 

då vi är två som intervjuar att få en samstämmighet av tema i frågor vid intervjuerna. Vi har 

kritiskt granskat våra frågor något som Patel och Davidsson (2003) tar upp som en viktig 

förberedelse för att frågorna inte ska missuppfattas samt gjort provintervju. Då denna 

provintervju föll väl ut och vi fick svar på våra frågor ingår den i materialet. 

 

Att vi har erfarenhet av läraryrket är en fördel vid intervjuerna då vi har kunskap om ämnet, 

men det finns också negativa aspekter, då respondenterna kanske i sina svar inte är tillräckligt 

tydliga då de förutsätter att vi vet vad de talar om. Olsson och Sörensen (2007) menar att det 

är viktigt att intervjuaren är medveten om detta och försöker lyssna till både det som sägs men 

också läsa mellan raderna och att vara uppmärksam och ställa följdfrågor för att förtydliga ett 

svar. 

 

Intervjuerna har spelats in för att vi ska få exakta registrerade svar som vi sedan skriver ut. 

Fördelen med detta är att vi kan lyssna om på intervjuerna. Nackdelen är som Patel och 

Davidsson (2003) lyfter fram att respondenterna kan bli hämmade av vetskapen att bli 

inspelade. En ytterligare nackdel är att det tar lång tid att skriva ut intervjuerna. 

 

Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Då vi använt intervjuer och en kvalitativ studie har vi försökt i detta arbete att uppnå en hög 

trovärdighet genom att noggrant beskriva och dokumentera hur vi gått tillväga. Vid en 

kvalitativ studie är validiteten baserad på hela studien eftersom syftet är att tolka och förstå 

samt upptäcka händelser i materialet. Det är inte möjligt att dra generella slutsatser utifrån ett 

kvalitativt material (Patel & Davidsson 2003). Detta har inte heller varit vår avsikt 

 

Finns överstämmelse mellan tolkning och verklighet ses detta om validitet. Är tolkningen 

förankrad i det empiriska underlaget stärker det kvalitén (Olsson och Sörensen 2007). 

 

Etiska överväganden 

Vid det etiska övervägande har vi har följt Vetenskapsrådets (2011), God forskningssed. Vid 

forskning är det viktigt att deltagarnas integritet respekteras och att integritetsskydd 
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tillgodoses när detta är förenligt med gällande sekretesslag. Viktigt är att komma ihåg att 

insamlat material inte är forskarens egendom och att andra forskargrupper kan få del av 

material. Forskningsmaterialet måste förvaras säkert enligt gällande bestämmelser, men det är 

också viktigt att informera till deltagarna om vad som gäller. Vetenskapsrådet (2011), tar upp 

fyra begrepp som forskare behöver ha kännedom om också som måste hållas isär då de har 

olika betydelser dessa begrepp är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 

konfidentialitetskrav. Sekretess gäller endast om uppgifter faller under en paragraf i 

offentlighets- och sekretesslagen. I sekretesslagen finns ett kapitel om forskningssekretess 

vilket innebär att ansvarigt universitet kan göra en bedömning om materialet kan lämnas ut 

om det är av sådan art att det har hamnat under offentlighets- och sekretesslagen. Vissa 

yrkesgrupper omfattas av tystnadsplikt. Personal inom hälso- och sjukvård omfattas 

exempelvis av tystnadsplikt och får därför inte lämna ut uppgifter om patienter. Anonymitet 

innebär att materialet inte kan kopplas till individen och varken forskargrupper eller andra kan 

återskapa forskningsstudien. För att uppfylla konfidentialitetskravet har vi informerat 

deltagarna om att de skall få största möjliga konfidentialitet, och att vi förvarar materialet på 

ett säkert sätt. Deltagarnas namn och materialet skyddas genom att kodnycklar används. 

Dessa kodnycklar innebär att forskargrupper kan förstå materialet och detta är ofta nödvändigt 

för att kunna göra longitudinella studier men också för att kunna kontrollera en studie. Vi 

bedömer att vår undersökning inte faller under sekretess eller tystnadsplikt. Deltagarna har 

fått information om sin roll i studien, att medverkan är frivillig och att den när som helst kan 

avslutas. Vi har också informerat om att materialet kommer att behandlas konfidentiellt, då vi 

inte kommer att använda deltagarnas namn i rapporten. I stället blir namnet utbytt mot en 

siffra. Deltagarna kommer inte att helt avidentifieras helt, då vi vet vilken siffra som kan 

kopplas till vilken respondent. Samtliga deltagare har samtyckt till att delta och de har fått 

information om att materialet hanteras säkert. Det är viktigt att fundera över 

forskningsresultats nytta. Det är inte alltid som ett forskningsresultat gagnar alla och vi 

behöver ställa oss frågan för vem är våra resultat användbara. Vi tror att våra resultat kan 

gagna både lärare och elever genom att belysa detta ämne. Vårt material kommer endast att 

användas för forskningsändamål gällande denna studie. 

 

Bearbetning av intervjuerna 

Analysen av materialet har skett genom att alla intervjuerna har skrivits ut ordagrant. Vid 

transkriberingen har vi försökt vara så noggranna som möjligt. Tholander och Thunqvist 

Cekait (2009) menar att om vi utelämnar detaljer så kan detta påverka det analytiska arbetet 

och det som sägs kan lätt missförstås. Enligt författarna är det viktigt att vi är medvetna om 
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hur vi transkriberar vårt material. Detaljer som kan förefalla meningslösa kan visa sig ha stor 

betydelse och det är därför viktigt att vi försöker fånga upp det som sägs men också hur det 

uttrycks. (Tholander & Thunqvist Cekait, 2009) Transkribering av intervjuerna har gjorts av 

respektive intervjuare. Detta har gjorts kontinuerligt efter varje intervju. Patel och Davidsson 

(2003) framhåller att detta är att föredra då intervjuaren fortfarande har intervjun i minnet 

vilket kan ge nya infallsvinklar och idéer. Därefter har vi tillsammans arbetat med att 

analysera materialet. Vid transkriberingen har vi avidentifierat respondenterna och de har 

istället fått en bokstav och en siffra. Trost (2010) lyfter fram att vid kvantitativa studier finns 

det regler och konventioner om hur arbetet ska eller bör utföras. Medan det enligt Trost vid 

kvalitativa studier handlar om att tolka och analysera materialet och att det därför inte finns 

några tydliga definierade tekniker. Westlund (2009) menar att det inte finns en generell 

arbetsmodell eller arbetsåtgång vid hermeneutisk metod, för hur analysen och 

tolkningsprocesen ska se ut. Bland annat beror det på att forskare har olika förförståelser och 

olika sätt att tolka och förstå materialet. 

 

Vi har gjort på följande sätt: 

 Läsa materialet flera gånger 

 Därefter har vi brutit ut meningsbärande enheter 

 Dessa har sedan reducerats till kortare sammanfattningar 

 Sammanfattningarna har sedan grupperats i olika teman och kodats utifrån dessa 

teman 

 Dokumentet vi transkriberat intervjuerna i har varit uppdelat i kolumner. 

 Kolumnerna har varit indelade i text, meningsbärande enheter, koder, underkategorier, 

kategorier.  

 De meningsbärande enheterna har kodats genom att de omvandlats till korta 

sammanfattningar. 

 Koderna har vi sedan kategoriserat i grupper utifrån likheter. 

 Grupperna har analyserats och på så sätt har två huvudområden växt fram som 

innehåller kategorier och underkategorier 

 

Genom att bryta ut meningsbärande enheter blir textmassan mer hanterbar och överskådlig. 

När detta arbete var klart och vi började skriva ned resultatet såg vi nya kategorier och 

underkategorier växa fram. Vi valde därför att gå tillbaka i processen och titta på materialet 

från början igen. Detta resulterade i att vi formulerade om ett av huvudområdena samt delvis 

omformulerade några kategorier och underkategorier. Nyberg (2000) menar att när det gäller 
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att hitta kategorier kan det finnas tolkningssvårigheter och att det vid tolkningen är en fördel 

om man är fler som läser svaren oberoende av varnadra, för att sedan komma fram till en 

gemensam lösning. 

 

Resultat 

Arbetets resultat har delats in i huvudområden som innehåller kategorier och underkategorier 

(tabell 1). För att illustrera kategorier och underkategorier inleds dessa med en kort 

beskrivning och citat från respondenterna för att illustrera. 

 

Vid transkriptionen av intervjuerna har vi vid återgivningen valt att inte ta upp talspråkets alla 

dimensioner som mikropauser, harklingar, skratt, upprepning och överlappande tal. Vi har 

heller inte observerat respondenternas kroppsspråk, tveksamheter eller iver även om detta 

möjligen påverkat vår tolkning. Enligt Olsson och Sörensen (2007) kan bara orden återges 

men aldrig kroppsspråk, gester eller blickar vid transkribering av intervjuer. Trost (2010) 

lyfter fram att vid infogande av citat bör skribenten tänka på etiska aspekter. Personen som 

blivit intervjuad kan om de läser studien eventuellt skämmas över att få sitt citat ordagrant 

redovisat. Författaren anser dock att ordagranna citat ibland kan vara nödvändiga om de har 

betydelse för förståelsen av det sagda. 

 

Våra citat från de intervjuade har justerats för att det ska vara lättare att läsa, detta är gjort på 

följande sätt enligt modell från Göteborgs universitet:  

 

  /..../ innebär att en del av texten är överhoppad.  

 --- betyder att något eller några ord är ohörbara 

 … flera punkter efter varandra betyder tystnad. 

 De intervjuade benämns som respondenter R och har fått en siffra för att avidentifiera 

svaren. 

 Onödiga upprepningar av ord är borttagna. 

 Texten är också på några ställen justerat från talspråk till skriftspråk, för att undvika 

missförstånd. 

 

Resultatet har utfallit enligt följande, det finns två huvudområden. Det första är Metoder 

lärare säger sig använda i sitt arbete för att utveckla elevernas möjlighet att tillgodogöra sig 

kunskap som innehåller fyra kategorier samt nio underkategorier. Det andra huvudområdet är 
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Lärarnas beskrivning av elevernas utveckling som innehåller tre kategorier och fem 

underkategorier.  

Vi har jämfört alla citat. De citat vi valt ut ger en fördjupad bild av vad lärarna tänker och 

illustrerar också vår tolkning av resultatet. Patel och Davidson(2003) tar upp att det är viktigt 

att citat inte används som bevis på det vi beskriver i vårt resultat utan ska mer illustrera.  

Trost (2010) anser att citat inte är nödvändiga för att redovisa för läsaren vad analysen bygger 

på. Mängden citat kan variera. 

 

Huvudområde 

Metoder lärare säger sig använda i sitt arbete för att utveckla elevernas möjlighet att 

tillgodogöra sig kunskap 

Kategorier: Underkategorier: 

Kommunikation 

 

 

 

Tekniska hjälpmedel 

 

 

Litteratur/läromedel 

 

 

Övriga metoder 

Diskussioner 

Samtal 

Skriftlig kommunikation 

 

Datorer 

Annan teknik 

 

Uppslagsverk/ordbok 

Lättläst litteratur 

Yrkessvenska 

Drama 

Huvudområde 

Lärarnas beskrivning av elevernas utveckling 

Kategorier: Underkategorier: 

Kunskapsutveckling  

 

Erfarenheter 

 

Utmaningar och möjligheter i 

undervisningen 

Bedömning  

 

Att använda elevens erfarenheter 

 

Tid 

Anpassning av undervisningen 

Elevantalet i klasserna 

Tabell 1. Kategorier och underkategorier i förhållanden till huvudområden 

 

Metoder som lärare säger sig använda i sitt arbete för att utveckla elevernas 

möjligheter att tillgodogöra sig kunskap 

Kommunikation 

Lärarna som vi intervjuat lyfter fram all form av verbal kommunikation som det viktigaste 

verktyget i undervisningen.  Den verbala kommunikationen består bland annat av berättelser, 

redovisning, exempel, diskussioner och dialog i helklass eller i mindre grupper.  Att redovisa i 

tvärgrupper är ett sätt att låta eleverna ta del av varandras kunskaper, utan att de behöver 

exponeras framför hela klassen. Flera av lärarna lyfter fram vikten av att ha möjlighet att 

jobba med mindre grupper för att eleverna skall komma till tals.   

Diskussioner  
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Flera av lärarna menar att diskussioner är ett av de viktigaste verktygen för att främja 

lärandet. Det är diskussionerna som gör att viktiga ställningstaganden, normer och 

värderingar kommer fram. Under diskussionerna kan svåra ställningstaganden belysas och 

olika åsikter tomma till tals. Det kan dock vara svårt att få i gång diskussioner i klasser som är 

stora. Många elever är ovana att prata inför åhörare. De elever som känner sig osäkra på både 

ämneskunskaperna och på språkkunskaperna behöver mindre grupper för att komma till tals. 

 

 R1: Men mycket diskussioner, det är det vi jobbar med och som sagt, vi är inte så stora 

grupper här och det vågar man mer ju inte att komma ifrån 

 

Lärarna menar att om det ska bli diskussioner måste eleverna känna sig trygga och kunna 

argumentera för sina ställningstaganden. De måste också förstå varandras argument. Lärarna 

måste också vara tydliga med att kommunikationen efterfrågas och att det är en tillåtande 

attityd i klassrummet. En del elever kommer från skolkulturer där det inte är acceptabelt med 

diskussioner och framförallt inte i syfte att ifrågasätta lärarens åsikter eller kunskaper. Detta 

synsätt krockar med lärarnas önskan att problematisera, ifrågasätta och diskutera. En lärare 

brukar uppmuntra eleverna till att diskutera vad de tycker om olika begrepp som förekommer 

inom vård och omsorg, för att de på så sätt skall få fördjupad kunskap om området.  

 

R4: man inte är van att få tycka själv, eller van att få uttrycka saker som går kanske emot 

lärarens eventuella språkbruk då, som om jag säger att vi använder ordet brukare då är det 90 

% som använder samma sak även om dom inte tycker det 

 

En lärare beskriver hur hon skriver ut material både innan lektionen och efter för att eleverna 

ska ha större möjligheter att läsa in sig och på så sätt kunna hänga med i undervisningen.  

Samtal  

En av lärarna menar att ibland krävs enskilda samtal för att en elev skall vilja prata och för att 

läraren skall få en tydligare bild av vad eleven kan och förstår, och vad eleven behöver stöd 

med. 

 

 R1: En del är ju otroligt blyga och lite rädda för att prata men då får man ju också ta 

det här enskilda mötet med dem, försöka prata med dem enskilt. 

  

Om klasserna är stora är det svårt att få tiden att räcka till för enskilda samtal med eleverna i 

den utsträckning som vore önskvärd, säger lärarna. En lösning kan vara att försöka rikta 

frågor i klassrummet till enskilda elever, och på så vis få en bättre bild av hur lärandet går för 
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eleven. Men att efterfråga enskilda elevers åsikt i klassrummet kan samtidigt stå i konflikt 

med elevens önskan att slippa prata inför allt för stor grupp. 

 

R2: så man får ju säga till dom, dom är ju inte vana vid att prata rakt ut,/---/ Ja då kan 

man missa dom, samtidigt som jag vet att dom vill inte prata när det är stora grupper, 

utan dom pratar mer när det är mindre grupp. 

 

Lärarna menar att kommunikation är mycket viktigt inom vård och omsorg. I sitt arbete 

behöver eleverna prata med såväl vårdtagare som personal. I kommunikationen är det viktigt 

att det som sägs, inte missförstås, eftersom det kan få allvarliga konsekvenser. En av lärarna 

låter därför eleverna öva att rapportera till varandra genom att få en kort fallbeskrivning av 

läraren där de sedan ska rapportera händelsen vidare till en annan elev. Rapporten ska ske 

muntlig och vara tydlig och förståelig men den ska också innehålla en del korrekt terminologi  

 

R5: dom får öva med rapport, dom måste rapportera till varandra dom får en berättelse helt 

enkelt, en beskrivning 

 

Några av lärarna försökte uppmuntra elever med samma modersmål att studera tillsammans 

och på så vis utnyttja sina tidigare erfarenheter, begrepp och kunskaper för att öka 

möjligheterna till inlärning. En av lärarna uttryckte att hon stötte på ett motstånd hos eleverna 

som hon tolkade som att det finns en förväntan på att eleverna ska prata svenska, och att detta 

är det enda sättet att lära sig.  

 

R2: Jag har frågat dom om dom vill sitta i grupper med samma modersmål för att då kan dom 

också prata… jag har sagt att då kan ni prata erat modersmål om ni ska förklara saker och ting 

/…/ Dom vill prata svenska med varann. Dom har nån typ av motstånd där, dom vill inte prata 

sitt modersmål… det är väl så inrotat att man ska inte, man ska öva 

 

En lärare låter också eleverna efter en genomgång av något, sitta två och två och förklara för 

varandra vad läraren gått igenom. Samtidigt som läraren rör sig i klassrummet. På så vis får 

läraren möjlighet att lyssna in om eleverna förstått det hon förklarat eller om hon måste gå 

igenom det igen. 

 

R5: Men nu har vi så mycket invandrare så jag gör ofta så när jag gått igenom ett material så 

låter jag dom sitta två och två och förklara för varandra vad vi gått igenom i enkla ordalag 
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Skriftlig kommunikation 

Lärarna säger att de använder olika sätt att stödja eleverna i sitt lärande. Den verbala 

kommunikationen är central, men eleverna måste också kunna uttrycka sig i skrift. När de 

kommer ut i arbetslivet ställs krav på att behärska skriftspråket för att bland annat kunna 

dokumentera och läsa det som kollegorna skrivit. Inom omvårdnadsprogrammet finns en 

omfattande terminologi och det kan vara svårt för elever med svenska som andraspråk att veta 

vad de måste kunna och vad är mindre relevant att fokusera på.  För att underlätta för 

eleverna, brukar en av lärarna alltid i början av kursen gå igenom vilken terminologi som hon 

anser att eleverna ska behärska i kursen.  

 

R5: Men om man använder en terminologi som man har bestämt att dom här orden måste ni 

helt enkelt kunna förstå 

 

Flera av lärarna anstränger sig verkligen med att förklara orden för eleverna men också med 

att hitta andra synonymer som är enklare att förstå. En av lärarna menar att hon både skriver 

och ritar mycket mer på tavlan, för att förklara vad hon menar. Att använda exempel, 

omformuleringar, bilder och synonymer är sätt att tydliggöra innebörden. 

 

R3: Pratar i synonymer gör jag mycket men det är inte helt …jag kanske skriver ett ord på 

tavlan eller säger ett ord och skriver sen på tavlan och sen försöker förklara eller ge flera 

synonymer till det 

 

Lärarna är eniga om att inte lägga vikt vid hur korrekt språk eleverna använder i sina skriftliga 

uppgifter, huvudsaken är att budskapet går att förstå. 

 

R1: Jag hänger nästan aldrig upp mig på det skriftliga, jag tycker inte att det är min sak jag är 

inte svenskalärare   

 

I de fall där skolan har tillgång till svensklärare eller språkverkstad samarbetar lärarna gärna 

med dessa. Samtliga lärare understryker vikten av att eleverna skriver mycket. 

 

R1: Jag brukar säga till dem skriv på det spelar ingen roll om det är rätt eller fel eller om det 

blir rättstavat jag brukar kunna läsa ut det mesta och förstår jag inte hör jag av mig,  

 

R3: men i alla fall när dom skriver sina säger jag skriv … skriv hur dålig svenska som helst 

bara ni skriver, å jag har upptäckt att man kan jag fattar en då bra, jag förstod inte att jag 

kunde förstå så dåligt skriven svenska som jag inser när jag läser… då fattar man ju faktiskt 
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Flera av lärarna vittnar om att det en risk för eleven att inte vara förmögen att uttrycka sig 

tydligt i skrift. Det är centralt ur patient- och brukarsäkerhet att dokumentationen sköts 

korrekt. När eleverna kommer ut i arbetslivet måste de också kunna tillgodogöra sig annan 

skriftlig information som protokoll från möten och träffar, arbetsinstruktioner och 

fortbildning. Men även ur lärarperspektiv kan språkliga problem ställa till problem. En av 

lärarna framhåller att brister i språket riskerar att göra svaren bristfälliga och svårförståeliga. 

  

 R2: För det tar hemskt lång tid att rätta deras uppgifter. Och det är också väldigt kort. /.../ 

ibland svarar dom inte riktigt på frågan. Dom har inte förstått frågan, innebörden och så. 

  

En annan lärare menade att ord som används av läraren i uppgifter inte alltid förstås av 

eleverna. När eleverna inte förstår frågan och inte vet vad de skall göra blir givetvis resultatet 

bristfälligt. Detta är uppenbart för lärarna, men det är lätt att använda ord som eleverna inte 

behärskar och det är lätt att efteråt inse svårigheterna. Lärarna betonar att de är medvetna om 

att texterna i böckerna kan vara svåra att förstå eftersom de innehåller en mängd facktermer 

och svåra ord. Ofta lägger de ned mycket arbete på att förklara den aktuella terminologin.  

Men ofta är det andra vardagliga ord som gör att eleverna inte vet vad de ska göra med 

uppgiften. 

 

 R3: när de väl förstod frågan kunde dom svaret ... o det var inget svårt för dom att välja rätt av 

det här … men dom förstod inte ordet begrepp och dom förstod inte tongivande å då tänkte 

jag att det borde jag förstått 

  

Tekniska hjälpmedel 

Datorer 

Datorernas möjlighet att snabbt och lätt få fram texter på olika språk, samt möjligheten till att 

översätta text lyfts fram av en lärare som en tillgång.  

 

 R1: Internet har vi idag som kan översätta åt dem. 

 

Några lärare säger att det finns en risk med ett allt för flitigt användande av datorer och 

internet, då texter reproduceras i allt för hög utsträckning. Det är producerandet av egna texter 

som leder till lärande. Lärarna menar att eleverna ofta använder sig av tvivelaktiga källor på 

internet.  
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Power Point är en teknik som lärarna flitigt använder. En del använder illustrationer och 

bilder för att förtydliga budskapet och för att underlätta inlärningen., andra tycker att det är 

tidsödande att hitta bra bilder, särskilt bra bilder som är fria att använda. En lärare menar att 

det känns ”barnsligt” att använda bilder. Flera lärare ser till så att Power Point och annat 

material som används under lektionerna finns tillgängliga även efter lektionerna. Att läsa och 

samtidigt höra texten är en metod som en lärare förespråkar. 

 

R2: för att dom ska kunna se och höra samtidigt… och jag breder inte ut mig heller… jag är 

jätte tråkig, jag läser vad som står på Power Pointen… 

  

Annan teknik 

Lärarna menar att de genom att använda film i undervisningen kan ge att ge eleverna nya 

kunskaper. Så väl teoretiskt inriktad film, som spelfilm, kan fungera som en källa till nya 

insikter. Film fungerar som inspiration till diskussioner, leder till igenkänning och väcker 

känslor.  Filmvisning är ett sätt att placera nya begrepp och kunskaper i en kontext så att det 

blir begripligt. Flera av lärarna framhåller att det viktigaste för att öka förståelsen är att ge 

exempel och förklara. Att ge många olika exempel och belysa kunskapssammanhanget från 

många olika håll är en nödvändighet. En lärare berättar att hon försökt med alla varianter hon 

kunde komma på men såg att hon ändå inte nådde fram till alla elever, men då hon hittade en 

film som belyste frågan så kände hon att hon fått med sig eleverna. 

 

R4: --- film är oslagbart tycker jag! Om vi hade teater så skulle jag ta det! 

 

Men även mobiltelefoner kan hjälpa till med snabba översättningar och förklaringar till 

okända begrepp och termer. 

 

R1: Vi pratade om omskärelse och då var det en tjej, hon förstod inte vad vi pratade om och 

det är klart pratar man omskärelse och man inte förstår det ordet då fattar man inte 

sammanhanget heller och då tog hon fram det på mobilen och ahh nu… 

 

Litteratur/läromedel 

Uppslagsverk/ordböcker 

Lärarna har olika syn på bruket av ordböcker. Några lärare menar att ett alltför flitigt bruk av 

ordböcker och dylikt påverkar lärandet negativt, då det medför att mycket tid går åt att slå upp 
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ord, att sammanhanget går förlorat och att det dessutom kan leda till missförstånd. Andra 

menar att just arbetet med att förstå ord leder framåt i lärandet.  

 

 R2:/ ---/ dom fick slå upp 20 ord i den texten… 

 I: För dom förstod inte sammanhanget?  

 R2: Jaa… konstiga ord, jaaa och då lärde dom sig jättemycket så att de dom måste ju lägga 

ned väldigt mycket tid, 

  

Lärarna hade också olika syn på vilken typ av ordböcker som var bäst. Vissa menade att 

Lexikon som översatte orden till modersmålet ledde till störst kunskapsutveckling. Andra 

upplevde att ordböcker som förklarar orden på ett annat sätt, men på svenska var det som 

fungerade bäst, då eleven inte behöver ”hoppa” mellan språken. 

  

Lättläst litteratur  

Att kursmaterialet finns skrivet på lättläst svenska var något som uppskattades av vissa lärare. 

Andra menar att eleverna måste kunna ta sig igenom vanlig kurslitteratur för att få tillräckliga 

kunskaper. Några lärare nämner inte den här typen av litteratur alls, vilket kan tyda på att de 

valt bort den eller att de inte känner till dess existens. 

  

 R1: Vi har lättlästa böcker och vi har inlästa på cd-skivor till dem, om dom behöver det också, 

det erbjuder jag dem och då brukar de se väldigt lättade ut 

  

En lärare har inte tidigare använt sig av lättläst men ska nu gå fortbildning för att lära sig att 

använda materialet 

Övriga metoder 

Flera lärare har stöd av lärare med kompetensen svenska som andraspråk. På vissa skolor som 

har språkverkstäder/språkstöd dit eleverna kan gå för att få hjälp och dit lärarna kan vända sig 

för att få hjälp, både med tips och metoder och även i det direkta pedagogiska arbetet med 

eleverna. Alla lärare som har förmånen att samarbeta med språklärare uttrycker att de har 

mycket hjälp av samarbetet och att de önskar ett fördjupat och utökat samarbete. Flera lärare 

menar dock att det inte alltid är så lätt att motivera eleverna att gå dit. Vid kompletteringar 

kan språklärarna hjälpa till med språkliga komplikationer, men även med själva sakinnehållet. 

 

R4: men e det så att man inte förstår då blir det komplettering det bästa e ju då att ta in dom 

på muntlig komplettering så att man kan ställa motfrågor inte att skicka tillbaka och säga du så 
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här… beroende på om man då jobbar väldigt mycket mot svenskan då kanske det är så att man 

skickar en skriftlig kommentar komplettering också så att de måste rätta sin svenska 

 

Ett väl inarbetat samarbete gör att eleverna får tillgång till kunskapsutveckling på båda fronter 

parallellt.  Vårdläraren och språkläraren kan hjälpas åt med uppgifter, prov och lektioner och 

integrera ämnena. På de flesta skolor finns dock inte den här typen av samarbete längre. På en 

skola har det funnits men försvunnit. På en annan skola försöker man starta kurser i 

yrkessvenska. Detta är något som lärarna verkligen efterfrågar, men det har hittills varit för få 

sökande. 

 

R1: Vi har ju pratat mycket här om att ha ren yrkessvenska så att de verkligen förstår orden, 

men de brukar inte anmäla sig vi får inte tillräckligt med elever på det 

 

Även på de skolor där det finns språkhjälp att tillgå är det svårt att få eleverna att utnyttja den 

möjligheten.  

 

 

Drama 

Även lärares erfarenheter från andra områden är metoder som kan användas i undervisningen. 

Flera lärare använder sig av dramaövningar. Det kan till exempel gälla övningar i 

kommunikation och bemötande. Läraren påpekar dock att använda drama kräver 

regelbundenhet och att eleverna känner sig trygga och att det tar tid 

 

R:3 Men jag har faktiskt funderat till hösten om man kan lägga in en dramatimme i 

veckan eller varannan vecka  

 

Lärarnas beskrivning av elevernas utveckling 

Kunskapsutveckling  

Bedömning  

 

Lärarna känner sig ofta osäkra på vad eleverna har förstått, och de säger sig tycka att det är 

svårt att veta vilka kunskaper de har eftersom de själva inte förstår vad eleverna menar. 
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 R2: e att få fram vad dom förstår jag har ingen aning om vad dom har förstått av det här … 

eftersom de kan ju ha förstått men de kan inte tala om det. 

  

Lärarna beskriver olika missförstånd och missuppfattningar som uppstår när det råder 

oklarheter om vad litteratur, diskussionsfrågor och studieuppgifter egentligen handlar om. 

  

 R3: först så tänkte jag att den största utmaningen är för dom att förstå vad jag säger men när 

jag tänker kanske en annan allra största utmaningen är för mig att förstå hur dom tänker eller 

förstår vad dom förstår 

  

Lärarna lyfter också vikten av att man som lärare tänker igenom hur man formulerar sina 

uppgifter och frågor vid studiehandledningar, uppgifter och skrivningar. Ett sätt att klargöra 

vad som har uppfattats på ett riktigt sätt och vilka kunskaper som eleverna tagit till sig är att 

vara noga med hur frågor formuleras. Att be elever beskriva hur de uppfattar olika begrepp 

och skeenden, skriva egna fallbeskrivningar och jobba med andras fallbeskrivningar är några 

sätt att försöka belysa saker och ting ur olika aspekter. Om läraren formulerar sig felaktigt 

eller otydligt svarar inte eleven på det som läraren tänkt sig. 

 

 R5: Men det här är också nåt man funderar på ibland i beskrivning eller ja som man gör tester 

och prov å sånt där hur ska man bära sig åt för att verkligen få fram det, att det är kunskap inte 

att det är något inlärt å ställer man då fel fråga ja då svarar dom ju helt fel 

 

Vad som förstås och vad som inte förstås är svårt att veta det vittnar samtliga lärare om. 

Problem uppstår när dessa kunskaper inte kan uttryckas på ett tydligt sätt. Ibland kan läraren 

inte sätta ord på hur kunskapskontrollen går till. Att eleven förstår är något som läraren bara 

”vet” eller ”känner på sig”. 

 

R6: Och många gånger så vet man också att dom har så mycket kunskaper och att dom vet 

precis men att dom har så svårt att uttrycka det. Att det är det som….  

I: Hur avgör du det?  

R6: Ehhh det det kan  ju vara väldigt svårt, men ändå på nåt sätt så känner man ändå, jag vet 

inte… det är nåt märkl…. Det är nåt man inte kan sätta fingret på, men att man ändå på nåt 

sätt känner att dom ändå hänger med 

 

De flesta lärarna upplever att de oftast förstår vad eleverna menar, och om de inte gör det så 

får eleven komplettera muntligt eller skriftligt. Det finns en risk att bedömningen i hög grad 

bygger på subjektiv tolkning, med ett stort utrymme för feltolkningar. Lärare menar också att 
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det inte finns någon direkt vägledning om hur bedömning ska göras när de skriftliga 

uppgifterna innehåller en dålig svenska. Detta gör att det är svårt att riktigt avgöra vad eleven 

kan och att det därför blir en mycket subjektiv bedömning. 

 

R5: men det är ett ständigt bekymmer egentligen att bedöma skrivningarna, jag har precis 

lämnat igen en idag som jag tycker ändå hade ett ganska bra resultat men man ställer sig ofta 

frågan, förstår hon det där som hon har skrivit här och dom här orden är så mycket felstavade 

så och här finns det inget rättesnöre på det sättet 

 

Erfarenheter 

Att använda elevens erfarenhet 

Alla lärare vittnar om att elevernas skilda bakgrunder är en stor tillgång som de försöker föra 

in i undervisningen. Lärarna säger att de är måna om att ta tillvara olika syn och kunskaper 

från olika länder, kulturer och religioner och vill att eleverna ska lära varandra. Samtliga 

lärare beskriver hur de drar nytta av att eleverna kan beskriva hur vård och omsorg fungerar i 

skilda kulturer i specifika delar av undervisningen. Framför allt i de delar som handlar om hur 

olika kulturer ser på sjukdom och död. En synpunkt som lyfts upp är att det också är lärorikt 

att se att människor med till synes samma kulturella och religiösa bakgrund har helt olika syn 

och erfarenheter av vård, omsorg, traditioner och livet i stort.  

 

 R1: Jag använder mycket från deras bakgrund, nu kopplar vi ofta ihop hemlandet och Sverige 

vad de har för erfarenhet av vård och omsorg därifrån och jämför hur vi har det i Sverige  

  

 R1: Jag fokuserar på vad de kan och vad de har för erfarenheter och lyfta det i klassrummet så 

kan jag bedöma det också 

  

Erfarenheterna kan också leda till att eleverna har en annan syn på lärande och kunskap än 

vad den svenska vuxenutbildningen står för. Lärare beskriver att vissa elever anser att 

utantillkunskap är den kunskapen som är den riktiga. Flera lärare berättar om elever från en 

skolkultur där det ses som den bästa kunskapen att kunna en experts text och verk, utantill. 

Då, menar lärarna att eleverna kan ha svårt att förstå den svenska skolans modell där eleven 

skall utrycka sig med egna ord. Det kan upplevas av eleven, som att förvränga och fördärva 

mästarens kunskap som denne lagt ned stor möda på att uttrycka i skrift. Att se läraren som en 

auktoritet som sitter inne med den enda rätta kunskapen, som eleverna skall ta till sig och 

upprepa är en annan uppfattning som lärarna möter. 
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 R1: Kulturella skillnader kan bidra till att eleven inte förstår vad som förväntas av dem. 

 

Möjligheter och utmaningar i undervisningen 

Tid 

Flera lärare påtalar vikten av att låta inlärningen ta tid och att inte jäkta på eleverna. De menar 

att just gott om tid gör att eleverna hinner och får möjlighet att prata mer och därigenom 

utveckla språket. 

 

R2: så jag tar det lugnt och låter dem få jobba i grupp, prata mycket… /.../ och att de också 

ska ta det lugnt och inte stressa 

 

Att dessa elever får anstränga sig och ägna avsevärt mycket mer tid på skolarbetet för att följa 

med i undervisningen är något som flera lärare vittnar om. Denna tid finns inte inom skolans 

ram, så det blir därför upp till eleven att på egen hand ägna tid åt studierna. 

 

R1: det är helt galet dom får ju slita tre/fyr dubbelt mot vad dom svenska eleverna får göra, 

lägga oerhört tid på det 

 

Eftersom eleverna är vuxna har en stor del av dem extrajobb, familj och barn och ta hand om 

och därför ganska begränsat med tid. Detta upplever flera av lärarna som en svår ekvation för 

eleverna att få ihop. 

Eleverna ska också lära sig terminologi, förstå den och sätta den i ett sammanhang, samtidigt 

som de ska stava rätt och uttrycka sig så att lärare och andra elever förstår deras kunskap. 

Anpassning av undervisning 

Lärarna vill göra allt de kan för att eleverna ska klara att nå målen för godkänt. Ibland 

resonerar de i termer att förenkla för att alla ska klara av godkänt.   

 

 R4: utan man måste förenkla… lite grann för att man ska få med alla på tåget. 

 

Att förenkla kan handla om att tydligt sätta in ämnet i ett sammanhang, att ta om samma saker 

på olika sätt, förkorta texter, eller att helt enkelt sänka kraven. Sänkta krav kan vara en 

välvillig tolkning av en inlämning eller ett prov, färre uppgifter eller att avstå från 

fördjupning. Några lärare är tydliga med att de väger in egna aspekter på vad eleverna ska 
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kunna för att bli duktiga på sitt arbete. En lärare har en klar bild av vad eleverna behöver 

kunna och upplever att målen är för högt satta. 

 

 R2: Det kan jag väl se en konflikt med mig själv och skolan. Jag är sjuksköterska och jag vet 

om jag har en undersköterska, jag vet ju vad jag vill att hon ska klara av. Och det kan ju, och 

jag kan tycka ibland att det är ganska hög nivå på den här utbildningen. Men därför vill jag 

förenkla… 

  

Lärarna beskriver att de tror sig veta vilka elever som kommer att passa i yrket och dessa vill 

lärarna gärna hjälpa. Att passa i yrket kan handla om social förmåga och förmåga att visa 

medmänsklighet. Lärarna menar att vissa elever som har svårt med den teoretiska delen ändå 

kommer att bli mycket bra som yrkesmänniskor. En lärare menar att hon kan se och bedöma 

vilka som kommer att bli duktiga inom sitt yrke och att hon gärna vill medverka till att dessa 

elever klarar av utbildningen.  

 

R6: alltså mitt mål med det här yrket det är ju att så många som möjligt ska klara sig och  

alltså när jag ser att de har bra potential att bli bra omvårdare, för det är ju det vi  som vi är ute 

efter och när man verkligen ser att det här är en bra omvårdnadsmänniska då vill man ju göra 

allt för att dom ska nå fram dit på nåt sätt. 

 

Lärarna beskriver hur viktigt det är att vara tydlig med att tala om hur eleverna ligger till, för 

att de ska ha en möjlighet att nå målen. En del lärare väljer att tala klarspråk och vara tydliga 

medan andra försöker uttrycka sig på ett med försiktigt sätt.  

 

 R4: --- kommer att bli jobbigt om du inte lägger ned mer tid, du väljer själv om du vill ha ett 

IG eller ett godkänt, för att det är där nånstans som du ligger just nu. 

 

Det kan vara känsligt att säga att en elev inte når målen. Ett par av lärarna menar att vissa 

elever har svårt att be om hjälp. Om eleven inte ber om hjälp, men ändå har svårigheter så 

fanns det lärare som menade att de måste börja med att ge mycket positiv kritik för att på så 

vis kunna förmedla elevens svårigheter på ett mer inlindat sätt. 

  

R6: Det är skamligt på nåt sätt att blotta sig mmm och be om hjälp. Precis, så att då får man 

försöka att hitta vägar där utan att på nåt sätt kränka dom så att dom känner att man kastar sig 

över dom och säger att du kan inte det här, utan då får man ehhh… ja då får man ge mycket 

support, mycket bra feedback och sen väva in det här, men titta på det här eller vi skulle 

behöva prata om det här  eller så eller så där. 
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Att göra kunskapstest och prov muntligt och i grupp är något som flera av lärarna lyfter fram 

som en möjlighet. Ibland sker det efter ett skriftligt prov när det krävs komplettering, men 

vissa lärare ersätter skriftliga prov med muntliga. 

 

  R2: Dom som inte klarade provet/---/ jag gör inget nytt prov utan jag ber att dom läser det 

som dom inte klarade och så gör vi det muntligt i grupp och det har fungerat bra förut. 

  

På en skola lyfter läraren fram att hon också använder muntlig komplettering när hon inte 

tycker att de skriftliga inlämningarna stämmer överens med hennes uppfattning av eleven 

kunskap. Ibland finns två lärare med vid de muntliga kompletteringarna för att eftersträva en 

gemensam bedömning av eleverna. Det händer också att lärare byter ”elever” med varandra 

av samma skäl. 

Elevantalet i klasserna  

De lärare som jobbade med små grupper uttryckte att de hade lättare att se eleverna och att 

försöka ge rätt stöd i tid, än de som jobbade med stora eller normalstora grupper. 

  

 R1: Här har vi ganska bra tycker jag för att vi har små grupper och ofta kan jag se nästan att 

de inte hänger med 

  

Några lärare hade vid olika tillfällen provat att differentiera grupperna utifrån olika aspekter. 

Ibland handlade det om språkkunskaper och ibland om tidsaspekten.  I de fall där 

uppdelningen skett utifrån språkkunskap hade lärarna motstridiga känslor, även om eleverna 

uppgav att de var nöjda var läraren själv tveksam till om det var rätt eller fel. 

 

R2: … det hade dom tyckt varit väldigt bra, jag frågade efteråt för att jag kände att var det här, 

var det här rätt eller fel, får man göra så här, är det diskriminerande och så… 

 

Stora klasser gör det svårt för läraren att se och uppfatta vad eleven har förstått eller inte. Den 

här läraren berättar hur elever kan ge rätt svar, men på helt fel grunder. Detta kan vara extra 

svårt att upptäcka om klasserna är stora och tiden är knapp så att följdfrågorna blir få. 

 

 R3: Det svåra är den vanliga undervisningen när dom är ganska många med olika behov…. å 

det här med att jag i slutet inser att dom, dom svarar rätt på frågan/---/ men dom har helt fel 

bilder i huvudet så dom har egentligen inte alls klarat av det  
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Diskussion 

Syftet med studien har varit att utifrån ett sociokulturellt perspektiv analysera och beskriva på 

vilket sätt lärare säger sig arbeta med elever som har svenska som andraspråk för att stödja 

deras lärande.  

Metoddiskussion 

För att få en så bred bild av lärarnas tankar, uppfattningar och upplevelser samt kunna 

beskriva detta har vi använt intervjuer med öppna frågor som metod. Genom intervjuerna 

fanns möjlighet att ställa följdfrågor men också att få förtydliganden vilket inte är möjligt vid 

kvantitativa enkäter. Vid en kvalitativ undersökning finns utrymme för tolkning vilket kan 

påverka vårt resultat. Vi har i detta arbete så noggrant som möjligt beskrivit hur vi gått 

tillväga för att på så sätt ge en trovärdig till arbetet. Då gruppen lärare som vi intervjuat alla är 

kvinnor så är det möjligt att resultatet av svaren blivit annorlunda om det funnits manliga 

lärare i undersökningsgruppen. Trost (2010) menar också att många saker kan tas för givet om 

både respondenterna och intervjuaren har samma kön eftersom detta kan påverka hur 

kommunikationen förs. Att vi enbart intervjuat lärare i en större stad kan också ha påverkat 

vårt resultat, då lärare från mindre orter kanske har andra metoder och ser andra utmaningar 

än lärare i en större stad. Det fanns dock ingen möjlighet att göra en större och vidare 

undersökning. Våra intervjuer skedde på olika platser, bland annat på respondenternas 

arbetsplatser och då i några fall i personalrummet. Under några av intervjuer har andra lärare 

funnits närvarande i rummet medan intervjun pågick. Vid några tillfällen har dessa lärare 

inflikat kommentarer eller svarat på frågor som respondenten ställt till sina kollegor. Detta 

kan ha haft viss påverkan på respondenten och intervjun men eftersom inläggen har rört det 

aktuella ämnet har det också varit intressanta, så det har troligen bidragit till en gynnsam 

effekt på intervjun då kommentarerna styrkt resultatet. Att platserna vi intervjuat på inte varit 

optimala kan vara en nackdel. Vid några intervjuer har det inte funnits möjlighet att vara helt 

ostörd. Att det förekommit störande moment under intervjusituationen kan ha påverkat 

resultatet. Olsson och Sörensen (2007) menar att det kan uppstå felkällor vid intervjuer om 

miljön inte är lugn och att samtalet kan ske ostört. Det är dock lärarna som valt plats och de 

har valt en plats där de känner sig bekväma och som du uppfattar som lugn.  

Resultatdiskussion 

Det kommer i framtiden behövas ett stort antal nyanställning inom vård och omsorg. I dagens 

omvårdnadsprogram och på det nya vård- och omsorgsprogrammet är det vanligt med elever 

som har svenska som andraspråk. Idag finns inga krav på att eleverna ska ha uppnått en viss 
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kunskap i svenska för att få söka Komvuxutbildningar. Skolverket (personlig kommunikation 

12.11.2011) menar att Komvuxutbildningen ska var ett smörgåsbord för vuxna att kunna välja 

vad de vill eller behöver läsa för att utveckla sig och bli goda arbetstagare. För att arbeta inom 

vård och omsorg krävs att undersköterskan kan göra sig förstådd, kunna dokumentera men 

också ha en god teoretisk kunskap. Undersköterskor arbetar inom ett flertal områden som 

personlig assistent, elevassistent, inom psykiatrin, äldreomsorgen, omsorgen om människor 

med funktionsnedsättningar och på sjukhus. 

 

I dagens samhälle finns krav på att verksamheter inom vården ska drivas ur ekonomiska 

perspektiv. Detta har lett till förändringar inom vård och omsorg och den enskilde 

arbetstagaren inom vård och omsorg har fått ett större ansvar Jansson (2011). 

Undersköterskor ska vara flexibla, ha god kunskap men också ha förmåga till att ha ett eget 

ständigt lärande. I arbetet ska undersköterskor kunna kommunicera med kollegor, vårdtagare 

och anhöriga, dokumentera, vara kontaktpersoner och planera arbetet. De ska också ha goda 

ämneskunskaper och förstå ett yrkesteoretiskt språk.  

 

I vårt resultat finner vi att lärarna använder ett flertal metoder för att hjälpa elever med 

svenska som andra språk. Några lärare är inte alltid medvetna om vilka metoder de väljer, 

medan andra planerar metod utefter erfarenhet på området och gruppen de har framför sig. Att 

läraren har en viktig roll och behöver planera för den sociala miljön menar Vygotsky 

(Lindqvist 1999). 

 

Kommunikation är centralt i vården, detta stärks av Säljö (2000) som beskriver att kunskaper 

och färdigheter byggs över tiden i mötet med varandra genom kommunikation och samspel. 

Inom området kommunikation säger sig lärarna använda bland annat metoderna diskussioner, 

samtal och skriftlig kommunikation. Man arbetar både i små och stora grupper samt enskilt 

för att på olika sätt ge eleven större möjligheter att inhämta och redovisa kunskap. Gibbons 

(2006) menar att detta inte bara är metoder som stärker deras lärande i ämneskunskaper utan 

också i deras språkutveckling.  Lärarna i studien jobbar med synonymer, med att sätta in saker 

i sitt sammanhang och att belysa frågor ut olika synvinklar. De använder film, drama, 

powerpoint, datorer, mobiler och litteratur. Att lära sig nya saker tillsammans är en central del 

i Vygotskys sociokulturella perspektiv, inlärningen är något som sker i gemenskap med andra.  

 

Lärarna menar att de använder elevernas erfarenheter i undervisningen på olika sätt. Att ha 

kunskap om olika kulturer och religioners sätt att se på vård och omsorg är viktigt för alla 
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elever. Här kan man ta tillvara elevernas egna kunskaper och erfarenheter.  De tycker att det 

är viktigt att som lärare ha kunskap om elevens bakgrund och hur den kan påverka lärandet. 

Cummins (2001) menar att för att eleven på bästa sätt ska ta till sig kunskap behöver läraren i 

sin undervisning och i mötet med eleven bekräfta elevens kultur och språk. Även Gibbons 

(2006) menar att elevens tidigare kunskap och erfarenheter är en viktig del för inlärningen. 

Vår studie visar att lärarna säger, att de ofta använder sig av elevernas kunskaper på specifika 

områden. Eklund (2003) menar att kulturen och språket skapas av människan och att 

människan skapas av kulturen och språket. Det innebär också att när vi flyttar från vår 

invanda kultur tar vi den med oss och den kan utvecklas i den nya kulturen. Det blir tydligt att 

elever från samma land, kultur och religion kan ha helt skilda uppfattningar om vård i livets 

slutskede, synen på sjukdom och etiska spörsmål. Om detta perspektiv saknas kan resultatet 

bli att dessa elever får stå som en representant för en hel grupp människor ifrån en kultur eller 

ett land. Men elever utan erfarenhet från andra kulturer än svenskhet får representera sig 

själva och sina högst personliga åsikter.  

 

Lills (2007) visar att personal som har svenska som andraspråk lätt blir utnyttjade och 

behandlas annorlunda än sina kollegor med svenska som första språk. Deras roll tenderar att 

bli lik tolkens roll då de får ta hand om vårdtagare med samma modersmål. I vår studie kan vi 

ana tendenser till att lärarna använder eleverna med svenska som andraspråk som fönster ut i 

en spännande och annorlunda värld. Genom deras upplevelser kan de andra eleverna få en 

inblick i en ny verklighet. Detta verkar dock ske utan djupare problematisering och 

fördjupning. Eleverna med svenska som andraspråk kan hamna i ett fack som representerar en 

främmande kultur i första hand, i stället för att ses som välutbildad undersköterska. Cummins 

(2000) beskriver hur samhällets värderingar och attityder också lever och verkar i skolan. 

Denna syn, lärarens syn och elevens självbild ligger till grund för hur väl eleven lyckas i 

skolan.  

 

Det måste också finnas förutsättningar för elever med svenska som andraspråk att ta till sig 

undervisningen och att inlärning måste få ta tid. Lärarna menar att dessa elever måste ägna 

mer tid och att eleverna får anstränga sig mera vid skolarbetet än elever med svenska som 

första språk. Att eleverna får tid att prata och diskutera på lektionerna är viktigt anser lärarna 

då detta gynnar elevernas språkutveckling. Både Cummins (2001), Nauclèr (2001) och 

Gibbons (2006) lyfter fram att elever med ett annat språk behöver tid för att lära sig ett nytt 

språk och att det i dagen skola ställs högre krav på dessa elever när de ska lära sig teoretiska 

kunskaper samtidigt som de ska behärska ett nytt språk och ingå i ett socialt sammanhang. 
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Språket och tänkandet är intimt förknippade med varandra enligt den sociokulturella teorin, 

menar Vygotsky (Lindqvist, 1999). 

 

Att lärarna inte bryr sig om hur eleven förmedlar sig via skriftspråk kan fördröja elevens 

kunskapsutveckling. Det blir svårt för eleverna att utvecklas när de inte får reda på vilket som 

är det rätta sättet. (Lundberg & Reichenberg, 2008) Samtidigt kanske lärarnas 

ställningstagande gör att eleverna vänjer sig vid en tillåtande attityd som de senare inte 

kommer att möta på arbetsplatsen. På arbetsplatsen ska de dokumentera på ett sätt som gör att 

kollegor, vårdtagare och deras anhöriga förstår vad de menar. Då är det av yttersta vikt att 

dokumentationen är korrekt, saklig och fullt begriplig även för de med sämre läsförmåga och 

inlevelseförmåga än en vårdlärare. 

 

På någon av skolorna fanns lärare som undervisade i svenska som andraspråk men på de 

övriga skolorna saknades svenskalärare i alla former. I studien framkom att lärare både i de 

skolor där det fanns svenskatvålärare och i de skolor där dessa lärare saknades, önskade stöd 

av lärare som undervisade i svenskan men också att eleverna kunde få hjälp. Lärarna menade 

också att det fanns för lite tid att samarbeta med svenskatvålärare och många lärare framhåller 

också att de själva inte har tillräckligt med språkkunskaper och inte har svenskalärarens 

kunskaper för att kunna ge eleverna tillräckligt med stöd i att skriva och tala svenska. Nauclèr 

(2001) anser att då elever med svenska som andraspråk är en heterogen grupp ställs stora krav 

på lärarens förmåga och kunskap och att ge eleven individuellt lärande. 

 

Att samarbeta över gränserna skulle gynna eleverna på flera sätt. Dokumentationen är en 

viktig del för undersköterskor i omvårdnaden och eleven behöver därför få möjligheter att 

arbeta med dokumentation för att den ska blir förståelig för andra som läser den. Bristande 

dokumentation kan orsaka felaktigheter i vården. Här skulle andraspråkslärare kunna jobba 

med eleven för att stödja i utvecklingen av skriftlig kommunikation. Cummins (2001) menar 

att det är nödvändigt att det finns en språkpolicy där alla lärare har ett gemensamt ansvar för 

både de teoretiska ämneskunskaperna och språket. Att kommentera eller korrigera elever 

skriftspråk var det inte någon lärare, i vår studie, som sade sig göra. De menade att det inte 

var deras uppgift. Ett sådant ställningstagande kan innebära att det tar längre tid för eleven att 

lära sig det nya språket. Gibbons (2006) betonar vikten av att språkutvecklingen följer 

utvecklingen av ämneskunskaper.  
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Att mindre grupper var en fördel för elevernas lärande framkom i studien. Många lärare 

framhöll att små grupper var en förutsättning för ett bra lärande och för att läraren skulle 

kunna få möjlighet att se eleven och elevens kunskap. Att ge plats för diskussioner där alla 

eleverna har möjlighet att vara delaktig ansåg lärarna som viktigt för elevernas utveckling 

både kunskapsmässigt och språkligt. Lindqvist (1999) hänvisar till Vygotsky och den 

sociokulturella teorin som menar att tänkandet och språket är sammankopplat och att läraren 

behöver ge eleven utrymme och möjlighet till detta. 

  

I vår studie fanns lärare som ansåg att det behövs sänkta krav för en del elever för att få dem 

att nå målen för godkänt. Gibbons (2006) menar däremot att läraren behöver ställa samma 

höga krav på alla elever och att det inte leder till utveckling för eleven om kunskapskraven på 

eleven sänks. Ur ett sociokulturellt perspektiv är det viktigt att elever får möjlighet att 

utvecklas, vid sänkta krav minskar kunskapsutvecklingen. 

 

En god inlärning kräver en lagom dos av utmaning. Det finns en risk att lärarna medvetet eller 

omedvetet sänker kraven av välvilja eller av andra orsaker. Dagens skolsituation är pressad. 

Det finns fler skolor som erbjuder vuxenutbildning än vad det finns elever. Konkurrensen är 

stenhård och kraven på lärarna att eleverna ska bli godkända är hårda. Eleverna i sin tur vill 

snabbt bli godkända och komma ut i arbetslivet. Både lärare och elever drivs av en stark 

önskan att eleven ska bli godkänd. Läraren bär dock ansvaret för att de elever som uppnår 

godkänt betyg, verkligen uppfyller Skolverkets betygskriterier. Flera lärare talade om behovet 

att förenkla. Att förenkla utan att sänka kraven är en svår balansgång. Det finns dock en 

uppenbar risk med att lärarna börjar sänka kunskapskraven, då detta leder till sämre kvalitet 

på utbildningen och i förlängningen kanske en devalvering av betygen. 

 

Vissa lärare använde sig av lättläst material. Om det är en bra metod för att stödja inlärningen 

eller inte är inte klarlagt. Det finns forskare som menar att lättläst fördröjer inlärningen i 

onödan. Eleverna kommer inte att stöta på lättläst material när de kommer ut på 

arbetsplatserna (Lundberg & Reichenberg, 2008). 

 

Vi fick ett oerhört stort gensvar på vår studie. Fler lärare än vad vi kunde intervjua hörde av 

sig och ville delta. Många lärare efterlyser stöd och större kunskaper i hur de skall arbeta för 

att elever med svenska som andra språk skall lyckas väl med sina studier och komma ut i 

arbetslivet med stärkt självförtroende i sin yrkesroll. Ett flertal av de intervjuade lärarna 

uttryckte oro för hur eleverna behandlas ute på arbetsplatserna, på grund av ibland bristfälliga 
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språkkunskaper men också en oro grundad på att dessa elever ibland utnyttjas av arbetsgivare 

och även ibland kollegor. Vår studie består av en mindre grupp lärare, vi föreslår därför en 

djupare och större studie för att få fram en tydligare bild av utmaningar och möjligheter i 

undervisningen av elever med svenska som andraspråk. I studien framkommer att lärarna 

säger att de använder metoder för att stödja elever med svenska som andra språk. Hos en del 

lärare är inte metoder planerade medan andra planerar sina metoder, däremot utvärderar 

flertalet lärarna inte medvetet sina metoder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Referenslista  

Ahlberg, A. (2001). Lärande och delaktighet. Lund: Studentlitteratur 

 

Arbetsförmedlingen (2012-05-17) 

http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.46ccfec5127ddccec778000356/amu.pdf 

 

ArbetSam Arbetsplatslärande 

www.lidingo.se/arbetsamhttp://www.lidingo.se/toppmeny/omsorgstod/projektarbetsa

m/material.4.1df940d7136538bffed4c8.html (2012-02-28) 

 

Berg, M., Hertin, M., Söderström, M. (2011). Handbok för lärare och skolledare 

www.lidingo.se/arbetsamhttp://www.lidingo.se/toppmeny/omsorgstod/projektarbetsa

m/material.4.1df940d7136538bffed4c8.html (2012-02-28) 

 

Biggs, J. & Tang, C.(2007). Teaching for quality learning at university: What the student 

does.3/e. London: Open university press. 

 

Björklund, E. (2008) Att erövra litteracitet. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis  

 

Black, P. & Wiliam, D.(2001). Inside the Black Box Raising Standards Through Classroom 

Assesment. BERA short Final Draft I November 6, 2001.  

 

Black, P., Harrison, C., Marshall, B. And Wiliam, D.(2004). Working inside the black box: 

Assessment for Learning in the Classroom. Phi, Delta, Kappan,Vol. 86 pp 8-21, 

2004. 

 

Brolin, M & Hjelte, N, (1998). Värden att grunna på – ett studiematerial om skolans 

värdegrund.  Lärarförbundet. 

 

Cummins, J.(2000). Language, Power and Pedagogy. Bilingual Children in the Crossfire. 

Clevdon: Multilingual Matters Ltd. 

 

Cummins, J.(2001). Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av  

skolans språkpolicy. I Nauclér, K. (red) Symposium 2000 – ett andraspråksperspektiv på 

lärande. Stockholm: Sigma 2001 

 

http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.46ccfec5127ddccec778000356/amu.pdf
http://www.lidingo.se/arbetsam
http://www.lidingo.se/arbetsam


42 

 

Dysthe, Olga (2003): Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande. I Olga Dysthe, 

(red): Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. 

 

Eklund, M.(2003). Interkulturellt lärande. Intensioner och realiteter i svensk grundskola 

sedan 1960-talets början. (Diss).Luleå: Institutionen för lärarutbildningen. 

 

Fiske, J.(2007). Kommunikationsteorier. En introduktion. Wahlström& Widstrand 

 

Gibbons, P.  (2006) Stärk språket stärk lärande. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

för och med andraspråkselever i klassrummet. Göteborg: Hallgren & Fallgren 

 

Jansson, G.(2011) Att sätta ord på vårdarbetarens yrkeskompetens.(Rapporter/stiftelsen 

Stockholms läns Äldrecentrum 2011:7).  

 

Johnreden, A-C. (2002) Den framtida personalförsörjningen inom vård och omsorg - 

Tillgång och rekryteringsbehov till år 2015. Ura 2002:3. Arbetsmarknadsstyrelsen 

 

Kauppinen, P. (2003) Prognos för behovet av yrkesinriktad vuxenutbildning. Vasa 

 

Kullberg, B. (2004). Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur 

 

Lills, L.(2007). Att göra etnicitet -inom äldreomsorgen. Malmö: Malmö högskola 

 

Lindqvist, G.(1997). Vygotskij och skolan. Lund: Studentlitteratur 

 

Liljestrand, J. (2007). Klassrummet som diskussionsarena. Örebro: Örebro Studies in 

Edukation 

 

Lundberg, I. & Reichenberg, M. (2008) Vad är lättläst? Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, Edita. 

 

Skolverket (1994). Läroplanen för de frivilliga skolformerna- Lpf 94. 

http://www.skolverket.se/ (2012-02-28) 

 

Myndigheten för skolutveckling (2004). Hur lär man sig svenska som vuxen? Stockholm:  

Liber 

 



43 

 

Nauclér, K. (2001). Ett andraspråksperspektiv på lärande- en introduktion. I Nauclér, K. 

(red)(2001) Symposium 2000– ett andraspråksperspektiv på lärande. Stockholm: 

Sigma : 2001  

Nilsson, B., Waldermarson, A-K.(2007). Kommunikation samspel mellan människor. Lund: 

Studentlitteratur  

Nyberg, R.(2000). Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och 

Internet. Lund: Studentlitteratur 

Olsson, H., Sörensen, S.(2007). Forskningsprocessen, kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 

Stockholm: Liber 

 

Patel, R. & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur 

 

Ribbing, F., Rezania, F.(2010). Svenska som (alla) andra språk En översikt av 

svenskundervisningen. Svenskt näringsliv 

 

SCB (2002) Trender och prognoser 2002 – med sikte på år 2020, SCB 2002 

Arbetskraftsbarometern 01, SCB 2002 

 

Sellgren, M.(2005). Ämnesundervisning för flerspråkiga elever- integrering av språk och 

kunskap. I Axelsson, M., Rosander, C. & Sellgren, M. Stärkta trådar- Flerspråkiga 

barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap. Stockholm: Språkinstitutet 

i Rinkeby 

 

SFS 1993:794. Om ändring i lagen (1991:1109) Lag om uppdragsutbildning i vissa fall. 

http://www.notisum.se (2012-05-17) 

 

SFS 2000:634. Förordningen om arbetsmarknadspolitiska program. http://www.riksdagen.se  

(2012-05-17) 

 

SFS 2002:1012. Förordningen om kommunal vuxenutbildning. http://www.riksdagen.se 

(2011-12-10).  

 

SFS 2011:1108. Förordning om vuxenutbildning. http://www.riksdagen.se. (2012-05-17) 

 

http://www.riksdagen.se/


44 

 

Skolverket (2000). Nationella kvalitetsgranskningen av läs- och skrivprocessen i 

undervisningen. Stockholm: Liber 

 

Skolverkets (2011). Skolverkets lägesbedömning 2011. Del 1 – Beskrivande data. Skolverkets 

rapport 636.Stockholm: Skolverket 

 

SpråkSam (2011). Språkutvecklande arbetsplatser 

http://www.aldrecentrum.se/Utbildning1/SprakSam/(2012-05-06) 

 

Strandberg, L.(2006). Vygotskij i praktiken- bland plugghästar och fusklappar. Stockholm: 

Nordstedts Akademiska förlag 

 

Säljö, R.(2000). Lärande i praktik. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts 

Akademiska Förlag 

 

Tholander, M., Thunqvist Cekaite, A. (2009). Konversationsanalys. I Frejes, A., Thornberg, 

R. (red): Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber 

 

Törnqvist, A. (2004). Vad man ska kunna och hur man ska vara. En studie om enhetschefers 

och vårdbiträdens yrkeskompetens inom äldreomsorgens särskilda boendeformer. 

Lärarhögskolan i Stockholm: Institutionen för Samhälle, kultur och lärande: HLS-

förlag 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur 

 

Vetenskapsrådet(2011).God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie (1:2011). 

http://www.vr.se(2012-03-13)  

 

Westlund, I.(2009). Hermeneutik. I Frejes, A., Thornberg, R. (red): Handbok i kvalitativ 

analys. Stockholm: Liber 

 

 

 

 

http://www.vr.se(2012-03-13)/


45 

 

Bilagor 

     Bilaga 1 

 

Högskolan i Halmstad   2012-xx-xx 

Sektionen för lärarutbildningen,                                          

Jannice Gancarz  

Ingrid Olsson 

 

 

Till lärare på omvårdnadsprogrammet, förfrågan om deltagande i intervju 

Vi är två studerande som läser till yrkeslärare med inriktning mot vård och omsorg, vid 

Halmstads Högskola. Vi håller nu på att skriva vår C-uppsats i kursen examensarbetet, med 

syfte att beskriva hur lärandet möjliggörs i mötet mellan lärare och elever med svenska som 

andraspråk på omvårdnadsprogrammet.  

 

Vi är nu intresserade av att komma i kontakt med dig som lärare. 

Vi hoppas att du vill dela med dig av din kunskap och erfarenhet och önskar därför att träffa 

dig för att göra en intervju.  Intervjun kommer att ta ca 30-40 minuter och vi kan komma till 

din arbetsplats eller annan plats som du finner lämplig. 

 

Den information som delges oss, kommer att behandlas konfidentiellt och deltagandet är helt 

frivilligt. Din medverkan kan avbrytas om du så önskar. Du har möjlighet att nå oss för frågor 

eller annat via telefon.  

 

Tacksam om du kan skicka svar på om du deltar eller inte till oss via e-post. 

Vi kommer att kontakta dig via telefon för intervju om du tackar JA.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

…………………………  …………………………   

Jannice Gancarz  Ingrid Olsson 

XXX-XXXXXXX  XXX-XXXXXXX 

xxxx@xxxse   xxxx@xxx.se    

 

 

Våra handledare är  

 

Monica Eklund 

Universitetslektor, Utbildningsvetenskap 

xxxx@xxx.se   

Ewa Wictor 

Fil mag. i pedagogik, Universitetsadjunkt 

xxxx@xxx.se 

Sektionen för lärarutbildningen,  

Högskolan i Halmstad 

 

 

mailto:xxxx@student.hh.se
mailto:xxxx@student.hh.se
mailto:xxxx@xxxx.se
mailto:xxxx@hh.se
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JA.  Jag kan tänka mig att bli intervjuad och har blivit informerad om att materialet kommer 

att kommer att behandlas konfidentiellt och att deltagandet är helt frivilligt, jag kan när som 

helst tacka nej eller avbryta intervjun.  

 

  

 

………………………………………. ……………………………………. 

  Namn    

 

  

……………… 

Telefonnummer  

 

………………………… 

Datum 
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     Bilaga 2 

 

Fråge mall  

 

Inledning 

• Hur gammal är du och länge har du arbetat som vård och omsorgslärare? Och hur 

länge med vuxna elever inom vård och omsorg? 

Öppna frågor 

 

• Beskriv vilka erfarenheter du har av elever med svenska som andra språk   

• Vad anser du vara den största utmaningen? 

• Berätta på vilket sätt du kan använda dig av elevernas erfarenheter (med avseende på 

elever med svenska som andra språk) så att lärande möjliggörs?   

Kan följas upp med  

Hur gör du? 

 

 Vilka metoder använder du som lärare för att hjälpa elever med svenska som andra 

språk, med språksvårigheter, att klara kursmålen? 

 

Avslutning 

 

• Finns det något du vill tillägga 

 

 


