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undervisning för andraspråkselever i ämnet svenska. Den valda empirin tyder på 

att lärarens medvetenhet om att planera för en språkutvecklande undervisning är 

avgörande för språkutveckling. Resultaten av den studerade forskningen visar 

även på framgångsrika arbetssätt och metoder.  
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observerats och intervjuats. Resultatet tyder på att klassers storlek och tillgången 
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1. Inledning  
I den nya läroplanen för grundskolan står det följande: “Undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” - (Skolverket 2019:6). 

Dessa meningar är av stor betydelse och även bindande enligt lag för elevers rätt 

till utbildning. Som lärare har vi ett komplext yrke och meningarna ovan måste 

förstås som att alla elever i klassrummet ska inkluderas i undervisningen. Vi anser 

att det citat ur läroplanen är en av de mest utmanande delarna som ingår i 

läraryrket. Och, det blir inte lättare i dagens flerspråkiga och mångkulturella 

klassrum. I vårt yrke är det av största vikt att vi möjliggör utbildning för alla 

elever oavsett modersmål. Som kommande lärare står vi inför stora utmaningar 

med flerspråkiga och nyanlända elever.  

Lärarutbildningen har gett oss olika exempel och verktyg till att undervisa elever 

med svenska som andraspråk. Däremot saknar vi tydliga exempel på hur detta går 

till i verkligheten, det vill säga hur det ser ut i ett flerspråkigt klassrum och hur 

lärare och pedagoger arbetar för en inkluderande och utvecklande undervisning 

för alla i klassrummet. Med utgångspunkt i detta har ett intresse för hur lärare 

faktiskt jobbar med detta samt hur det kan problematiseras mot befintlig forskning 

vuxit fram hos oss.  

Cummins (2017) har varit en bidragande faktor till att vi valt att skriva om att 

undervisa flerspråkiga elever. Hans bok “Flerspråkiga elever - Effektiv 

undervisning i en utmanande tid” är en del av kurslitteraturen vi tagit del av på 

Högskolan Kristianstad. Cummins (2017:265) nämner att pedagogens planering 

av undervisning bör planeras med de flerspråkiga glasögonen. Dessa skapar en 

acceptans och en möjlighet för eleverna att använda sitt modersmål i klassrummet. 

Enkla aktiviteter som gör att elevernas språk blir synligt och får ta plats i 

skolmiljön kan i sin tur leda till en ökad språkinlärningsprocess. 
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1.1 Syfte      

Syftet med detta examensarbete är att redogöra för vad forskning och insamlad 

empiri säger om lärarens möjligheter att erbjuda en språkutvecklande 

undervisning för andraspråkselever i ämnet svenska.  

1.2 Frågeställningar  

• Vad är utmärkande på en mångkulturell skola för språkutvecklande 

undervisning med andraspråkselever i ämnet svenska?  

• Vilka metoder, strategier och verktyg använder pedagoger för en 

språkutvecklande undervisning?  

• Vad upplever lärare skulle behöva förändras inom verksamheten för större 

möjlighet till lärande?  

1.3  Uppsatsens disposition  

I kapitel 2 Centrala begrepp och definitioner förtydligas begrepp. Under kapitel 3 

Tidigare forskning redogörs det forskningsområdet som behandlas. I kapitel 4 

Teoretisk förankring beskrivs vår valda teori. I kapitel 5 Metod och material 

redogör vi för en beskrivning av de val och metoder som används i studien. I 

kapitel 6 Resultat och analys presenteras och analyseras studiens observationer 

och intervjuer. I kapitel 7 Slutsats och diskussion diskuteras avslutningsvis 

metodval och resultat.   

2 Centrala begrepp och definitioner  
I detta avsnitt görs en presentation av de begrepp och definitioner som anses vara 

av vikt för kunskapsöversikten. Därefter kommer behandlad och relevant 

forskning att redogöras för.  

2.1 Translanguaging 

Begreppet translanguaging betyder att elevens fulla språkliga potential 

uppmuntras. Det vill säga att eleven tillåts att bruka både sitt modersmål och sitt 

andraspråk. Translanguaging är en metod lärare kan använda i klassrummet för att 

stärka den flerspråkiga eleven. Det är en strategi för att utveckla flerspråkigheten 
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då det fokuserar på att använda sitt starka språk för att utveckla det svagare 

språket.  

2.2 Språksponsor  

En språksponsor är någon eller något som elever tar hjälp av för att utvecklas 

språkligt och som eleven ser upp till. Språksponsorn stöttar elevens 

litteracitetsutveckling. I skolan är elevernas språksponsor naturligt läraren, hemma 

kan en språksponsor vara en förälder och när barnet är på andra platser kan det 

vara en fotbollstränare eller en kompis som besitter högre kunskaper i språket 

(Zetterholm och Bergh Nestlog 2017). 

2.3 Semantisk utvidgning 

Förståelsen för ords betydelse. Exempel på semantisk utvidgning kan vara när 

läraren ger eleven kunskap kring vad olika ord kan betyda i olika sammanhang. 

Under en matematiklektion kan detta vara olika ord för geometriska figurer (PH 

Sullivan & Waldmann 2019). 

2.4 Syntaktisk utvidgning 

Språklig konstruktion och hur olika ord relaterar till varandra. Syntaktisk 

utvidgning handlar också om hur de olika orden kan användas i olika 

sammanhang och hur de kan användas för att formulera bland annat hypoteser och 

resultat (PH Sullivan & Waldmann 2019). 

2.5 Den proximala utvecklingszonen  

Vygotskij hävdar att grunden för ett barns utveckling sker i “zonen för närmaste 

utveckling”. Vilket syftar på den klyfta som finns mellan det barnet kan göra själv 

och det som barnet fortfarande behöver hjälp med av en mer erfaren person 

(Gibbons 2018).  

2.6 Litteracitet 

Litteracitet är ett övergripande begrepp som omfattar alla aktiviteter som i ett 

socialt sammanhang kan kopplas direkt eller indirekt till skriven text. Ett mål som 

finns är att elever i varje skolämne ska utveckla litteracitet. Det vill säga att tala, 

läsa och skriva och använda multimodalitet (Axelsson, 2016). 
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3 Tidigare forskning och teoretisk förankring  
I detta avsnitt har tidigare forskning valts ut med hänsyn till arbetes syfte och dess 

relevans. Det den valda empirin har gemensamt är dess teoretiska perspektiv. 

3.1 Teoretisk förankring  

Den teori som genomsyrar kunskapsöversikten är Lev Semenovich Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv. I runt 10 år arbetade Vygotskij med frågor som rörde 

lärande och utveckling. Vygotskij talar om språket som redskapens redskap. 

Enligt honom är det genom kommunikation som vi kan uttrycka oss och språkliga 

begrepp hjälper oss att organisera omvärlden. Språket är det som är avgörande för 

det mesta människor gör (Lundgren et al 2014).  

Nära förknippat med frågeställningarna och syftet till denna kunskapsöversikt är 

Vygotskijs idé om den närmaste proximala utvecklingszonen (Zone of Proximal 

Development, ZPD). Vygotskij menar att grunden för ett barns utveckling ligger i 

en denna zon. ZPD syftar på ett avstånd som finns mellan det barnet kan göra 

själv och det som barnet fortfarande behöver hjälp med av en mer erfaren person. 

Den mer erfarne personen som hjälper barnet med att tillföra ny kunskap kommer 

allt efterhand att kunna ta mer avstånd i hjälpsituationerna då barnet utvecklas och 

tar lärdom (Gibbons 2018:30).    

Gibbons (2018:30) ger direkt exempel på hur detta blir aktuellt för 

andraspråkselever när de ska lära sig det svenska språket. I den svenska 

läroplanen framkommer det att läraren ska organisera och genomföra arbetet så att 

eleverna “- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att 

använda och utveckla hela sin förmåga,” - (Skolverket 2019) Det Gibbons 

(2018:31) menar då är att det är lärarens uppgift att se till så att andraspråkselever 

har någon form av stöttning av en person eller sponsor som besitter mer kunskap 

än eleven själv. Eleven kan då enligt Vygotskij kognitivt utvecklas i samarbete 

med andra i en målinriktad aktivitet. En del av detta är enligt Vygotskij att leda 

den lärande till att använda ett kulturellt redskap. Den som leder och lär den 

lärande ställer frågor som fäster uppmärksamheten på sådant som är viktigt att 

tänka på. Den engelska termen på detta är scaffolding. Här ger den stöttande 
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mycket stöd i början av en ny aktivitet som sedan successivt avtar så att den 

lärande kan ta över mer och mer. Resultatet är en viktig del av hur man i ett 

sociokulturellt perspektiv ser på lärande och samspel. D.v.s. att man från början 

behöver en mer kunnig person för att kunna lära sig något som man senare kan 

genomföra på egen hand. En aspekt av det hela är att den som lär ut inte kan ta 

över hela uppgiften utan behöver se till att personen som den lär förstår 

utmaningen.  

3.2 Translanguagings betydelse för språkutveckling  

Zetterholms & Bergh Nestlogs (2017) longitudinella aktionsinriktade studie som 

grundar sig i ett dialogiskt perspektiv, ses språk och texter som yttranden som 

utvecklas i specifika sociala och kulturella praktiker. När Zetterholm och Bergh 

Nestlog ska fördjupa sig i förståelsen av att använda flerspråkighet som resurs 

utgår dem från det triadiska perspektivet, vilket innebär att de analyserar språkets 

betydelsepotential, beskriver och diskuterar translanguagings betydelse och 

funktioner i ett flerspråkigt klassrum. Studien tar sin plats i en flerspråkig 

mångkulturell skola under några år där samma elever följts i årskurs 1–3. 

Zetterholm och Bergh Nestlog har intervjuat tre elever och en förälder till varje 

elev. Läraren i årskurs tre har även blivit intervjuad. Syftet med projektet var att 

förstå hur elevernas språkanvändning och textproduktion kan kopplas till 

aktiviteter i undervisningspraktiken och till elevernas litteracitets- utveckling. 

För att stärka elevers identitet, språkutveckling och kunskapsutveckling kan man 

genom translanguaging låta eleverna använda hela sin språkliga potential. Med 

detta menas både sitt modersmål och andraspråk (Zetterholm & Bergh Nestlog 

2017:178). När eleverna får använda sin hela språkliga potential bidrar det enligt 

García (2009) till meningsskapande och kunskapsutveckling hos eleverna 

(Zetterholm & Bergh Nestlog 2017:178). Garcìa menar även att de olika 

språkresurserna därför bör integreras i undervisningen på olika sätt. 

Translanguaging är en strategi för att utveckla flerspråkigheten då det fokuserar på 

att använda sitt starka språk för att utveckla det svagare språket. Det ska ses som 

ett sätt att stärka kunskaps- och identitetsutvecklingen på båda språken parallellt 

(Zetterholm & Bergh Nestlog 2017:179).  
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Zetterholms och Bergh Nestlogs (2017) studie om translanguaging ger oss 

information om vad både elever och lärare upplever när de använder sig av det i 

klassrummet. Studien visade att elever upplevde att de lär sig mer när de får 

skriva först på sitt modersmål och sedan på svenska. Tre elever tyckte att de lär 

sig bättre om dem får göra uppgifterna på båda språken. För läraren var det ny och 

betydelsefull information när det kom fram att eleverna upplevde det givande att 

göra uppgiften tillsammans med sina föräldrar.  Det framkommer i studien att 

både elever och föräldrar upplever starkt att de alla har utvecklat sitt ordförråd på 

såväl svenska som albanska.  

 

Enligt Zetterholm och Bergh Nestlog (2017:184) ligger utmaningen dels i bristen 

på modersmålslärare och att det krävs extra planering från läraren. Samt att lärare 

saknar kunskap om området och translanguaging. Detta krävs för att vara en lärare 

som använder begreppet i sitt klassrum. Det krävs också att en lärare i ett 

flerspråkigt klassrum uppmuntrar och stöttar sina elever till att använda sina 

språkliga resurser i olika sammanhang.  

 

I en annan studie skriven av Wedin och Wessman (2017:876) lyfts 

translanguaging som något normbrytande i klassrummet. Studien är skriven 

utifrån ett samarbete mellan forskare, skoladministratörer och lärare i en svensk 

skola. Insamlat material från språkverkstäder för nyanlända elever i åk 3–6 

analyserades med fokus på språknormer och flerspråkiga utbildningspraktiker. 

Studien är en longitudinell aktionsinriktad studie och målet var att utveckla 

utbildningspraktiker som stödjer studenters varierande språkliga resurser. Studien 

bygger på anteckningar från klassrumsobservationer, ljudinspelningar, student- 

och lärarintervjuer samt insamlat material. Den pågick under två år. Studien 

informerar oss om ett klassrum där de olika språken behandlas separat. Det 

innebär att eleverna håller sig till samma språk och inte använder sig av både 

modersmål och andraspråk. Men, det framkom att när läraren är mindre 

närvarande använder eleverna sig av translanguaging då de översatte ord och 

reflekterade över relationen mellan olika ord på sina egna språk. Detta fick i sin 
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tur läraren att utmana den norm som finns om ett enspråkigt klassrum genom att 

börja tillåta användning av språken parallellt i klassrummet. Elevernas 

normbrytande ledde till att lärare insåg vad translanguaging har för effekt hos 

elever och detta utvecklades till ett tillåtande klassrumsklimat.  

 

I ett projekt som pågått i de nordiska länderna har yngre elever uppmuntrats till att 

använda sina olika språkresurser. Projektet tog sin form via en studie kallad 

“Emergent literacy” vars mål var att utveckla elevers språkliga resurser. Detta 

ledde till att elever gavs stöd i sin flerspråkighet och det resulterade i en ökning av 

deras möjligheter att kunna förmedla sig verbalt. Eleverna lärde sig att ta 

språkliga initiativ och genom det ökade deras språkliga kompetens. Enligt Wedin 

och Wessman (2017:876) har användningen ökat av translanguaging och dess roll 

i undervisningen har skapat nya möjligheter för inkludering av det. Detta genom 

översättning och förklaring, låta eleverna växla mellan sina olika språkliga 

resurser och lära eleverna att effektivisera sitt språkanvändande. Genom en 

tillåtande skolmiljö där translanguaging används både utanför och i klassrummet 

kan eleverna utveckla sin språkliga förmåga. 

 

3.3 Inspirationskällor för flerspråkiga elever  

Nära förknippat med translanguaging är begreppet språksponsor. I detta avsnitt 

redogörs det för språksponsorns betydelse för flerspråkiga elever.  

 

En språksponsor kan ha stor betydelse för elever som håller på att lära sig ett nytt 

språk. För att utveckla sin litteracitet använder elever sig ofta av sponsorer, även 

kallade inspirationskällor. En sponsor behöver inte vara en lärare utan kan vara 

någon som eleven ser upp till, en förälder eller till och med något så abstrakt som 

en kursplan eller en författare. Sponsorn är inte en och samma under 

utvecklingens gång utan den kan skifta i takt med att elevernas litteracitet 

utvecklas och då har sponsorerna olika betydelse och inflytande under olika 

perioder (Zetterholm och Bergh Nestlog 2017:178).    
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Studien visar att elever, vårdnadshavare och lärare alla uppfattade att den 

språkliga förmågan hos eleverna utvecklades när de tog hem sitt skolarbete och 

gjorde det tillsammans med vårdnashavarna (Zetterholm & Bergh Nestlog 2017). 

Det är därför det i denna studie konstaterats att vårdnadshavare är 

littteracitetssponsorer till sina barn. Genom att vårdnadshavare använder både 

familjens modersmål och svenska samt uppmanar sina barn till att göra detta i 

både tal och skrift visar de ett engagemang och är språkliga förebilder för sina 

barn. När eleverna tar hem sitt skolarbete sker det naturligt att de använder sig av 

både vardagsspråk och skolspråk. Detta resulterade i att de lärde sig nya ord även 

på modersmålet. Elevernas naturliga sponsor i skolan är deras lärare. Läraren 

använder det svenska språket i skolan och då får eleverna möjlighet att utvecklas 

både i sitt skolspråk och i sitt vardagsspråk eftersom båda används i skolan. 

Beroende på vad eleverna gör på fritiden kan det finnas flera sponsorer i deras liv. 

Zetterholm & Bergh Nestlog (2017:184) beskriver att för de elever som spelar 

fotboll kan fotbollstränaren vara en sponsor. Det är precis som Zetterholm & 

Bergh Nestlog (2017:184) skriver inte säkert att alla elever har samma möjligheter 

att få stöd i sin utveckling. Det är därför viktigt att skolan har en gemensam plan 

för hur elevers litteracitetsutveckling ska ske med hjälp av enbart skolan.  

 

I likhet med Zetterholm & Bergh Nestlog (2017) visade redan Philip, Oliver & 

Mackey (2008, se i Sullivan & Waldmann 2019:6) att det inte är säkert att alla 

elever har samma möjligheter att få stöd i sin utveckling. De visar nämligen att 

elever som har ett begränsat deltagande i autentiska och meningsfulla 

interaktioner med andra utanför skoltid kan få svårigheter att utveckla språkliga 

förmågor. Här menar även Sullivan & Waldmann (2019:6) att skolan spelar en 

central roll i att skapa de förutsättningar elever är i behov av för att kunna erbjuda 

en säker och trygg miljö för språkliga interaktioner.  

Mot den ovanstående bakgrunden är det intressant att se hur de undersökta lärarna 

arbetade i klassrummet. Därför är det en viktig del att redogöra för konkreta 

exempel som lärare genomför ute i klassrummet som har visat sig vara 

gynnsamma för eleverna. Sullivan & Waldmann (2019:6) pekar på exempel på 

olika interaktioner som lärare gjort. Det första är att använda elevernas namn för 
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att få deras uppmärksamhet och det andra att vid behov, gå ner till elevens 

ögonhöjd för att främja ett jämbördigt samtalsklimat. Det finns andra metoder 

lärare kan använda sig av och i stort sett handlar det om hur läraren möter eleven 

och att det ska vara på ett genomtänkt och elevanpassat sätt. Exempel som att 

uppmärksamma vad eleven gör och vad som händer i klassrummet, ställa öppna 

frågor såsom vad, hur och varför samt att repetera vad eleven sagt är sådant som 

har visat sig bidra till flerspråkig interaktion i klassrummet där läraren 

(språksponsorn) är den drivande i det hela.  

Som lärare kan man agera språklig stöttande förebild både semantiskt och 

syntaktiskt. Det semantiska handlar om att utvidga elevers yttranden när det 

kommer till språkets betydelse. Det syntaktiska innefattar att utvidga den 

språkliga konstruktionen. PH Sullivan & Waldmann (2019:6) ger konkreta 

exempel på att semantisk eller syntaktisk stöttning är när man som lärare stöttar 

sina elever i att utveckla svar på en fråga eller en beskrivning. Det semantiska 

innebär att utveckla sin förståelse för ords betydelse och det syntaktiska för att 

sedan kunna formulera sig och utvecklas muntligt eller skriftligt. För att detta ska 

bidra till elevers språkliga utveckling är det fördelaktigt att läraren talar långsamt 

och pausar för att släppa in eleverna i samtalet samt att läraren använder sig av 

olika till exempel bilder och gester för att förstärka sina språkliga yttranden (PH 

Sullivan & Waldmann 2019:6,7).  

Dambers (2017) studie om skolbiblioteks och skolbibliotekarien inverkan på 

elevers litteracitetsutveckling lyfter en viktig faktor att ta i beaktning. Studien är 

skriven med ett sociokulturellt perspektiv på litteracitetsutveckling. Damber har 

intervjuat en bibliotekarie som genomfört ett bokprojekt tillsammans med lärare. 

Studien analyserar lärares undervisning och klassrumsfaktorer som leder till höga 

resultat i läsning av det svenska språket. Damber (2017:78) hävdar att flera 

internationella och skandinaviska studier påpekar att skolans bibliotek har en 

positiv effekt på elevers läsförmågor. Det framkommer specifikt att en tillsatt 

bibliotekarie som arbetar på skolan är en viktig faktor till att eleverna utvecklar 

goda läsförmågor. Ett gott samarbete mellan lärare och bibliotekarie där olika 

projekt genomförs är ett arbetssätt som hjälper eleverna i sin utveckling. Det blir 
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ett stöd för läraren att involvera, planera och genomföra detta tillsammans med 

bibliotekarien. Damber beskriver ett samarbete som fanns mellan biblioteket och 

skolan kallat “The book flood”. Projektet introducerades för eleverna i 

förskoleklass och gick ut på att barnen introducerades till barnböcker istället för 

traditionella textböcker som första läsmaterial. När barnen fick ta del av 

barnböckerna skapade detta en mening istället för att dem skulle lära sig en form 

av avkodning. Enligt bibliotekarien var en del av projektets syfte ett försök till att 

göra något åt de låga svenskkunskaperna som fanns i detta flerspråkiga område 

där skolan befinner sig. I projektet uppmanades elever att läsa för att det är roligt. 

Barnen blev erbjudna ett stort antal böcker från början av deras skolgång. Damber 

(2017:79) lyfter att läsning av alternativ till traditionella textböcker har visat 

positiva effekter på litteracitetsutvecklingen hos flerspråkiga elever. Projektet gav 

även positiva effekter på elevernas läsengagemang.  

3.4 Kunskapsspråk och vardagsspråk  

I det kommande avsnittet redogörs det för kunskapsspråk och vardagsspråk. 

Skillnaden samt betydelsen av dem för elevernas utveckling kommer att 

presenteras. 

Gibbons (2018:26) påpekar att andraspråkselever inte behöver ha svårigheter att 

klara sig i vardagen men att de kan ha svårigheter med språket de möter i skolan. 

I kunskapsspråket behöver eleven utveckla sitt språkliga register för att förstå 

den nya kunskapen. Kunskapsspråket blir ett abstrakt, ämnesspecifikt och 

mindre personligt språk än vardagsspråket. Vardagsspråket är det man talar i sin 

närmiljö med närstående, hemma eller i andra sociala sammanhang som till 

exempel i en affär. Gibbons (2018:26) nämner hur viktigt det är att lärare 

uppmärksammar elever som behöver tid att förstå skolspråket och planera för en 

undervisning som sätter språket i fokus i alla ämnen. Läraren har ett ansvar för 

att förstå vad språket i ämnet säger och sedan göra ämnesspråket begripligt för 

eleverna. Med detta menas att man inte kan låta andraspråkseleverna enbart följa 

den ordinarie undervisningen i hopp om att de förstår. Gibbons (2018:27) hävdar 

att målet för ämnesundervisning därför måste vara att integrera språk och 

innehåll så att ett andraspråk utvecklas samtidigt med ämneskunskaperna. 
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Barnets språkutveckling är av stor betydelse för deras kunskapsutveckling i 

skolan. I Wedins studie (2011:1) förespråkas de förväntningarna skolor har om att 

barnet ska behärska en språklig bas, mer specifikt benämnt ett svenskt 

vardagsspråk när de börjar skolan. Artikeln tar sin utgångspunkt i 

konstruktivistisk och sociokulturell syn och bygger på insamlat material från en 

longitudinell studie som har ett etnografiskt perspektiv. Wedin har valt ut tre 

elever av 17 att följa i årskurs f-3 att analysera på en djupare nivå. Detta har skett 

genom intervjuer av en lärare samt elever och insamlade skrivna texter.   

Under skolgången sker i sin tur en språklig utbyggnad där eleverna utvecklar sin 

förmåga att använda och förstå ett kunskapsspråk. Det innebär att barn med ett 

annat modersmål än svenska i de flesta fall kommer att ställas inför en utmanande 

språkutveckling där de måste utveckla den språkliga svenska basen, samtidigt som 

de ska utveckla ett kunskapsspråk för att vidareutveckla sina kunskaper i olika 

ämnen.   

Wedin (2011:95) lyfter våra demokratiska ambitioner i skolan där det är 

prioriterat att samtliga elever får en rättvis chans till utveckling och lärande 

oavsett bakgrund. Skolan är en viktig plats för alla elever och inte minst för 

andraspråkselever där de får möta och utveckla det kunskapsrelaterade 

skolspråket. Det är av stor vikt att kunskap bildas om hur barn lär sig språk och 

vilket språk de behöver möta i klassrummet för att utvecklas språkligt. Wedin 

(2011:95) poängterar hur viktig språkmiljön är för andraspråkselever och inte 

minst för alla elevers skolframgång. Gibbons (2018:46) påpekar att läraren hjälper 

eleverna att inhämta sitt skolspråk om det lärs ut explicit och när hen modellerar 

genom att bygga på, utvidga och omformulera vad eleverna säger i olika sociala 

interaktioner. Resultatet blir då en ökad förståelse för begreppen.  

Enligt Swain (Wedin 2011:96) blir resultatet av att uttrycka sig på en nivå som 

ligger strax över den man redan behärskar att språkutvecklingen utvecklas vidare. 

Detta ställer högre krav på de lärare som har elever på olika språkliga nivåer. För 

att skapa goda förutsättningar för andraspråkselevers språkutveckling är det 

viktigt att de möter språk på en relevant nivå, en nivå som de kan förstå men som 

inte är för låg eller för hög för deras förståelse av språket. De behöver enligt 
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Swain (Wedin 2011:96) ständigt utmanas med ett framtvingat utflöde där de får 

producera språk som ställer språkliga krav för att utvecklas. Det framtvingade 

utflödet är när man uttrycker sig på en nivå som ligger precis över den nivån man 

redan behärskar vilket leder till språklig utveckling. Detta stärker även Krashen 

(Wedin 2011:96) och betonar att inflödet av kunskap måste ligga precis över den 

egna nivån för att lärande ska ske. Det språkliga inflödet på en för hög nivå leder 

inte till intag och resultatet blir att det inte sker någon språkutveckling.  

Liberg (Wedin 2011:97) menar att det är viktigt att låta eleverna samtala om texter 

som inbjuder eleverna att uttrycka sig om sådant man inte uttrycker sig om i ett 

vardagsspråk. Eleverna behöver öva på att uttrycka sig i olika sammanhang och 

genom interaktion skapar de förståelse för innehållet. Det innebär att eleverna i 

tidigt stadie behöver utveckla språkliga färdigheter som gör att de kan uttrycka ett 

dekontextualiserat budskap i stunden och föra monolog. Genom att låta eleverna 

öva på berättelsestruktur, beskrivning och att ha ett utifrånperspektiv utvecklas 

deras språkliga färdigheter. Utifrånperspektivet ger eleven en färdighet att kunna 

förstå vilken information mottagaren behöver få för att förstå det som blivit sagt. 

Enligt Liberg (Wedin 2011:97) är dessa färdigheter inte bara viktiga faktorer för 

att utveckla skriftspråket utan övergripande för språkutvecklingen som behöver 

ligga grund för kunskapsinlärning under senare skoltid. Heritage, Silva & Pierce 

(Wedin 2009:242) betonar lärarens tal som en viktig faktor för elevernas 

språkutveckling i de tidigare årskurserna då läraren blir elevernas kunskapskälla. 

Läraren måste lägga vikt vid hur språket används och hur lärandet ska ske i 

undervisningen.  

I Wedins (2009) artikel “monologen som en resurs i klassrummet” är syftet att 

analysera språkmönster och argumentera för monologens betydelse för elevers 

språkutveckling. Wedin analyserar ett kort lärarstyrt helklassamtal och synliggör 

interaktionsmönster som förekommer. Artikeln tar sin utgångspunkt dels i det 

sociokulturella perspektivet, dels i Michael Hallidays systemic functional 

linguistics (SFL). SFL erbjuder verktyg för att se språk som sociala processer som 

bidrar till realisation av olika sociala kontakter. SFL används som en bas för att 
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beskriva hur och varför språk varierar relaterat till vem som använder språket och 

dess avsikter.  

Wedin (2009:241) beskriver begreppet “den talade monologen”, det vill säga när 

läraren eller eleven uttrycker en längre sammanhängande tanke. Monologen kan 

utgöra en brygga mellan vardagsspråket som eleverna lärt sig i sin närmiljö till det 

kunskapsrelaterade språket i skolmiljön. I elevernas tidigare skolår är det via 

monologen det får möta det kunskapsrelaterade språket. Utmaningen för lärare är 

att skapa dessa broar mellan språket och enligt Wedin kan det ske genom 

klassrumsinteraktion. Genom att ge eleverna utrymme för deras egna tankar och 

åsikter låter man dem öva på att uttrycka sig. När elever får föra en längre 

monolog förbereder man dem inför mer skriftspråkinriktade kunskapsuttryck som 

behövs öva på för att så småningom behärska längre fram i skolgången. Wedin 

(2009:244) nämner att Gibbons (2006) påpekar att tydligheten i 

klassrumsinteraktionen som gäller exempelvis ämnesinnehåll, klassrumsnormer 

och rutiner gynnar andraspråkselever. Både Gibbons 2006 och Cummins 2000 

(Wedin 2009:244) framhåller vikten av att kunskapen återges konkret för att 

underlätta för de elever som ännu inte behärskar undervisningsspråket men att det 

är viktigt att innehållet hålls på en åldersrelevant nivå. Gibbons (Wedin 2009:244) 

påpekar att språklig förenkling vid kunskapsinlärning är givande på kort sikt men 

samtidigt kan hindra eleverna från viktiga möjligheter att utveckla 

kunskapsspråket. 

3.5 Språkfrämjande undervisning  

Roux Sparreskogs (2018) avhandling “välkommen till 3: a” diskuterar hur läraren 

och pedagoger på en kommunal skola arbetar med den kulturella och språkliga 

heterogeniteten. I den etnografiska fallstudien undersöks språkfrämjande 

undervisning i en tredje klass. I studien analyserades fältanteckningar, elev- och 

personal intervjuer, observation, informella samtal, foto och film samt empiriskt 

material. All undervisning i skolan bör syfta till en gynnsam sådan. Därför är det 

av största vikt att lärare är medvetna om de val de gör i klassrummet och vilka 

följder de får. Enligt Olofsson (2011, se i Roux Sparreskog 2018:23) råder det en 



 19 (58) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

samsyn i den internationella forskning när det gäller vad läraren kan göra för att 

bidra med gynnsam undervisning för flerspråkiga elever: 

• Betonar läsning och skrivande. 

• Betonar muntlig framställning, lyssnande och visualiseringar  

• Betonar tankemässigt krävande uppgifter. 

• Känner till och kan analysera språket i sitt ämne.  

• Fokuserar på en medveten utveckling av ordförrådet i ämnet.   

• Förstår vilka texter som är ämnestypiska och vad som kännetecknar dem. 

• Undervisar om vad som utmärker olika texter i ämnet och om olika 

lärandestrategier och använder olika typer av formativ bedömning av elevernas 

prestationer. 

• Skapar en elevcentrerad klassrumsmiljö̈. 

Precis som det beskrivs i avsnitt 2.5 “Vardagsspråk och kunskapsspråk” bör 

läraren undervisa med ett ämnesspecifikt språk. Det gör att läraren förmedlar 

ämnesspecifika ord i alla ämnen till sina elever. Detta är en viktig aspekt då det 

inte leder till språklig utveckling hos eleverna om läraren enbart förmedlar 

förenklade begrepp vid undervisning. Läraren bör uppmuntra eleverna till att 

använda sig av ett ämnesspecifikt språk och elever behöver träna på att producera 

egna språkliga verk både muntligt och skriftligt inom ämnet (Roux Sparreskog 

2018:24). Det är viktigt att den lärare som undervisar i ett flerspråkigt klassrum 

får tillfälle att diskutera sin syn på lärande. Läraren behöver ges tid och stöd av 

rektorn till att göra en förändring i klassrummet. Därför är det viktigt att rektorn är 

insatt i fördelarna med att arbeta språkutvecklande i alla ämnen. Roux Sparreskog 

(2018:41) betonar vikten av lärarens kompetens och nämner att den ses som en 

mycket viktig faktor.  
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Skolframgång och tillgänglig undervisning är vad alla elever ska ges i skolorna. 

Detta ställer höga krav på dagens lärarens roll och vilken betydelse den får. Lärare 

behöver besitta goda kunskaper om andraspråksinlärning och vilka språkliga 

strategier hen förmedlar till eleverna. Lärare behöver vara öppensinnade och ha en 

god inställning till både elevens förstaspråk och dess hemkultur. Ett gott 

samarbete mellan skolan och hemmet är avgörande för elevens skolframgång. En 

lärare som har öppen attityd gynnar inte bara sina elever utan också sig själv. 

Detta genom att låta eleverna använda sitt förstaspråk för att föra över sina 

kunskaper i det till andraspråket (Roux Sparreskog 2018:40). (Se avsnitt 2.2) 

 

Nyanlända och flerspråkiga elever löper större risk för kortare svensk 

skolbakgrund. På grund av detta behöver dem längre tid på sig att utveckla ett nytt 

språk och kan ha svårare att ta till sig inlärningsstrategier. För läraren innebär det 

som tidigare nämnt en extra ansträngning och det gäller att ha olika strategier till 

hands. För att öka den språkliga medvetenheten och språkutvecklingen hos elever 

kan lärare använda sig av kroppsspråk och fysiska objekt. Detta kan vara 

bildmaterial som förstärker och understryker det verbala samt att uppmärksamma 

elever på grammatiska strukturer. Vidare redogör Roux Sparreskog (2018:42) för 

att olika undervisningspraktiker påverkar elevers språkutveckling. 

Lektionsinnehållet bör vara relevant anpassat och utgångspunkten ska ligga i att 

eleverna känner till situationen och undervisningen ska vara rik på meningsfull 

interaktion. Undervisning som är relevant och elevnära samt rätt anpassat kan föra 

en elev närmre ett språkligt innehåll. Det är lärarens uppgift att skapa 

undervisning som bidrar till elevers nyfikenhet, som ökar deras språkliga 

medvetenhet och att uppmuntra till självständigt lärande. Elever kan använda sig 

av sitt förstaspråk vid andraspråksundervisningssituationer och på så vis skapa 

länkar mellan första och andraspråk. För att detta ska vara gynnsamt är det viktigt 

att läraren visar eleven hur den kan använda sig av olika strategier.  

 

Roux Sparreskog (2018:43) understryker att lärares undervisningspraktiker är 

avgörande. När lärare använder sig av varierade metoder och tekniker i 

klassrummet blir aktiviteten hög. Lärarens kompetens och förståelse för 
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svårigheter ses som framgångsfaktorer. Att vara en aktiv lärare som följer upp 

elevernas utveckling och ser lärandet som en dynamisk process mellan lärare och 

elev är exempel på andra faktorer som leder till framgång. En annan faktor som 

leder till framgång är att det finns ett tillåtande och accepterande klassrumsklimat. 

Wedin & Wessman (2017:879) talar om den flerspråkiga normen och vad en 

acceptans kring denna kan leda till för flerspråkiga elever. För att stärka sina 

resonemang om att denna norm bör vara i klassrummen ger Wedin exempel på en 

situation som observerades under en matematiklektion. En flerspråkig elev 

räknade matte och observatören lägger märke till att eleven räknar högt genom att 

rita figurer i luften med sina fingrar, men kan inte känna igen vilket språk hen 

räknar på. Vid förfrågan kommer det fram att eleven räknade på turkiska, vilket 

var det språket hen använde tidigare i skolan. Det faktum att varken läraren eller 

resterande elever i klassrummet hade lagt märke till denna detalj tyder på att det 

fanns en flerspråkig norm i klassrummet. Och, för eleven betydde det att hen 

kunde använda hennes tidigare kunskaper både i matematik och språk, för att 

kunna utveckla nya kunskaper.  

 

3.6 Språkinriktad undervisning  

Den som är lärare i ett heterogent klassrum idag har elever med olika ursprung, 

motivation, inlärningsstilar och språkfärdigheter. För att möta dessa behov i 

klassrummet kan och bör lärare arbeta mot en språkinriktad undervisning. Roux 

Sparreskog (2018:25) framhäver att denna undervisning är kontextrik med 

språklig stöttning och mycket interaktion. De Oliveira (2016, se Roux Sparreskog 

2018:25) menar att läraren bör fokusera på innehållet i den språkinriktade 

undervisningen. Enligt De Oliveira (2016) består språkinriktad undervisning av 

sex stycken C:n:  

• Connection (läroplan kopplat till elevernas bakgrund),  

• Culture (elevernas språkliga och kulturella bakgrund tas hänsyn till),  

• Code-breaking (explicit lära ut skolspråket),  

• Challenge (utmana eleverna),  

• Community and collaboration (samarbete och grupparbete),  
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• Classroom interaction (leda lärandet framåt med stöttning).  

För att den språkinriktade undervisningen ska kunna ta form är det viktigt att lära 

eleverna olika strategier, både språkliga och inlärningsmässiga. 

Roux Sparreskog (2018:26) menar att den språkinriktade undervisningen ska 

utveckla elevernas vardagsspråk och öka begreppsbildningen i deras 

kunskapsspråk. Detta genom att anpassa undervisningen till individernas 

välbefinnande, bakgrund, motivation, självständighet, inlärningsstil och 

språkfärdighet. Fortsättningsvis nämner Roux Sparreskog (2018:26) att den 

språkinriktade undervisningen innefattar det som även De Oliveira (2010) nämner 

med sina sex stycken C: n. Undervisningen ska lägga vikt vid språklig stöttning, 

interaktion eleverna emellan och samarbete. Elevernas förkunskaper ska även tas 

med i åtanke och explicita mål såsom frågor som uppmanar till reflektion och 

olika arbetsformer som kännetecknar en språkinriktad undervisning.  

3.7 Modersmålsundervisning  

I denna kunskapsöversikt har det genomgående redogjorts för att elever lär sig 

bäst på det språket som de behärskar bäst. Detta styrker all forskning som 

redogjorts för. Det är ett komplext och nästan övermäktigt jobb som lärare att 

tillgodose alla elever och lärare behöver få kontinuerligt stöd. Stöd i form av att 

skolverksamheten behöver arbeta tillsammans på alla olika plan. Detta gäller 

rektor såväl som fritidspersonal och modersmålslärare. Trots att forskningen tyder 

på allt ovanstående brister det i skolorna. 

 

Roux Sparreskog (2018:31) lyfter att modersmålsundervisningen ofta äger rum i 

anslutning till och efter skoltid och att det sällan sker samarbete mellan klass-, 

ämnes- och modersmålslärare. Undervisningen sker ofta i lokaler som inte är till 

för ändamålet och elevgruppen består av elever som varierar i ålder och 

kompetens. I Roux Sparreskogs (2018:99) avhandling framkommer det vid flera 

tillfällen att samarbetet mellan klasslärare och modersmålslärare saknas. Vid 

något tillfälle finns det även elever som väljer att avstå från undervisning med 

modersmålslärare då de inte förstår dialekten som hen talar. Det framkommer 
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även att en av de intervjuade eleverna avstår undervisningen då den ligger på en 

annan skola, vilket eleven upplever som jobbigt. På den aktuella skolan 

förespråkas arbetet mellan pedagoger och modersmålslärare men ändå är det 

nästintill obefintligt. Skolan har “löst” det genom att anställa pedagoger med 

mångkulturell och flerspråkig bakgrund och på så vis hoppas de att kunna 

tillgodose elevernas behov.  

 

På slutet av 1970-talet infördes en lagstadgad rätt till undervisning i modersmål i 

Sverige. Många år efter att reformen infördes finns det fortfarande omfattande 

problematik med modersmålsundervisning i de svenska skolorna. För det första är 

modersmålsundervisning som skolämne till skillnad från andra ämnen valfritt för 

vårdnadshavare att anmäla sina barn till.  För det andra har kommunen och 

skolorna bara skyldighet att anordna undervisningen om det är fem eller fler 

elever som vill delta (Utbildningsdepartementet 2011, se Ganuza & Hedman 

2018:2). Detta innebär att det kan finnas elever som vill delta men som inte 

kommer bli erbjudna undervisning då antalet är för få. En annan aspekt av det 

hela är att det också bara finns skyldighet att anordna modersmålsundervisning 

om skolorna finner en lämplig lärare till det.  

 

Som tidigare nämnts bekräftar även Ganuza & Hedman (2018:2,3) att när 

modersmålsundervisningen väl blir av är den sällan en integrerad del av den 

övriga skolverksamheten. Den består också av endast cirka 40 minuter per vecka. 

Dessa faktorer bidrar till att det är svårt för både elever och lärare att nå målen 

som finns i ämnet. På grund av lite undervisningstid och ibland även utebliven 

undervisning redogör Ganuza och Hedman (2018:3) för att modersmålslärare 

upplever att det är en kamp för att ämnet ska vara jämbördigt med andra 

skolämnen. Här framkommer det även från lärarna att de utifrån har en annan syn 

än en “riktig” lärare som bidrar till elevers språkutveckling och att även det är en 

kamp i sig.  

 

Resultat från Ganuza och Hedmans tidigare genomförda undersökning om vilken 

betydelse modersmålsundervisning har för inverkan resulterade i att elevernas 
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färdigheter i modersmålet klart förbättrades. Undersökningen baserades på en kort 

undervisningstid för eleverna men trots detta visade studien på förbättring av 

elevernas läsförståelse. Ganuza & Hedman (2018) pekar även på indirekta resultat 

i ämnet svenska då det fanns positiva samband mellan andraspråket (svenska) och 

modersmålet som var somaliska. För att stödja påståendet om att 

modersmålsundervisning är mycket gynnsamt för elever kommer vi nämna en till 

undersökning gjord av Ganuza och Hedman (2018:4) där sambandet mellan 

modersmålsundervisningen och litteracitet i somaliska och svenska fokuseras. De 

deltagande var 120 elever i årskurs 1–6 varav 96 stycken gick på 

modersmålsundervisning och 24 hade inte varit med. Undersökningen bestod av 

tester på ordförråd, ordavkodningsförmåga och läsförståelse. Det skedde en 

jämförelse mellan gruppen som deltagit på modersmålsundervisningen och 

gruppen som inte hade varit närvarande. Resultatet visade att de elever som hade 

befunnit sig på modersmålsundervisning i mer än ett år presterade avsevärt 

mycket bättre än de eleverna som inte varit deltagande (Ganuza & Hedman 

2018:4). 

3.8 Vårdnadshavares roll för elevers språkutveckling  

I avsnitt 3.3 redogjordes för att vårdnadshavare som gör skolarbete med sina barn 

hemma på modersmålet gynnar eleverna och deras språkutveckling. Engagerade 

vårdnadshavare har visat sig vara en viktig faktor för elever och deras resultat i 

skolan. Det finns dock de vårdnadshavare som inte har möjlighet att vara 

engagerade och detta får ett annat resultat för elevers skolresultat. Då elever med 

svenska som andraspråk ofta är i behov av stöd både i skolan och hemifrån 

kommer vi redogöra för vad forskningen säger om vilka brister det finns och vad 

detta leder till.  

 

I anslutning till avsnitt 3.7 “Modersmålsundervisning” är det relevant att nämna 

att i Skolverkets rapport från år 2008 framhålls det att föräldrar som anmäler sina 

barn till modersmålsundervisning kan komma från mer studiemotiverade familjer 

än de familjer där föräldrarna väljer bort modersmålsundervisningen. Det 

konstateras att den faktor som även tidigare nämnts om att 

modersmålsundervisningen i vissa fall kan befinna sig på en skola med ett visst 
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avstånd från hemmet kan vara en orsak till att föräldrarna av organisatoriska 

anledningar väljer bort undervisningen. Det behöver alltså inte ha med motivation 

att göra alltid (Ganuza & Hedman 2018:6). 

 

Zetterholm & Bergh Nestlog (2017:182) har intervjuat både föräldrar, elever och 

lärare för att ta reda på hur deras upplevelser och resultat är vid samarbete. Från 

intervjuerna konstateras det att läraren upplever att eleverna är mycket glada och 

stolta över sina arbeten som de tar hem och visar för sina föräldrar. Läraren har 

också fått insikt i att när eleverna tar hem arbeten resulterar det i att vidare fakta 

tas fram hemma tillsammans med föräldrarna som leder till kunskap hos eleverna. 

Viljan att hjälpa sina barn stärks när familjerna får möjlighet att genomföra 

uppgiften på båda språken.  

 

Hemmet har en stor påverkan på elevers språkliga utveckling. Redan i unga åldrar 

börjar barn utvecklas språkligt. Roux & Sparreskog (2018:73) skriver att om ett 

barn inte blir tillräckligt exponerade för det talade språket hemma kommer det att 

påverka utvecklingen av språket. Det är i hemmet som barnet först möter språket 

och därför ses det som den första språkliga påverkansfaktor hos barnen. Familjens 

förhållningssätt till läsning, deras förväntningar på barnets skolgång, deras sociala 

och kulturella resurser är faktorer som spelar in och påverkar barnets 

språkutveckling. Detta styrker även Ganuza & Hedman (2018:3) då de redogör för 

följande faktorer som anses vara avgörande för elevers språkutveckling: föräldrars 

utbildningsbakgrund, familjens tidigare och nuvarande socioekonomiska situation, 

föräldrarnas engagemang i barnets utbildning och föräldrarnas egna erfarenheter 

av litteracitet. Roux & Sparreskog (2018:38) redogör för att stödjande föräldrar är 

en faktor som bidrar eleverna och spelar stor roll för lärande. Barn som kommer 

från familjer där läsning har varit viktigt och som blivit introducerade för 

bokstäver har ett språkligt försprång i skolan. Till skillnad från barn som inte har 

läst med sina föräldrar hemma hamnar dessa barn i riskzonen för svårigheter i 

ämnet svenska. Flerspråkiga föräldrar som har brister i sitt andraspråk gör sina 

barn en större tjänst att hjälpa dem på deras gemensamma modersmål. Här har 
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också läraren en uppgift i att stötta föräldrarna i hur de kan stötta sina barn på 

bästa sätt.  

 

Hur föräldrars roll kan påverka elever i det svenska språket redogör även Damber 

(2017:83,84) för. Samarbetet mellan skolan och föräldrar är en faktor som bidrar 

till att eleverna når höga resultat i läsning. När flerspråkiga elever börjar lära sig 

svenska som andraspråk läggs det tid på att läsa hemma för att ytterligare lära sig 

språket. Här var samarbetet med eleverna viktigt och framförallt viktigt att 

föräldrarna deltog på informationsmöten som skolan anhöll. Där kunde läraren ge 

tydlig information om hur det gick i skolan och hur arbetet skulle fortsätta framåt. 

Det gav även föräldrarna information om vad dem behövde göra för att stötta sina 

barn i skolarbetet. Lärarna rekommenderade flera aktiviteter att göra hemma, 

såsom stöd av modersmålet och att läsa tillsammans. Genom att ge föräldrarna 

tydliga instruktioner och exempel på vad de kunde hjälpa sina barn med blev 

föräldrarna involverade i meningsskapandet av läsningen.  

 

3.9 Cummins klassrumsmodell  

I detta avsnitt förklaras och beskrivs Jim Cummins klassrumsmodell utifrån 

Schmidt och Wedins artikel (2018). Artikeln belyser olika tillvägagångssätt för en 

språkutvecklande undervisning. Cummins modell lyfts för att ge information om 

hur lärare kan undervisa flerspråkiga elever samt vad detta leder till för eleverna.  

 

I flera decennier har Jim Cummins bedrivit studier som handlar om interaktionen i 

klassrummet och vilken betydelse det har för lärandet både mellan eleverna men 

också mellan lärare och elever. Detta sker via tal och skrift och även ofta parallellt 

(Schmidt & Wedin 2018:4). Cummins lägger vikt vid att lärare har en central och 

viktig roll när det gäller sättet att använda språk i klassrummet. För flerspråkiga 

elever är lärarens bemötande särskilt viktigt och det spelar en avgörande roll för 

deras lärande. För att illustrera sin teori om bemötandets betydelse har Cummins 

en modell. Modellen är en tolkning och en abstraktion av Cummins 

forskningsresultat. Den har tre fokus: fokus på innehåll, fokus på språk och fokus 

på språkanvändning. Frågorna som finns i modellen är tänkta som stöd för lärares 
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egen reflektion över undervisningen. 

 

Jim Cummins klassrumsmodell. (Schmidt & Wedin 2018:5) 
 

I mitten av modellen illustreras enligt Cummins den mest centrala delen: stöttning 

som sker i den proximala utvecklingszonen. I interaktionen sker utveckling och 

identiteter prövas samt utvecklas. Detta leder till att ett maximalt lärande blir 

tillgängligt. Cummins nämner detta som maximalt kognitivt engagemang och 

maximal identitetsinvestering. En del av interaktionen mellan elever och lärare är 

att elevernas kulturella, språkliga och personliga identiteter blir beaktade. Detta 

leder till att eleverna vill satsa på sig själva och sin identitet i sitt lärande.  

 

Flerspråkighet är nära knutet till elevernas identitet och därför är det väldigt 

viktigt att bekräfta den. Läraren kan ställa till exempel inkluderande frågor och 

jämföra klassrummets olika språk. Schmidt & Wedin (2017:6) ger även exempel 

på att läraren kan bjuda in utomstående personer till klassrummet som är 

flerspråkiga. De har en idé om att en utomstående kan berätta en saga på sitt 

modersmål och sedan kan klassen översätta och läsa samma saga på svenska. 

Schmidt & Wedin (2017:6) lyfter precis som Ganuza & Hedman (2018) att 

modersmålsläraren bidrar till språkutveckling på ett värdefullt sätt. Här nämns 
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även att om klassläraren samtalar med modersmålslärare skickas signaler till 

eleverna som också bidrar till att deras språk är värdefullt. Läraren bör också 

bejaka flerspråkiga elevers svenska och detta ska göras med hänsyn till var de 

befinner sig i språkutvecklingen. 

 

Elever ska få möjlighet att utvecklas i alla ämnen och därför måste läraren se till 

att undervisningen är begriplig. Innehållet bör även anpassas till flerspråkiga 

elever som inte ännu kommit så långt i sin språkutveckling. Detta kan göras 

genom att innehållet presenteras på olika sätt och även med hjälp av 

studiehandledning (Schmidt & Wedin 2018:6). Att anpassa undervisningen 

innebär inte att sänka den kognitiva nivån.  

 

Schmidt & Wedin (2018:6) framhåller att elever ska erbjudas och stimuleras till 

att använda språket vid olika tillfällen och detta ska leda till ny kunskap. Genom 

att använda språk ska eleverna bli delaktiga. Undervisningen ska anpassas till 

elever med svenska som andraspråk genom att inte göra den för abstrakt. En 

viktig del i anpassningen är att undervisningen innehåller tillfällen till autentisk 

kommunikation i både tal och skrift. För att kunna bedriva en aktiv 

språkanvändning är det av vikt att lärare i svenska, svenska som andraspråk, 

modersmålslärare och lärare i övriga ämnen har ett gott samarbete (Schmidt & 

Wedin 2018:7). 

 

Schmidt & Wedin (2018:7) delger det Cummins betonar vikten av att språklig 

förståelse inte enbart innebär ytlig förståelse utan beskriver vikten av att eleverna 

når en djupare nivå av både språkligt och kognitivt processande. För att nå en 

djupare nivå av förståelse behöver eleverna få möjlighet att öka förståelsen för 

begrepp och ord, förhålla sig kritiskt till texter och få chans till att reflektera över 

innehåll. Eleverna behöver enligt Cummins förstå förhållandet mellan språk och 

makt. Detta genom att känna till olika språkliga varianter samt hur de uppfattas. 

Detta fokus innebär även att eleverna behöver vara medvetna om fonologi, syntax, 

stavning och språkliga konventioner (Schmidt & Wedin 2018:7).  
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4. Metod och material  
I denna studie kommer två olika insamlingsmetoder att genomföras. Intervjuer 

och observationer. Utifrån frågeställningarna behöver det tas reda på hur läraren 

skapar och planerar för en tillgänglig undervisning för flerspråkiga elever. 

Denscombe (2016:289) påpekar att data från intervjuer utgår ifrån vad människor 

säger snarare än vad de faktiskt gör. Forskningsfrågorna gör det möjligt att 

kombinera intervju och observation för att samla in forskning. Visionen är att 

observera läraren i en klass 1, 2 och 3 under ett lektionstillfälle i varje klass. 

Observationer kommer genomföras tillsammans för att sedan kunna jämföra 

fältanteckningar.  

4.1 Intervju  

Intervjuerna kommer vara av semistrukturerad metod. Det innebär att deltagare 

har möjlighet till att utforma sina svar på sitt sätt. Det kommer ställas öppna 

frågor som ger möjlighet till rika svar. Denscombes (2016 :273) hållpunkter för en 

god intervju där deltagaren får ta plats och äga samtalet kommer har tagits i 

åtanke.  

Intervjuerna kommer spelas in för att få så mycket information som möjligt. 

Intervjufrågorna kommer skickas i förväg till pedagogerna utifrån deras önskemål.  

 

4.2 Observation  

Deltagande observationer kommer genomföras på en mångkulturell skola. Vid 

observation kommer båda närvara för att kunna ta in så mycket information som 

möjligt. Rollen som observatörer kommer vara öppen och fokus ligger på det som 

händer och sägs (Denscombe, 2016:304). Vid genomförandet av en deltagande 

observation är det mest troligt att man som observatörer får syn på saker som 

kanske annars hade dolts vid enbart intervjuer. Metoden observation har valts i 

syfte att stärka det som sägs på intervjun med det som observeras. I samband med 

observationerna kommer anteckningar att göras.  
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4.3 Urval 

En mångkulturell skola i södra Sverige har besökts. Totalt har två klasslärare 

observerats och intervjuats i årskurs 2 och 3. Det var en utmaning att hitta en 

skola som hade möjlighet att ta emot oss för deltagande i studien. Vi mailade och 

ringde ett 50-tal skolor i södra Sverige men fick ingen respons. Det var när 

kontakt togs med en före detta handledare som vi fick tag på en skola. 

Handledaren hänvisade oss till en av hennes kollegor som arbetar på en 

mångkulturell skola. Visionen var att besöka årskurserna 1–3 men det 

begränsades av att det inte fanns möjlighet då klass 1 hade en lärarstudent. 

Möjligheterna kontrollerades även för att besöka en annan klass på lågstadiet men 

på grund av sjukskrivningar och sjukdom var det inte möjligt. Därför blev urvalet 

ett besök i en klass 2 och ett besök i en klass 3.  

5.4 Bearbetning och analys av data  

Inför observation skapades ett stöddokument med nedskrivna punkter som 

behandlade delar av vald forskning. Detta för att det skulle vara lättare att 

uppmärksamma eventuella kopplingar mellan kunskapsöversikten och 

observationen. I kombination med stöddokumentet användes fältanteckningar. 

Vid analys av fältanteckningar var det av stor nytta att vi var två observatörer då 

vi fått syn på olika delar vid observationen. Detta gav oss ett bredare material.  

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av audacity för att kunna gå tillbaka till 

inspelningarna vid analysen. Vid analys av datan fokuserades och lyssnades på en 

intervju i taget och skrev fram resultatet från den. Vi lyssnade på en fråga i taget 

och skrev sedan ner resultatet av det som behandlade intervjufrågan. Detta gjorde 

att överflödigt material kunde exkluderas. När vi analyserade materialet lyfte och 

jämförde vi de centrala delarna från observationerna och intervjuerna.  

 

4.5 Etiska överväganden  

För att kunna bedriva denna studie behövs det tillämpas forskningsetiska 

principer. 
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Informationskravet: Informera via missivbrev till rektor innan intervju. Det ska 

framgå i informationen som delas ut innan studiens genomförande att den 

forskning som kommer bedrivas ska leda till nytta (Denscombe, 2016:433). 

Vid visat intresse att medverka i studien kommer informationskravet att skickas.  

Samtyckeskravet: Skriftligt godkännande. Tydlighet kring att deltagandet är 

frivillig, information om vad forskningen ska innehålla samt leda till, redogöra för 

vilka åtaganden som krävs av deltagaren (Denscombe, 2016:431).  

Pedagogerna som ska delta i intervjuerna kommer att ge sitt skriftliga 

godkännande om samtycke av deras medverkan.  

Konfidentialitetskravet: Enligt Denscombe (2016): respektera deltagarnas 

personliga integritet, hantera all information som konfidentiell samt inte avslöja 

den för andra deltagare eller människor utomstående forskningen. Det kommer 

garanteras anonymitet i alla dokument. Det kommer inte nämnas något namn på̊ 

orten eller skolan som ingått i studien. Deltagarnas namn kommer vara 

pseudonyma. 

I samtyckesblanketten kommer konfidentialitetskravet att framgå. Både forskare 

och deltagare kommer att skriva under och garanteras anonymitet i alla 

dokument.  

Nyttjandekravet: Uppgifterna som samlas in kommer endast användas för 

forskningsändamål.  

5. Resultat och analys  
Detta avsnitt inleds med en presentation av de observationer som gjordes i två 

klasslärares klassrum. Därefter redogörs för intervjuernas innehåll. Lärarna 

kommer benämnas med namnen Lisa och Anna. I detta avsnitt används 

förkortningen ”SVA” vilket står för ”svenska som andraspråk”.  

5.1 Observation och intervju med Anna  

Den första observationen genomfördes i Annas klassrum och var en deltagande 

observation. Vid första anblick i klassrummet lade vi märke till att det fanns 

uppställda sagoböcker i fönsterna och olika stödstrukturer i klassrummet för hur 
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en saga är uppbyggd. Framme på tavlan fanns tydliga bildstöd som beskrev både 

hur veckan ser ut och hur dagens schema var utformat. Klassrummet var rymligt 

med plats för både soffa, arbetsplatser och elevernas egna bänkplatser. I 

anslutning till klassrummet fanns även ett grupprum. I klassrummet sitter eleverna 

två och två.  

Lektionen som var i svenska syftade till att eleverna skulle skriva en gemensam 

saga. Inledningsvis visas “Sagomattan” som handlar om hur en saga är uppbyggd 

med hjälp av barn som skapar en egen saga under programmets gång. I 

programmet används symboler som stöd för sagans uppbyggnad. När programmet 

är slut sätter läraren upp samma symboler på tavlan och detta blir då ett visuellt 

stöd för eleverna. Eleverna bjuds in till att ge exempel på vad de olika symbolerna 

står för och hur man kan bygga upp en saga med hjälp av dem. Läraren leder 

klassen vidare i skapandet av den gemensamma sagan med hjälp av följdfrågor. 

Det märks att eleverna är motiverade och ivriga till att komma igång med att 

skriva en saga. Vid den gemensamma uppbyggnaden av sagan upplever båda att 

det är en del av klassrummets elever som är väldigt mycket mer aktiva än andra. 

När eleverna hade gett exempel på vad varje del i sagan kunde innehålla skrevs 

den ihop gemensamt på datorn så att eleverna kunde se vad som stod via 

projektorn. Därefter blev eleverna uppmanade att skriva egna sagor för hand eller 

skriva av den gemensamma sagan. De fick varsitt häfte med plats för både bild 

och text. Det observeras att några elever inte förstår hur de ska använda häftet 

eftersom några börjar skriva där bilden ska vara. Under lektionens gång rör sig 

läraren runt i klassrummet för att stötta sina elever och fråga hur det går samt 

påminna om sagans uppbyggnad och hur den ska skrivas korrekt i häftet. Det är 

återkommande att eleverna känner sig osäkra på vad som ska stå på vilken sida i 

häftet och varför sagans olika delar ska stå på olika sidor.  

I det självständiga arbetet med skrivandet av sagorna upplevs det som att eleverna 

stöttar varandra i hur en saga ska skrivas. Till exempel påminner en elev sin 

klasskompis om att det ska vara en punkt i slutet av meningen. Resterande tid av 

lektionen gick åt till att eleverna fick skriva i sina häften. Några blev klara och 
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andra inte. När tiden är ute skriver eleverna klart meningen och plockar undan 

materialet för att gå på lunch.  

Intervju 

I intervjun med Anna delger hon att det finns 9 elever i klassen. Det är en liten 

skara elever då det har skett en del utflytt. I början av terminen var de 13 elever. 

Klassen har ett nära samarbete med den andra tvåan och då blir de 23 elever 

sammanlagt. I Annas klass finns det 2 elever som har svenska som modersmål och 

resterande elever bedöms enligt svenska som andraspråk (SVA). Vidare förklarar 

Anna att det planeras för att skapa två olika grupper i läsundervisningen. En grupp 

med elever som bedöms enligt SVA och en enligt svenska. Detta för att det 

upplevs som gynnsamt att arbeta med läsningen där man befinner sig 

kunskapsmässigt.  

Resurser och eventuell förändring 

De resurser som finns tillgängliga när en elev halkar efter i sin språkutveckling är 

en svenska som andraspråkslärare som utreder om elever ska bedömas enligt sva, 

men Anna uttrycker att läraren inte finns tillgänglig som stöttning för den dagliga 

undervisningen. Det finns även en speciallärare som arbetar med individuell 

läsning med tre elever tre gånger i veckan. På skolan finns även “extra svenska” 

efter skoltid för elever som anses behöva det. Varje lärare i åk 2 och 3 har en 

timme läxhjälp i veckan för sina egna elever enligt överenskommelse med 

vårdnadshavare. Detta upplever Anna som gynnsamt då hon anpassar läxhjälpen 

för sina elever mot svenska som andraspråksundervisning. De fokuserar inte 

enbart på läxan utan de samtalar och spelar spel som gynnar deras 

språkutveckling.  

Vid frågan om hur en eventuell förändring kan påverka arbetet med 

andraspråkselever svarar Anna att indelningen av eleverna i klasserna spelar stor 

roll. Att kunna arbeta med endast elever som har svenska som andraspråk vissa 

pass ger möjlighet ökad förståelse för eleverna. Detta för att det finns möjlighet att 

arbeta djupare med till exempel ordförståelse och användningen av bildstöd. Anna 
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nämner att den genreutbildning skolan deltar i har redovisat att för att förstå vad 

man läser behöver eleven förstå 90% av orden. Detta är inte eleverna i klassen i 

närheten av och därför är undervisningen med enbart andraspråkselever viktig. 

Anna uttrycker att det är svårt att lägga upp en undervisning som når båda grupper 

av elever.  

Anna känner att hon kan möta elevernas behov på grund av storleken på 

elevgruppen. Anna anser att det är tur att hennes elevgrupp är så liten som den är 

eftersom alla elever utom två i klassen är i behov av särskilt stöd. Hon hänvisar då 

till andra klasser på skolan som är större grupper men som har samma behov som 

i Annas klass. Där kan hon se en problematik att möjligtvis inte räcka till för alla 

elever.  

För att öka elevernas möjligheter till lärande betonar Anna att det hade varit 

givande med ett förstärkt elevhälsoteam på skolan. På f-9 skolan finns det en SVA 

lärare och en specialpedagog. Detta upplevs inte som tillräckligt för att möta 

behoven som finns. Det finns även en önskan om att få mer tid tillsammans med 

specialpedagog. Det är även viktigt att ha en närvarande och engagerad rektor.  

Språkutvecklande undervisning 

Anna lyfter att de i arbetslaget gör gemensamma pedagogiska planeringar och 

bedömningar. När det handlar om att arbeta språkutvecklande gör klassen det på 

olika sätt, ett av dessa är att de varje morgon vid klassrumsdörren “bumpar” 

läsläxans utvalda ord mot bildstöd. På morgonen går Anna igenom dagens schema 

med hjälp av PowerPoint. Då innehåller varje pass beskrivningar med bildstöd så 

att eleverna bättre förstår vad de ska göra under lektionen. Anna beskriver att hon 

arbetar med modellering för att skapa tydlighet för eleverna. De arbetar just nu 

med narrativa texter och gör då gemensamma sagor. De skapar en gemensam 

struktur som de kan utgå ifrån. Eleverna kan då välja att skriva själva eller falla 

tillbaka på strukturen om de behöver. I intervjun framgår det att det endast var en 

elev som skrev en egen saga, resten höll sig till att skriva den gemensamma. En 

strategi som Anna använder sig av är att begränsa stoffet i undervisningen. Till 

exempel arbetar de just nu med sagor i svenska och då passar de även på att 
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koppla detta till berättelser som finns inom religionsundervisningen. Anna ger 

exempel på att hon uppmärksammat att det är svårt att lära sig ett nytt språk. Hon 

har en elev som har svårighet med läsningen och uttal. När Anna sedan förstår att 

i det arabiska språket finns det endast två vokaler ökar hennes egen förståelse för 

elevens svårigheter.  

Anna förklarar att hon är tudelad i elevernas användande av sitt modersmål i olika 

lärandesituationer. Inom svenskämnet vill hon att eleverna ska tala svenska men 

är mer tillåtande i andra ämnen där hon kan se att användandet av andra språk 

elever emellan gynnar dem och behöver det vid förklaringar. Vid behov används 

Google translate mellan nyanlända elever och lärare. Anna poängterar hur viktigt 

det är att uppmärksamma samtala kring elevernas andraspråk och ta tillvara på 

den språkliga variationen i klassrummet. Hon ger exempel på att de ibland 

diskuterar hur olika ord sägs på olika språk. Men inom undervisning uppmuntras 

inte eleverna att använda sitt förstaspråk för att skapa länkar till sitt andraspråk. På 

rasterna uppmanas eleverna att tala svenska, då det finns många olika 

nationaliteter på skolan blir svenska det gemensamma språket.  

Anna arbetar med elevernas ordförståelse genom stanna upp vid exempelvis 

högläsning och förklara ord. Hon nämner även att hon modellerar för eleverna 

med tydligt kroppsspråk och läser för dem med inlevelse. När vi frågar Anna hur 

hon anser sig vara en förebild för sina elever nämner hon att hon märker att 

eleverna tar efter henne och att det finns en förståelse för att det behöver finnas till 

exempel inlevelse vid högläsning för någon annan.  

Samarbete 

Den kontakten Anna har med elevernas vårdnadshavare upplevs som god. Det blir 

dock omständligare vid kontakt med vårdnadshavare då det behövs tolk för att 

förstå varandra. Vårdnadshavarna är tacksamma för den hjälpen de får då de 

upplever att de själva inte behärskar språket tillräckligt för att kunna stötta 

eleverna i skolarbetet hemma. Det kan även upplevas från vårdnadshavares håll 

att det är i skolan eleverna ska göra allt och att rutinerna kring skolarbete och 

läxarbete försvinner hemma. Skolan behöver uppmärksamma vårdnadshavarna på 



 36 (58) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

hur viktigt det är för eleverna att utveckla studieteknik och vikten av att 

skolarbetet även följer med hem.  

Samarbetet mellan parallellklasserna är goda och vissa lektioner hålls 

tillsammans. Lärarna diskuterar och utbyter erfarenheter med varandra och anser 

detta vara gynnsamt. Lågstadielärare har möjlighet till att boka in ett möte varje 

vecka då det finns avsatt tid som inte får bokas upp av något annat. På detta möte 

har lärare chansen att diskutera elever i behov av anpassningar med sina kollegor 

för att skapa en bättre undervisning. Tanken är att speciallärare och 

specialpedagog ska kunna vara med på detta möte. Men, detta brister ofta då tiden 

från dem inte finns. Anna hade önskat att detta i större utsträckning vore möjligt 

då hon upplever det som givande.  

Var tredje vecka hålls det skolutvecklingsmöten med fokus på svenska och 

svenska som andraspråk. Där bestäms olika strategier som kan användas i 

klassrummet och sedan provar lärare detta för att kunna utvärdera tillsammans vid 

nästa möte. Anna upplever detta som mycket givande och positivt.  

Modersmålsundervisning bedrivs utanför skoltid och det är inte mycket samarbete 

lärare emellan. Innehållet av undervisningen är inget som det finns ett samtal 

kring utan detta sköts via studiehandledare. Anna anser att ett eventuellt 

samarbete skulle kunna vara gynnsamt men att det inte skulle fungera då 

undervisningen är åldersblandad.  

5.2 Observation och intervju med Lisa 

Den andra observationen genomfördes i Lisas klassrum i en årskurs 3. 

Klassrummet upplevs som relativt litet och trångt för den klassen som befinner sig 

i det. Framme på en avskalad tavla finns det schema för dagen framskrivet. Det 

finns ett tillgängligt grupprum på andra sidan av klassrummet. Eleverna sitter 

placerade tre och tre vid bänkplatser.  

Svensklektionen börjar med att målet presenteras och kopplas till tidigare 

arbetsområde. Eleverna ska arbeta med läsförståelse där de får ut en faktatext om 

julen med tillhörande frågor att svara på. Innan texten delas ut och läses på egen 
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hand nämner Lisa att de ska gå igenom några ord som hon kan tänka sig vara 

svåra för eleverna. Lisa har skapat ett bildstöd i Inprint och går igenom cirka 10 

ord tillsammans med eleverna. Hon ger eleverna möjlighet att svara på om de vet 

vad ordet betyder och sedan kopplas det till mycket elevnära exempel. Det blir 

även konkret då hon visar upp till exempel en adventsljusstake i klassrummet när 

ordet “ljusstake” behandlas. Ett annat exempel på språklig stöttning är när Lisa 

frågar eleverna om de vet vad “must” är. Ingen elev ger ett direkt svar förrän Lisa 

kopplar det till läsken som serveras vid julavslutningen i matsalen. Plötsligt kan 

alla elever i klassrummet relatera. Vid observation upplevs detta moment av 

lektionen som givande för eleverna, då det märks att eleverna först inte vet vad 

orden betyder men efter ett elevnära exempel från läraren kan eleverna relatera 

och har sedan möjlighet att skapa en större förståelse för texten de ska läsa.  

Därefter delas texten med frågor ut och det finns olika anpassningar av texten. 

Några av eleverna får texten med bildstöd och några får den utan. Här 

uppmärksammas att någon elev blir frågvis när den ska få text med bildstöd, hen 

verkar inte vara van vid den sortens text. Sedan läser eleverna texten för varandra 

två och två och Lisa berättar att hon ska försöka gå runt och lyssna på alla. När 

instruktionerna är givna får fem elever tillsammans med två resurser gå till ett 

grupprum för att läsa där. Resurserna är en studiehandledare som är där för att 

stötta två nyanlända elever som är albansktalande. Den andra resursen är där för 

hela klassen. I grupprummet fick eleverna stöttning genom förklaringar och hjälp 

att läsa från resurserna. En elev uppmuntras då den använder ett annat språk för att 

nämna jultomten och då gav resursen positiv feedback på att eleven kunde den 

engelska benämningen och frågar om eleven även kan ordet på svenska.  

Inne i klassrummet sitter Lisa med tre elever som behöver stöttning i läsningen 

samt i att hålla fokus på det som ska göras. Lisa är medveten om hur hon på bästa 

sätt ska stötta sina elever språkligt och möter dem precis där deras kunskaper 

brister. Hon tar stöd i vad de redan kan och länkar detta till hur de kan fortsätta sin 

läsning. Lisa ger inte eleverna ett direkt ord eller en direkt fortsättning utan väljer 

att ge exempel på en situation eller en synonym som gör att eleverna själva kan ta 

sig vidare och fortsätta sin läsning.  
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Observationen ger en bild av att läraren är tydlig och medveten i användandet av 

sitt kroppsspråk och vikten av det. Detta gör att Lisa förstärker sitt muntliga språk 

på ett väl fungerande sätt. I slutet av lektionen kommer en vårdnadshavare och där 

får Lisa försöka göra sig förstådd på svenska genom att använda sitt kroppsspråk 

som hjälpmedel för att öka förståelsen hos vårdnadshavaren.  

När klockan är några minuter i 13.00 står det elever från andra årskurser i 

dörröppningen och vill gå in i klassrummet. I klassrummet ska det vara läxhjälp 

efter lektionens slut. Eleverna väntar någon sekund utanför innan de går in i 

klassrummet och detta gör att avslutningen för klassen blir stökig. Det finns inte 

möjlighet för Lisa att knyta ihop säcken eller berätta för eleverna vad de ska göra. 

Eleverna i klass 3 får snabbt plocka undan sina saker och sedan gå hem.  

Intervju 

I intervjun med Lisa svarar hon att det finns 18 elever i klassen och 8 av dessa 

läser enligt svenska som andraspråk.  

Resurser och eventuell förändring 

När en elev halkar efter i sin språkutveckling finns det resurser som 

studiehandledare. Lisa nämner att hon för tillfället har nyanlända elever med 3 

olika modersmål och att dessa har tillgång till studiehandledare cirka 2 

svensklektioner i veckan. Om en elev riskerar att inte nå målen anmäler man det 

till elevhälsan och får då exempelvis genomföra en individuell lästräning 

tillsammans med en specifik lärare. Det finns även möjlighet för en speciallärare 

att arbeta enskilt med elever som har detta behov.  

Det är enligt Lisa vanligt att elever inte når målen i svenska i slutet av årskurs 3 

då språket brister.  För att nå målen i svenska arbetar Lisa med olika anpassningar 

av uppgifter samt variation av arbetssätt. Hon planerar för att studiehandledares 

närvaro ska utnyttjas till fullo för de elever som behöver. Det är en svår 

balansgång då det handlar om att kunna anpassa nivån på stoffet utan att sänka 

ribban för mycket. Lisa hänvisar till problematiken av att få nyanlända elever som 

kastas in i klassrummet utan att kunna förmedla sig överhuvudtaget på svenska. 
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Vid ett sådant läge känner Lisa sig otillräcklig som lärare då eleverna inte kan 

följa med i den ordinarie undervisningen men ändå befinner sig i klassrummet. 

Skolan har extra svenska 2 lektioner i veckan för nyanlända elever som är lagda 

efter ordinarie skoltid och är obligatoriska. De fokuserar på elevnära situationer 

och att utöka deras vardagliga ordförråd som exempelvis gaffel, kniv och matsal.  

Vid en eventuell förändring föreslår Lisa att man återgår till en struktur som 

tidigare funnits på skolan. Detta att elever i årskurs 3 som läser enligt SVA blir en 

undervisningsgrupp under svensklektionerna med en utbildad SVA lärare. 

Anledningen till detta är att Lisa upplever det vara omöjligt i årskurs 3 att skapa 

lektioner som når alla elever. Nivån är antingen för hög eller för låg. Att ha 

tillgång till fler SVA lärare skulle bidra till att eleverna har möjlighet att sättas in i 

undervisningen och skapa en förståelse för den på ett helt annat sätt än hur det 

fungerar i klassrummet idag.  

Samarbete 

Överlag upplever Lisa att det är ett lågt engagemang från vårdnadshavare till 

eleverna på hela skolan. Det gäller att vara tydlig då det inte finns samma 

skolrutiner i deras hemland som här i Sverige. Schoolsoft används regelbundet av 

lärarna för att delge vårdnadshavare information och här märker Lisa att det är 

svårt för vårdnadshavare att ta del av den informationen som finns där på grund av 

språkliga brister. Lisa förklarar att hon vid vardagliga möten med vårdnadshavare 

får använda sig av olika strategier och bemöta vårdnadshavare på deras språkliga 

nivå för att göra sig förstådd.  

På skolan finns en förstelärare som agerar SVA lärare, denna stöttar vid 

bedömningsstöd och åtgärdsprogram med SVA eleverna. Denna lärare stöttar vid 

beslut om eleven har rena SVA svårigheter eller om det även kan vara andra 

svårigheter. Enligt Lisa är det önskvärt med ett närmre samarbete mellan henne 

och modersmålsläraren. Det samarbete som finns idag är enbart när Lisa upplever 

att en elev har svårigheter och vill ta reda på om dessa även upplevs vid 

modersmålsundervisning.  



 40 (58) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

För att ge eleverna större möjligheter för lärande anser Lisa att mer 

kompetensutbildning inom svenska hade varit gynnsamt. På tiden när hon gick sin 

lärarutbildning valde man antingen mellan matte/no eller svenska och Lisa valde 

då det förstnämnda. Det finns ett samarbete mellan kollegorna på lågstadiet men 

detta skulle kunna förstärkas. Lisa poängterar vikten av att rektorn är involverad i 

arbetet med andraspråkselever och det vore önskvärt att det finns mer 

engagemang och stöd med tanke på den språkliga mångfalden som finns på 

skolan.  

Språkutvecklande undervisning 

Lisa arbetar språkutvecklande med att skapa stöd för eleverna genom bilder i 

verktyget inprint. Med hjälp av bildstöd diskuterar de svåra ord gemensamt i 

klassen och Lisa leder diskussionen i rätt riktning. Vidare lyfts det att det vid 

högläsning ges tillfällen att diskutera språket, dess olika och lika betydelse. Dessa 

tillfällen är viktiga för andraspråkselever för att utveckla sin ordförståelse. Lisa 

upplever inte att eleverna självmant frågar om ords betydelse utan det är viktigt att 

läraren är medveten om den bristande ordförståelsen. Lisa har gjort ett aktivt val 

vid högläsningen och använt böcker med bildspel. Bildspelet gör att klassen kan 

följa med i berättelsen och stöttas av bilderna via projektorn. Hon poängterar dock 

att utbudet är begränsat.  

Lisa arbetar mot ett tolerant klassrum där man lyfter elevernas andraspråk som en 

tillgång och hon vill att man ska känna sig stolt över sina språk. De kan emellanåt 

utforska vad ett ord heter på varandras språk och då även uppmärksamma hur 

många olika språk som talas. Det förekommer situationer där eleverna uppmanas 

att tala svenska och i andra kan det vara tillåtande att prata på modersmålet. Lisa 

uppmärksammar oss på att varje situation kan vara olika. Lisa förklarar att hon 

kan bekräfta elevernas andraspråk när de får återge betydelsen av ett ord på deras 

språk muntligt men att hon ser annan stöttning som en utmaning.  

Lisas personliga åsikt är att det är givande att ha ett tillåtande klassrum där 

eleverna får prata sitt modersmål. Ibland bara genom att återge ett ord och ibland 

kan eleverna dra nytta av varandra. Hon nämner även att det är svårt att veta var 

gränsen ska dras. Ibland kan det hända att eleverna sitter och pratar om annat på 
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sitt modersmål och detta är sådant Lisa inte förstår. Det ses som en utmaning att 

avgöra om det pratas om skolarbete eller inte. Lisa uttrycker att hon hoppas att de 

på skolan har en samsyn när det gäller att se flerspråkighet som en tillgång men 

att det kan vara olika i hur toleranta personalen är när det gäller användandet av 

modersmålet under skoltid  

Lisa hoppas att hon är en förebild för sina andraspråkselever genom att vara 

positiv och ha en god inställning till deras bakgrund. Hon poängterar att deras 

språk ses som en fördel och inte en nackdel. Att kunna flera språk ses som en 

styrka. Lisa tänker på att prata tydligt, använda kroppsspråket, ha ett tillåtande 

klassrum där alla kan göra fel, lyfter fram elevernas vilja till att delta i 

undervisningen och uppmuntra och se sina elever. Trots att det finns många olika 

sätt att vara en förebild på känner inte sig Lisa tillräcklig att tillgodose alla sina 

elevers behov. Hon landar i att det är alla lärares utmaning och att det är viktigt att 

ha i åtanke att göra så gott man kan räcker gott och väl.  

5.3 Analys av observationer och intervjuer  

I detta avsnitt sammanfattas och analyseras de centrala delarna från 

observationerna och intervjuerna för att få syn på eventuella likheter och 

skillnader.  

Arbetet och resurser på den mångkulturella skolan  

Både Lisa och Anna har tillgång till samma resurser när en elev halkar efter i sin 

språkutveckling. På skolan finns det en SVA lärare, speciallärare, 

studiehandledare, specialpedagog samt resurser i klassrummet. Utifrån resultatet 

känner lärarna att det finns en brist i antalet nämnda resurser ovan. Det upplevs 

som att tiden inte räcker till för lågstadiet, utan det är högstadiet som blir 

prioriterat. Lärarna har förståelse för detta då elever i den åldern är i större behov 

av stöd men skulle önskat att stödet även fanns mer tillgängligt i deras årskurser. 

Lisa lyfter även problematiken kring att ta emot nyanlända elever i klassen som 

inte kan tala någon svenska alls. Men att man ändå ska bedriva undervisning som 

de kan delta i det gemensamma klassrummet. Klyftan blir för stor och detta 

upplevs som omöjligt. 
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Det är vanligt i verksamheten att eleverna inte uppnår målen i svenska i årskurs 3. 

För att motverka detta anser vi att lärarna är nöjda med insatserna som finns på 

skolan. Att ha egen läxhjälp med sina elever kan vara gynnsamt då du som lärare 

har möjlighet att anpassa den.  

Anna lyfter att ett förstärkt elevhälsoteam på skolan kan leda till större möjlighet 

för elevers lärande. Hon ger exempel på att fler SVA-lärare och specialpedagoger 

hade varit användbart. Lisa yttrar en liknande åsikt då hon nämner avsaknaden av 

dessa resurser. Lisa nämner också att det vore givande med mer kompetens inom 

svenska då hon inte läst det under sin lärarutbildning. På en skola med bred 

språklig mångfald som denna lyfts det från bådas håll att rektors närvaro, 

engagemang och stöd är betydelsefullt. Den kontinuerliga skolutvecklingen där 

det är fokus på både svenska och svenska som andraspråk gör att kollegorna kan 

utvärdera olika strategier tillsammans för att komma fram till nya arbetssätt.  

Om Lisa och Anna skulle förändra något i arbetet med andraspråkselever skulle 

det vara att ha en gemensam undervisningsgrupp för eleverna. Lisa nämner en 

tidigare struktur som funnits på skolan där alla SVA-elever bildade en egen grupp 

inom svenska. Anna nämner en likvärdig struktur och vi ser då en tydlig likhet i 

hur de skulle vilja ändra upplägg mot en mer gynnsam undervisning. 

Undervisningsgrupperna hade bidragit till att göra det möjligt för lärarna att bättre 

anpassa sin undervisning. 

Den modersmålsundervisning som sker på skolan är utanför skoltid och därför 

uttrycker lärarna att det inte finns speciellt mycket samarbete. Båda lärarna skulle 

tycka det vore önskvärt med ett närmre samarbete men ser det som svårt. Då 

undervisningen är åldersblandad kan det vara problematiskt med ett samarbete om 

undervisningens innehåll. Detta för att den ska anpassas till alla årskurserna på 

lågstadiet. Samarbetet är enbart befintligt om en elev har svårigheter och dessa 

behövs diskuteras.  

Slutligen lyfts behovet i att lärare ska få mer kompetensutveckling inom arbetet 

med andraspråkselever. Viljan och behovet av detta finns hos lärarna vi besökt. 

Vid arbete på en mångkulturell skola med majoriteten flerspråkiga elever anser 
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vara gynnsamt för både elever och lärare med mer kompetens eftersom det är så 

pass viktigt och aktuellt. Kompetensen hos lärare behövs för att kunna möta och 

genomföra dessa vardagliga situationer, planeringar och lärandetillfällen som 

läroplanen syftar mot. 

Lärarnas förutsättningar och arbetssätt  

Lisa och Anna har olika förutsättningar då klassernas storlek skiljer sig avsevärt i 

antal elever. Det finns sju respektive åtta svenska som andraspråkselever i 

klasserna. Utifrån observationerna uppmärksammas det hur detta påverkar 

undervisningen och lärarens tillgänglighet. Både utifrån observation och vad Anna 

uttrycker under intervjun, upplevs det som att Anna är tillräcklig i sitt klassrum 

för sin elevgrupp. Vid observation i Lisas klassrum skiljer detta sig åt då det är en 

större elevgrupp.   

Vid bedömning och planering finns det skillnader i lärarnas arbete. Anna gör 

bedömningar och pedagogiska planeringar gemensamt med kollegor medan Lisa 

lägger vikt vid variation av arbetssätt och att använda de resurser som finns på ett 

strukturerat och väl anpassat sätt. Vidare finns det likheter i hur de arbetar 

språkutvecklande genom bildstöd, ordförståelse, modellering och tydliga 

strukturer i klassrummet. Dessa exempel är sådant som observerades i respektive 

klassrum.  

Det märks skillnad i deras sätt att uttrycka sig kring toleransen av användandet av 

elevernas modersmål i undervisningen. Anna uttrycker att vid svenskämnet 

uppmanas eleverna att tala svenska men vid andra ämnen är det mer tolererat och 

behövligt att göra sig förstådd med hjälp av sitt modersmål. Vid observation i 

Annas klassrum sågs exempel på när elever pratar på sitt modersmål och blir 

uppmanade att tala svenska. Lisa beskriver att hon är tolererande i alla ämnen och 

uppmuntrar sina elever vid bristande av det svenska språket att ta hjälp av sitt 

modersmål. Tyvärr uppkom inte en situation där eleverna tog hjälp av sitt 

modersmål under lektionen hos Lisa. Det finns en likhet att vilja ta tillvara på den 

språkliga variationen som finns i klassrummet. Det upplevs som att båda lärarna 

är toleranta i användandet av modersmålet, men ingen av dem uppmuntrar sina 

elever till att använda sitt förstaspråk för att skapa länkar till sitt andraspråk. Det 
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är situationen som avgör vilket språk som är lämpligast att tala eleverna emellan. 

Om det är två nyanlända elever som står och pratar på sitt gemensamma språk är 

detta helt accepterat. Däremot uppmanas det att på raster och i andra sammanhang 

att tala svenska, eftersom det är skolans gemensamma språk.  

Anna känner att hon är en förebild när hon upplever att eleverna tagit efter henne 

eller återkopplar till något hon medvetet gjort i undervisningen. Lisas uppfattning 

kring hur man är en förebild handlar om att vara positiv och att se språk som en 

fördel och styrka. Hon poängterar vikten av ett tillåtande klassrumsklimat där 

lärare som elever gör fel. Anna upplever att hon kan tillgodose elevernas behov då 

hon har en liten elevgrupp trots att majoriteten av dem är i behov av särskilt stöd. 

Lisa känner inte att hon kan tillgodose alla elevers behov men lyfter att det är en 

utmaning som alla lärare står inför och att inställningen man har till sig själv är 

avgörande. Lisas positiva inställning är en viktig faktor för att känna att det man 

gör är tillräckligt, för att man gör så gott man kan. För att känna sig tillräcklig som 

lärare har storleken på klassen en betydelse för att kunna räcka till och tillgodose 

elevers behov. Observationerna gav en indikation på detta då den mindre klassen 

med 9 elever gav läraren möjlighet att räcka till och finnas där för varje elev. 

Medan i den större klassen på 18 elever fanns det inte möjlighet för läraren att 

finnas där på samma sätt för sina elever.  

Utifrån intervjuerna framkommer det att lärarna har så god kontakt som möjligt 

med vårdnadshavare. Det är problematiskt då språket brister och det behövs 

ibland tolk för att kunna förstå varandra. Vi fick även se under en observation hur 

svårt det är att kommunicera vid spontana möten med vårdnadshavare där inte 

tolk fanns tillgänglig. Att vara flexibel, använda sig av kroppsspråk och ha en god 

inställning är styrkor som underlättar en sådan situation.  

6 Slutsats och diskussion  
I denna del kommer forskningsfrågorna att besvaras utifrån studiens resultat och 

analys. Detta med koppling till tidigare redovisad forskning.  
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6.1 Utmärkande språkutvecklande undervisning på en mångkulturell 
skola med andraspråkselever 

I analysen framgår det under rubriken ”Lärarnas förutsättningar och arbetssätt” att 

klassens storlek betonas som en avgörande faktor till i vilken utsträckning läraren 

kan erbjuda en språkutvecklande undervisning för sina andraspråkselever. 

Sullivan & Waldmann (2019:6) menar att, för att läraren ska kunna skapa rätt 

förutsättningar för elever i behov ska det kunna erbjudas en trygg miljö för 

språkliga interaktioner. Även Gibbons (2018:31) påpekar att en av lärarens 

uppgifter är organisera och genomföra arbetet så att eleverna kan utvecklas utifrån 

hela sin förmåga. Med stor elevgrupp i vilken det finns många olika behov är det 

svårt att skapa de förutsättningarna.  

När det handlar om elever som inte når målen i svenska kommer det även fram att 

i undervisning och bedömning som drivs i syfte till att eleverna ska nå målen, 

finns det olika arbetssätt som visat sig vara mer gynnsamma. Roux Sparreskog 

(2018) lyfter att det finns en samsyn i internationell forskning när det gäller vad 

läraren kan fokusera på för att skapa en gynnsam undervisning för flerspråkiga 

elever (se avsnitt 3.4). Utifrån analysen lyfter Anna sitt goda samarbete med 

kollegor kring bedömning och planering. Lisa lägger stort fokus på att inkludera 

olika resurser och skapa en varierad undervisning. Vidare betonar Roux 

Sparreskog (2018:26) även att De Oliveiras (2010) sex stycken C:n som bidrar till 

språkinriktad undervisning (se avsnitt 3.5). Det krävs att läraren medvetet planerar 

för språkutvecklande och språkinriktad undervisning utifrån elevers förkunskaper 

för att lärandet ska vara gynnsamt för alla eleverna i klassrummet. 

Utifrån resultatet i analysen drogs slutsatsen att specifika undervisningsgrupper 

med SVA-lärare för elever med svenska som andraspråk har visat sig vara 

gynnsamma enligt lärarna i vår studie. Detta kopplas till de mest centrala delarna i 

Cummins (2018) klassrumsmodell. Det vill säga att det gör det möjligt för lärare 

att planera för fokus på innehåll, språk och språkanvändning. Schmidt & Wedin 

(2018:4) förklarar att Cummins lägger vikt vid att läraren har en viktig roll för att 

planera användningen av språk i klassrummet. Utifrån en mindre 
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undervisningsgrupp kan undervisningen anpassas till rätt nivå och detta ökar 

möjligheten för att ett maximalt lärande blir tillgängligt för andraspråkselever.  

6.2 Användbara metoder, strategier och verktyg för en 
språkutvecklande undervisning samt dess påverkan av elevers 
utveckling  

Metoder, strategier och verktyg som analysen visat användning på i Lisas och 

Annas klassrum är bildstöd, modellering, ordförståelse samt att ha tydliga 

strukturer i klassrummet. I ämnet svenska gör både Lisa och Anna ett aktivt val i 

att använda sig av bildstöd vid flera olika situationer. Olofsson (2011, se i Roux 

Sparreskog 2018:23) betonar att det är av stor vikt att lärare gör medvetna val och 

vet vilka följder de får. Till exempel visar internationell forskning i Roux 

Sparreskog (2018) att visualiseringar kan bidra till gynnsam undervisning för 

flerspråkiga elever. Undervisningen bör läggas på en relevant och elevnära nivå, 

först då kan den föra en elev närmre ett språkligt innehåll. Det är även lärarens 

uppgift att skapa undervisning som gör elever nyfikna och uppmuntrar till 

självständigt lärande. Denna forskning visar även att en medveten utveckling av 

ordförrådet är gynnsam. I studien som Roux Sparreskog (2018:42) skrivit fram 

uppmärksammas att lärare med fördel kan använda sig av sitt kroppsspråk och av 

fysiska objekt i sin undervisning för att stärka den språkliga utvecklingen hos 

elever. Det kan till exempel vara bildmaterial som tydliggör samt understryker det 

verbala.  

Att vara en förebild för sina elever är något både vald forskning och detta arbetes 

analys har ställt sig positiva till. Främst Lisa ansåg att vara en språklig förebild 

innebär att se språk som en fördel och styrka samt ha en positiv inställning till 

elevernas språkliga förmåga och variation. Det är viktigt att ha ett tillåtande 

klassrumsklimat där alla involverade får göra fel. Den forskning vi tagit del av 

stödjer detta. Enligt Roux Sparreskog (2018:40) bör lärare vara öppensinnade och 

ha en god inställning till elevernas förstaspråk samt dess hemkultur. För att 

eleverna i de båda klasserna ska kunna nå en skolframgång betonar både Lisa och 

Anna att det bör finnas ett samarbete med hemmet. Det är inte minst viktigt 
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eftersom den språkliga bristen ibland utgör hinder i kommunikation och förståelse 

mellan lärare och vårdnadshavare. Roux Sparreskog (2018:40) lyfter vikten av att 

samarbetet mellan skola och hem. Det påpekas att samarbetet är avgörande för 

elevers skolframgång. Läraren behöver ha en öppen attityd som gynnar både den 

själv och eleverna. Det beskrives även i kunskapsöversikten att det samarbete som 

bör finnas mellan skola och hem är en faktor som bidrar till att flerspråkiga elever 

når högre resultat i läsning. Genom att det finns möjlighet för lärare och 

vårdnadshavare att integrera med varandra på till exempel föräldramöten ökar 

chanserna för läraren att kunna informera om relevanta bitar av undervisningen 

som vårdnadshavare kan bidra med i hemmet för elevers kunskapsutveckling 

(Damber 2017:83,84). 

Zetterholm & Bergh Nestlog (2017:178) betonar translanguaging som en strategi 

för att utveckla det svagare språket. Det tillåter eleverna att använda hela sin 

språkliga potential där de får använda båda språken parallellt. Enligt vårt resultat 

är både Lisa och Anna toleranta vid elevers användande av sitt modersmål men 

betonar att det är situationen som avgör toleransen. Men ingen av dem 

uppmuntrar medvetet sina elever att skapa länkar mellan språken. Zetterholm och 

Bergh Nestlog (2017:184) förespråkar att translanguaging är en utmaning för 

läraren som kräver extra planering och kunskap kring begreppet. Det är även en 

viktig faktor att ge stöttning och uppmuntra elevernas användning av 

translanguaging. Även Wedin och Wessman (2017:876) lyfter begreppet som en 

viktig roll i undervisningen för flerspråkiga elever men att det anses som 

normbrytande. Translanguaging är möjligt genom en tillåtande skolmiljö där det 

används och tolereras i olika miljöer för att eleverna ska kunna utveckla sin 

språkliga förmåga tillfullo. Det ger eleverna möjlighet att genom översättning och 

förklaring kunna växla och skapa förståelse mellan sina språkliga resurser för att 

utveckla sitt språk. Utifrån analysen vill Lisa och Anna inkludera elevernas olika 

språk och gör det emellanåt, men att det upplevs som svårt då de inte kan tala 

deras modersmål att ha koll på att de diskuterar rätt saker. Det talas många olika 
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språk på skolan och för att alla ska känna sig inkluderade uppmanas eleverna att 

tala svenska i den utsträckning som går. För att kunna bedriva translanguaging 

krävs en samsyn i hela verksamheten och kompetens kring begreppet. 

Vid intervju med lärarna framkommer det att den modersmålsundervisning som 

bedrivs på skolan sker utanför skoltid och med elever blandade från olika 

årskurser. Lärarna uttrycker att det finns en önskan om mer och bättre samarbete 

med modersmålslärare men också att detta i princip inte är möjligt med tanke på 

förutsättningarna som finns. Detta är i enlighet med det Roux Sparreskogs 

(2018:31) resultat där det diskuteras att undervisningen ofta äger rum utanför 

skoltid, med elever som varierar i både ålder och kompetens och att detta leder till 

att ett samarbete mellan modersmålslärare och klasslärare uteblir. Även Ganuza & 

Hedman (2018:2,3) bekräftar detta i form av att nämna att 

modersmålsundervisningen sällan är en integrerad del av den övriga 

skolverksamheten.  

Det finns en viss avsaknad av kompetens men en vilja kring att utöka denna när 

det gäller både svenska och svenska som andraspråk. Både Lisa och Anna känner 

att det är viktigt med en närvarande rektor och att kontakten man har med sina 

kollegor är betydelsefull. När man som lärare undervisar i ett flerspråkigt 

klassrum är det viktigt att denne får tillfälle att diskutera sin syn på lärande. Det 

behöver finnas stöd från rektor och därför är det viktigt att rektorn är insatt i hur 

det språkutvecklande arbetet fungerar och hur det kan tas framåt (Roux 

Sparreskog 2018:41). 

6.3 Lärares uppfattning  

På den mångkulturella skolan framgår det att det finns resurser i form av SVA-

lärare, speciallärare, studiehandledare, specialpedagog samt resurser i 

klassrummet. Dessa resurser har stor betydelse för flerspråkiga elever som inte når 

målen i svenska. När undervisningen ska anpassas så att den görs begriplig på ett 

sätt som leder till utveckling för flerspråkiga elever nämner Schmidt & Wedin 



 49 (58) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

(2018:6) bland annat att en studiehandledare kan vara till hjälp. Detta för att 

innehållet anpassas på olika sätt för elever som inte kommit tillräckligt långt i sin 

språkutveckling. Lisa och Anna upplever att det finns för få av samtliga resurser 

med tanke på hur många elever som går på skolan och är i behov av dessa. 

Schmidt & Wedin (2018:7) påpekar att ett gott samarbete mellan lärare i svenska 

och övrig personal rörande språkanvändning är viktigt. Ett gott samarbete är svårt 

att upprätthålla om det råder brist av personal på skolan.  

Gibbons (2018:26) poängterar vikten av att lärare uppmärksammar eleverna som 

inte behärskar skolspråket och därefter planerar för en språkinriktad undervisning 

i alla ämnena. Det är lärarens ansvar att göra ämnesspråket begripligt för eleverna. 

Andraspråkselever kan inte enbart följa den ordinarie undervisningen i hopp om 

att de förstår. Lisa lyfte problematiken med nyanlända elever som sitter med 

under ordinarie undervisning trots att de inte förstår. Gibbons (2018:26) lyfter att 

elever kan klara sig långt på sitt vardagsspråk men i kunskapsspråket behöver de 

utveckla sitt register för att förstå den nya kunskapen. Med andra ord besitter inte 

de nyanlända eleverna vardagsspråket för att utveckla sitt kunskapsspråk. Vilket 

bekräftar Lisas upplevelse om att eleverna inte får stödet som de hade behövt för 

att utvecklas fortare på deras nivå.  

6.4 Metoddiskussion  

I detta avsnitt diskuteras fördelar och nackdelar med valet av metod.  

Datainsamlingsmetoden intervju har gett möjligheten att ställa de frågor som är 

relevanta till arbetet och den kunskapsöversikt som skrivits fram. I en intervju kan 

de intervjuade drabbas av intervjueffekten (Denscombe 2016:271), det vill säga 

att svaren ändras till vad forskare vill höra. Detta är en aspekt som kan påverka 

validiteten. Det skulle innebära att lärarna som är intervjuade ändrade sina svar så 

att de innehåller sådant som kan tänkas passa till undersökningen. Det skulle vara 

möjligt då de intervjuade i förtid fått information om studien samt fått 

intervjufrågorna tilldelade innan intervjutillfället.  
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Metoden observation har mindre risk att påverkas då vi som observatörer satt och 

observerade i två klassrum och antecknade samtidigt. Här kan inte personliga 

åsikter eller ändringar av svar påverka. Däremot kan klassens storlek och 

frånvarande elever kan göra att det missats en del observationer som skulle kunna 

ha påverkat resultat och analysdelen.  

Kombinationen av observation och fältanteckningar gav det material som 

eftersöktes. Det var även fördelaktigt att vara två observatörer då det vid 

efterföljande diskussion uppmärksammade att anteckningar och observationer 

skiljde sig åt. Däremot är deltagande observation beroende av den som gör 

fältanteckningar och detta betyder att det kan leda till en brist på verifierbara data 

och tillförlitligheten kan ifrågasättas (Denscombe, 2016:315).  

Den valda metoden observation och intervju har bidragit till att ge information 

som har kunnat jämföras. Genom en jämförelse har intervjun kunnat ställas mot 

observationen och på så vis jämförts. Däremot är det av vikt att beakta att endast 

två observationer och två intervjuer genomförts. Detta är inte ett så pass stort 

insamlat material att undersökningen bidrar med ett resultat som går att dra några 

slutsatser från mer än på just denna skola. Det går alltså inte att generalisera ett 

sådant litet insamlat material och giltigheten av studien blir relativ snäv. 

6.5 Slutsats   

Nedan belyser och diskuteras resultaten i relation till konsekvenser för 

lärarprofessionen och undervisningens praktik.  

Resultatet av observationer, intervjuer och den valda forskningen visar på 

utmaning för lärare att bedriva språkutvecklande undervisning. Denna utmaning 

är en kombination mellan att ha stora klasser, tillgång till för få resurser samt brist 

på kompetens kring språkinriktad undervisning för andraspråkselever. Det blir en 

konsekvens för lärarprofessionen när makten till förändring av vissa faktorer inte 

är upp till lärarna att bestämma. Enligt studien framkommer det att vara lärare i en 

stor klass med många språkliga behov, resulterar i att alla elever inte blir 

tillgodosedda med kunskap som möter deras behov.  
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Den undersökning som bedrivits stämmer väl överens med den forskning som 

presenterats. Observationerna och intervjuerna gav ett insamlat material som 

kunde stödjas med vald empiri. Genom att observera och intervjua fler lärare hade 

ett större resultat kunnat samlas in. Resultatet hade då blivit mer tillförlitligt.   

Vidare lyfter lärarna som arbetar på den mångkulturella skolan att de behöver 

tillgodoses med mer kompetensutveckling och mer stöd kring undervisning i 

svenska som andraspråk. Det är även viktigt att rätt form av resurser finns 

tillgängliga så att eleven tillsammans med läraren kan planera för elevens 

språkutveckling. 
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7 Bilagor  

Bilaga 1 

Samtyckesblankett 

Du tillfrågas och ger genom din underskrift ditt samtycke till att delta i vår studie. 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur pedagoger arbetar för att 

utveckla andraspråkselevers språkinlärning och språkutveckling i svenska. Vi ska 

ta reda på vad pedagogerna i en mångkulturell skola gör för att eleverna ska uppnå 

målen i svenska och ställa det vi möter mot litteratur och forskning som stärker 

och problematiserar detta. 

Vi kommer att observera en lektion och göra en intervju med dig. Du bestämmer 

plats för intervjun där du finner det lämpligt. Intervjun kommer att spelas in med 

hjälp av dator. Detta kommer sedan att sparas på en extern hårddisk som förvaras 

på en säker plats. Intervjun beräknas ta ca 60 minuter. Inför intervjun kommer du 

att få förbereda dig genom att ta del av intervjufrågorna. Under observationen 

kommer vi att föra anteckningar. 

Deltagandet är frivilligt och de uppgifter som samlas in kommer inte att användas 

för något annat syfte än forskning. Intervjuerna är sekretessbelagda, de kommer 

spelas in och avidentifieras. Vid behov kommer delar av intervjun att 

transkriberas. Den insamlade informationen kommer behandlas så att skola, ort 

och deltagare är anonyma. Fram till att examensarbetet blivit godkänt kommer det 

insamlade materialet finnas tillgängligt för handledare, studenter och examinator 

för att sedan förstöras. När examensarbetet är färdigställt finns möjlighet att ta del 

av det. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Högskolan Kristianstad. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 

ditt deltagande utan närmare motivering. 

Hanna Wutzler                                                                                          Frida Berlin 

0763196471                                                                                              0760180081 

hanna.wutzler0004@stud.hkr.se                                                               frida.berlin0070@stud.hkr.

se  

  

Handledare 
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Ort och datum_____________________________ 

Underskrift________________________________ 

 

Bilaga 2  

Intervjufrågor 

-   Hur många är eleverna inom grupperna? 

-   Hur många elever med svenska som modersmål har du i din grupp/klass? 

-   Vilka resurser finns då en elev halkar efter med sin språkutveckling? 

-   Är det vanligt i er verksamhet att andraspråkselever inte uppnår målen inom 

svenska i årskurs 3 på grund av att språket brister? 

-   Om du skulle välja att förändra något i arbetet med andraspråkselever i 

nuvarande vad skulle det vara? 

-   Hur är samarbetet med föräldrarna kring barnets språkutveckling? 

-    Hur arbetar du i din undervisning och bedömning för att andraspråkseleverna 

ska lyckas uppnå målen i svenska? 

-   Hur arbetar du språkutvecklande med andraspråkseleverna? (Metod, strategier 

och verktyg) 

-   Hur tillåts/uppmuntras elever till att använda sitt förstaspråk för att skapa 

länkar till sitt andraspråk? 

-   Hur används elevernas språkliga resurser i olika sammanhang? (klassrum, 

specifika uppgifter, matsal, raster) 

-   Hur arbetar du med elevernas ordförståelse? (ord i olika sammanhang) 

-   Hur är du en förebild för dina andraspråkselever? 

-   Känner du dig som lärare tillräcklig att tillgodose alla elevernas behov? 

-   Vad hade du behövt för att ge eleverna större möjlighet för lärande? 

(kompetens, stöd, kollegor, rektor, tid, språkresurs) 

-   Hur yttrar sig ett eventuellt samarbete med övriga kolleger kring arbetet med 

andraspråkselever? 

-   Har ni regelbundna ämneskonferenser inom svenska som andraspråk? 

-   Hur är samarbetet med modersmålslärarna? 

a. Tror du att ett närmre samarbete hade varit gynnsamt? Om ja, hur? 
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-   Hur gammal är du? 

-   När, var genomgick du din lärarutbildning? 

-  Hur länge har du varit verksam som lärare? 

-   Vilken/vilka fortbildningar angående andraspråkselever har du genomfört? 

Bilaga 3 

Stöddokument till observation  

Translanguaging 

-    Får eleverna använda både modersmål och andraspråk för att stärka 
förståelsen? 

  
Inspirationskällor 

-    Är läraren en inspirationskälla? Klasskompisar? 

  
Kunskapsspråk och vardagsspråk 

  
-    Observera hur eleverna pratar med varandra i klassrummet och hur de 

pratar med läraren. 
-    Vad använder läraren för språk? 

  
Språkfrämjande undervisning 

  
-    Betonar läsning och skrivande 

-    Betonar muntlig framställning, lyssning och visualiseringar 
-    Betonar tankemässigt krävande uppgifter 
-    Känner till och kan analysera språket i sitt ämne 

-    Fokuserar på en medveten utveckling av ordförrådet 
-    Förstår vilka texter som är ämnestypiska och vad som kännetecknar dem 

-    Undervisar om vad som utmärker olika texter i ämnet och om olika 
lärandestrategier och använder olika typer av formativ bedömning av 
elevernas prestationer. 

-    Skapar ett elevcentrerat klassrumsklimat 
  
Språkinriktad undervisning 

  
-    Samarbete och grupparbete 

-    Utmana eleverna 

-    Leda lärandet framåt med stöttning 

  
Skriva för språkutveckling 

  
Modersmålsundervisning 
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Cummins 

• Ger undervisningen utrymme för elever att ställa frågor?  
• Hur görs innehållet begripligt så att eleverna verkligen förstår? 

  
Proximala utvecklingszonen 
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