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Sammanfattning 

Svenska som andraspråk är ett ämne som är aktuellt i dagens samhälle. Samhället har inte 

alltid sett ut som det gör idag och det finns ett mycket stort behov av 

andraspråksundervisning. Denna studie grundar sig i ett stort intresse för hur undervisningen i 

svenska som andraspråk anordnas samt hur olika undervisningsförutsättningar påverkar 

elevernas språkinlärning. Vi ville med vår studie belysa vad som krävs för att 

andraspråksundervisningen ska ha möjlighet att uppnå de ambitiösa målen som skolans 

styrdokument formulerat. Detta gjorde vi genom en intervjustudie med fem andraspråkslärare 

från lågstadiet, där frågor om förutsättningar för att bedriva en framgångsrik undervisning i 

svenska som andraspråk stod i fokus. Studiens frågeställningar har varit: Med vilka 

arbetsformer bedrivs undervisningen i svenska som andraspråk? Vilka faktorer påverkar 

undervisningen i svenska som andraspråk? Genom dessa fem kvalitativa intervjuer kan vi 

konstatera att dialog samt grupparbete var framträdande arbetsformer på de skolor vi besökt. 

Vi fann även att lärarna upplevde att faktorer som gruppstorlek, tillgång till lokaler, utbildad 

personal samt tid var alla av betydelse. Däremot hade dessa fem lärare olika uppfattning om 

hur dessa faktorer påverkar undervisningen.  

 

Nyckelord: språkinlärning, andraspråk, lärare, undervisningsförutsättningar, arbetsformer  
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Inledning  

Under 2015 pågick en stor flyktingkris, där många människor från bland annat mellanöstern 

flydde till Europa för att söka asyl. 75 % av dessa asylansökningar registrerades i fem 

europeiska länder, Sverige var ett av dessa (Europakommissionen, 2016). Bara i Sverige 

ansökte nästan 163 000 människor om asyl under 2015. Sverige har aldrig förut tagit emot så 

många asylsökande (Migrationsverket, 2016).  

 

På grund av den flyktingkris och den ström av nyanlända och ensamkommande barn som 

kommit till Sverige på senare år, finns nu ett ökat behov av undervisning i svenska som 

andraspråk i skolan. Undervisningen i svenska som andraspråk ska ge eleverna tillfällen att 

utveckla kunskaper om det svenska språket. Den ska även ge eleverna förutsättningar att 

utveckla språket i både tal och skrift, så att ett förtroende för deras språkförmåga byggs upp 

samt att de ska kunna formulera sig i olika sammanhang (Skolverket, 2011, s. 264). Precis 

som Vygotskij (Säljö, 2014, s. 301) menar, står det även i skolans läroplan att språket är 

människans redskap. Med hjälp av språket kan vi integreras i ett samhälle där språk, 

generationer och kulturer möts (Skolverket, 2011, s. 264).  

 

Detta har väckt vårt intresse och som blivande pedagoger anser vi att detta är ett viktigt ämne. 

Vi vill därför med denna uppsats studera och jämföra hur svenska som 

andraspråksundervisningen bedrivs. Vad är det som krävs för att undervisningen ska främja 

andraspråkselevers språkinlärning?  
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Bakgrund 

Undervisning i skolämnet svenska som andraspråk har inte alltid bedrivits under de former 

den gör idag. Den har fram till omkring 1960-talet inte bedrivits i speciellt stor omfattning. På 

grund av den arbetskraftsinvandring som ökade i slutet av 1960-talet, behövdes 

språkundervisning för personer med ett annat modersmål än svenska organiseras. Nu ställdes 

lärarna inför en ny utmaning där språkundervisningen var tvungen att anpassas till elevernas 

språkliga, kulturella och åldersmässiga bakgrund. Med brist på erfarenheter av liknande 

språkundervisning var det några forskare och lärare som vid denna tidpunkt förutsåg 

svårigheterna med att bedriva denna undervisning, därför började lärare utbildas i “Svenska 

för invandrarundervisning”. Under år 1994 stod man fast vid att svenska som andraspråk 

skulle bli ett eget skolämne och i juli 1995 verkställde man detta (Tingbjörn, 2004, s. 743, 757 

& Sahlée, 2017, s. 14).  

 

Under årens gång har skolan och samhället förändrats. Idag är samhället och språket mer 

diversifierat och heterogent. Detta har bidragit till att skolan blivit mer mångkulturell än den 

varit innan. Enligt skolverket har idag i genomsnitt 20 % av grundskolans elever ett annat 

förstaspråk än svenska. Att använda fler än ett språk om dagen är helt normalt för dessa 

elever. På grund av detta har språkfrågor fått ett större fokus i skolan och i samhället. Denna 

utveckling innebär en större utmaning för lärarna, då de inte har de verktyg som krävs för att 

möta den språkliga mångfalden. Denna utmaning, som tidigare bara berörde svensklärare och 

lärare i svenska som andraspråk, påverkar nu alla som är verksamma i skolan (Skolverket, 

2012, s. 7).  

 

Professorn Pauline Gibbons, som har sin utgångspunkt i Vygotskijs teori, menar att under de 

senaste åren har antalet elever med ett annat modersmål än svenska ökat i skolorna. Forskning 

visar att andraspråksinlärning är tidskrävande. Dessa elever ska lära sig det svenska språkets 

grunder samt lära sig skolans andra ämnen på svenska. Forskning visar även att elever med 

utländsk bakgrund har sämre betyg än elever med svensk bakgrund (Gibbons, 2006, s. 5-6, 

Tingbjörn, 2004, s. 759-760). Elever med svenska som andraspråk är en heterogen grupp som 

bär på väldigt olika omvärldskunskaper. Deras kunskaper är brett spridda och det är svårt för 

lärare att förutse vilka kunskaper dessa elever bär på. Att ta sig an denna mångfald ställer 

höga krav på lärarnas kompetens, då läraren ska kunna göra varje elevs lärande möjlig. Det 
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krävs att utbildningen är kvalificerad samt en professionalism hos lärare för att kunna utföra 

en undervisning som tillfredsställer dessa elevers olika behov. Givetvis angår detta lärare som 

undervisar i svenska som andraspråk men likaså skolans övriga lärare (Nauclér, 2001, s. 7). 

Klass- och ämneslärare har därför en betydande roll om elever med svenska som andraspråk 

ska nå målen (Tingbjörn, 2004, s. 759-760).  

 

I den svenska skolans styrdokument står det att alla elever ska ha rätt till en likvärdig 

undervisning. Skolans uppgift är bland annat att garantera att undervisningen ska främja alla 

elevers lärande och utveckling, oavsett bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 

När eleverna får öva på samtal, läsning och skrivning växer de i sin språkliga förmåga och för 

att eleverna ska kunna leva och fungera i samhället behöver de ha en bra språklig grund 

(Skolverket, 2011, s. 8-9). Den svenska skolan har alltså som ändamål att ge elever en 

likvärdig undervisning som ska främja deras lärande och utveckling, men hur genomförs detta 

i praktiken?   

 

Vi vill, i vår studie, fördjupa oss i förutsättningarna för att bedriva undervisning i svenska 

som andraspråk. Detta gör vi genom att titta närmare på ett fall, skolor i Uppsala, för att 

identifiera och jämföra vilka faktorer som påverkar möjligheterna att rent praktiskt leva upp 

till målet att ge alla elever en likvärdig undervisning. 
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Tidigare forskning  

Här presenteras några teman ur tidigare forskning om andraspråksundervisning som är av 

relevans för vår studie. Forskning inom detta ämne är brett, därför är kapitlet avgränsat till att 

behandla aspekter som skol- och vardagsspråk, förutsättningar för lärande, modersmålets 

betydelse för inlärning av andraspråket samt stöttning.   

 

Skol- och vardagsspråk 

Jim Cummins, professor i språkvetenskap, menar att en del grundskollärare känner sig många 

gånger förvirrade av de prövningar de ställs inför. Dessa lärare är väl kapabla till att undervisa 

i ämnen som naturkunskap och matematik, däremot att undervisa i dessa ämnen för elever 

med ett annat modersmål än svenska och som fortfarande håller på att lära sig det svenska 

språkets bas, är något de känner sig oförberedda på (Cummins, 2001, s. 90).  

  

Det språk som används i skolan skiljer sig från det språk vi använder i vardagen. I skolan 

används språket på en abstrakt nivå där ny kunskap utvecklas i skolans kontext (Hajer, 2009, 

s. 32). I andraspråksundervisningen används ett skolspråk. Vardagsspråket är något eleverna 

lär sig använda på till exempel raster och fritid, därför behövs andraspråksundervisningen där 

eleverna får tillfälle att bygga upp sitt skolspråk. Skolspråk är något som måste stärkas och 

byggas upp gradvis. Språkforskaren Maaike Hajer menar att lärare inte kommer att nå 

framgång om de förutsätter att elever redan från början har en väl utvecklad språkfärdighet. I 

så kallad språkinriktad undervisning förutsätter läraren att eleverna är i behov av stöd för att 

bygga upp ett skolspråk och av den orsaken används språk på ett noga förberett sätt genom 

hela inlärningsprocessen (Hajer, 2009, s. 21).  

  

I skolan tillägnar man sig vetenskapliga och abstrakta kunskaper, såsom geometri och 

grammatik. För att lättare kunna tillgodogöra sig ord och begrepp från dessa behöver man få 

dem förklarade för sig. När elever kommit i kontakt med detta i skolan får de möjlighet att 

tillägna sig sina kunskaper för att förstå världen, det är alltså läraren och undervisningen som 

ger eleven förutsättningar att tolka processer i natur och samhälle på ett mer grundläggande 

sätt. Detta för att klara sig bättre i ett mer komplext samhälle (Säljö, 2014, s. 304, 309).  
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I många länder är det vanligt att språkstudierna endast handlar om att ge eleverna stöd i att 

samtala på det officiella språket, detta är ofta en felaktig uppfattning. Det språk som används i 

skolan skiljer sig mycket från att kunna prata flytande på ett språk. Skolspråket handlar om 

hur skicklig man är i att uttyda och framställa avancerat skrivet språk. Skolspråket påträffas i 

klassrummet och i tryckt text, det vill säga i skrivning och läsning. När läsning förekommer 

utvecklas elevers skolspråk. Skolspråket och det vardagliga språket är väldigt olika varandra. 

Därför, menar Jim Cummins, att både skrivning och läsning har en betydande roll för 

andraspråkselevers språkinlärning (Urskola, 2016).    

Lärandeförutsättningar för elever med svenska som andraspråk  

Enligt Jim Cummins behöver elever med ett annat modersmål än svenska i genomsnitt fem år 

för att uppnå samma kunskapskrav i språk som sin årskurs (2001, s. 89, 91). Den viktigaste 

delen i inlärning av svenska som andraspråk är först och främst att förstärka inlärningen av 

språkets bas, alltså att erövra vardagsspråket och därigenom lägga en grund för skolspråket. 

Precis som i alla ämnen ska elever, trots skillnad i kunskaper, undervisas efter sina behov. Det 

är därför av stor vikt att läraren kan bedöma varje elev efter sin nivå samt justera 

undervisningen efter den (Liberg, 2007, s. 50).  

  

Gibbons tar upp att samtal och muntlig metod är något som ger andraspråkselever 

möjligheten att utveckla det svenska språket, men då krävs det också att läraren medvetet 

planerat undervisningen så att den på ett framgångsrikt sätt ska ge eleven möjlighet till detta. 

Läraren behöver i sin planering av undervisningen ha i åtanke hur övningar och grupparbeten 

läggs upp samt hur läraren bemöter eleven (Gibbons, 2006, s. 64-65). Bunar, professor i barn- 

och ungdomsvetenskap, menar att svenska som andraspråk erbjuder en möjlighetsstruktur för 

andraspråkselever och till dem som inte når upp till den kunskapsnivå som förstaspråket 

motsvarar. Detta bidrar till att eleverna snabbare och mer djupgående kan nå upp till den 

nivån, detta verkar forskare vara eniga om (2010, s. 84).  

  

Samtal har en viktig roll både för det sociala samspelet men även för andraspråksinlärningen. 

Andraspråksundervisningen måste ge eleverna utrymme att kunna delta i dialoger för 

språkutvecklingen, både i själva undervisningen men även utanför, detta för att förbereda dem 

för det sociala livet utanför skolverksamheten. Om elever får möjlighet att i undervisningen 

arbeta i mindre grupper ges de förutsättningar att kunna stötta varandra och bidra till 
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varandras språkutveckling. De får till exempel delta i olika samtal och använda språket i ett 

flertal varierande sammanhang (Lindberg, 2004, s. 474, 493-494).  

Modersmålets betydelse för språkinlärningen 

Olika förutsättningar och tillvägagångssätt för språkinlärning och språkbevarande är en 

framträdande fråga inom pedagogik, speciellt för elever med utländsk bakgrund. Med 

språkinlärning menar Bunar (2010) att man lär sig både andraspråket och modersmålet. Med 

språkbevarande menar han att man, med hjälp av olika metoder, bibehåller och stärker 

modersmålet för de elever som invandrat under bland annat grundskolans år. Det har även 

diskuterats om modersmålet och bevarandet av det bör vara obligatoriskt i skolväsendet samt 

på vilket sätt modersmålet kan gagna andraspråksinlärningen. Sedan 1960-talet och framåt har 

omväxlingen mellan språkinlärning och språkbevarande på olika sätt satt sin prägel på 

forskningen och den offentliga debatten (Bunar, 2010, s. 68).  

 

Forskare är idag eniga om den positiva effekt som bildas av att bevara modersmålet både för 

elevernas identitet, för inlärning av andraspråket och andra ämneskunskaper. En ordentlig 

undervisning i modersmålet är betydelsefull för andraspråkselever då de under 

modersmålsundervisningen kan ge uttryck för sina kunskaper, vilket i vanliga fall kan vara en 

utmaning då de inte har tillräckligt med kunskap i det svenska språket. Detta bygger upp 

elevernas självsäkerhet och stärker deras studiemotivation (Bunar, 2010, s. 85). Något annat 

som också stärker deras självsäkerhet är att åstadkomma en språklig medvetenhet genom att 

göra språkets användning förståelig (Cummins, 2001, s. 102).  

 

Samtal mellan lärare och föräldrar som pratar sitt modersmål hemma, är av stor betydelse. 

Cummins (Urskola, 2016) menar att man förr i tiden trodde att det kunde orsaka språkliga 

problem för barnet om modersmålet pratades i hemmet. Han anser att föräldrar ska interagera 

med sina barn och läsa för dem så att deras grundkunskaper i modersmålet byggs upp. Detta 

gör att barnen får en stabil grund i sitt modersmål som sedan kan överföras till ett andraspråk.  

Stöttning  

Gibbons menar att lärare bör tänka igenom vilken typ av stöttning andraspråkselever får och 

att dessa elever måste få möjlighet till kognitiva och tillförlitliga uppgifter att utföra. Vilken 

typ av stöttning en elev får är avgörande om elevens inlärning är framgångsrik eller inte 
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(Gibbons, 2006, s. 29-30). Även Lindberg berättar att läraren har en betydande roll för 

andraspråkselevers språkinlärning och att genom stöttning från läraren kan en elev utveckla 

nya begrepp och kunskaper (Lindberg, 2004, s. 472). Stöttning innebär att läraren ger 

eleverna ett stöd i undervisningen, vilket behövs för att eleven på ett gynnsamt sätt ska kunna 

utföra sin uppgift. Lärarens uppdrag, i denna stöttning, är att se till så att eleven utvecklar ny 

förståelse, nya färdigheter och nya begrepp. Så småningom när stöttning gett resultat, ska 

eleven kunna genomföra samma typ av uppgift utan hjälp från läraren (Gibbons, 2006, s. 29-

30).  

Avslutande sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att många lärare känner sig oförberedda på att undervisa elever 

med svenska som andraspråk och därmed möta den språkliga mångfalden. Eleverna kommer i 

kontakt med det vardagliga språket på raster och under deras fritid, därför behöver skolspråket 

byggas upp och stärkas i skolan och i andraspråksundervisningen. Det är genom undervisning 

som eleverna ges förutsättningar att klara sig bättre i samhället. Genom stöttning från läraren 

får elever en möjlighet att utveckla nya kunskaper och begrepp. Det kan även konstateras att 

samtal har en viktig roll för andraspråksinlärningen. Läraren behöver planera sin undervisning 

så att den på ett framgångsrikt sätt ger eleverna möjlighet till språkutveckling. Avslutningsvis 

framhålls att forskare är eniga om att bevarandet av modersmålet har en stor betydelse för 

andraspråksinlärningen samt att det stärker deras identitet och självbild.  
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Teoretiska utgångspunkter  

I detta kapitel presenteras Vygotskijs teori som studien har sin utgångspunkt i. Den handlar 

om lärande ur ett sociokulturellt perspektiv i samspel med andra, där språket som redskap 

samt den proximala utvecklingszonen är två centrala delar i hans teori. 

Sociokulturellt perspektiv  

Lev Vygotskij var en rysk psykolog som haft stort inflytande på dagens utvecklingspsykologi 

och pedagogik. Människors utveckling, både ur ett sociokulturellt perspektiv och ett 

biologiskt perspektiv, var något som intresserade honom. Det sociokulturella perspektivet 

handlar om att få växa i sina förmågor, som att läsa, skriva, resonera och så vidare. Det 

handlar också om att tillägna sig och använda språkliga och materiella redskap (Säljö, 2014, s. 

297-298). I centrum för det sociokulturella perspektivet är utvecklingen av barnets språk och 

tänkande. De sociala och kommunikativa behov som är nödvändiga i ett socialt samband, gör 

att vårt språk utvecklas. Språkinlärningen är en del av människans egen socialisation och 

skapas i interaktion med andra människor som behärskar språket, språket blir sedan successivt 

internaliserat när man kommunicerar och uttrycker sig i gemenskap med andra (Hammarberg, 

2004, s. 65). Vi har utgått från ett sociokulturellt perspektiv när vi i vår uppsats tagit reda på 

hur undervisningen bedrivs för att främja andraspråkselevers språkinlärning samt hur olika 

faktorer påverkar undervisningen. Inom det sociokulturella perspektivet är begrepp som hur 

och vem en central del. Vi vill därför undersöka, genom intervjuer med dessa lärare, hur 

språket som ett redskap appliceras i deras undervisning, samt hur undervisningen bedrivs och 

av vem den organiseras. Vi valde det sociokulturella perspektivet på grund av att vi anser att 

det är relevant för vår studie. Pauline Gibbons pratar om talets roll för inlärningen (Gibbons, 

2006, s. 35-38). Hon menar att dialogen är ett betydelsefullt inlärningssätt för elever där 

situationer för tänkande kan skapas. Hon menar att det skapas en förbindelse mellan det talade 

språkets utveckling och det akademiska språk som används i skolan. Vi kommer under våra 

intervjuer att använda Vygotskijs teori som verktyg och undersöka hur den används i 

undervisningen.  

Språket som redskap  

Vygotskij menar att språket är människans redskap. I dialog med andra människor kan vi 

uttrycka oss och vi kan styra vår omvärld med hjälp av språkliga begrepp. Med det talade och 
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skrivna språket kan vi kommunicera och skapa gemensam förståelse med människor i vår 

omgivning (Säljö, 2014, s. 301). Som Gibbons (2006, s. 65) betonar är interaktionen i 

klassrummet med elever och med lärare avgörande för andraspråkselevers språkliga 

utveckling. Deras inlärning och självkänsla påverkas av det tal de kommer i kontakt med i 

klassrummet - “Vi lär och lär ut genom att tala”. En stor del av Vygotskijs teori handlar om 

kommunikation genom både det talade och skrivna språket samt att eleverna lär sig i 

interaktion med varandra. Vi vill, i vår undersökning, se hur detta appliceras i 

andraspråksundervisningen på de skolor vi besökt.  

Den proximala utvecklingszonen  

Skolan har en stor betydelse för elevers språkinlärning. Det är bland annat där man kommer i 

kontakt med och tar till sig kunskaper som man inte alltid kommer i kontakt med i vardagen 

(Säljö, 2014, s. 308). Ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är den 

proximala utvecklingszonen. Vygotskijs sätt att se på lärande och utveckling som ständigt 

pågående processer sammankopplas med den. När en elev behärskar ett begrepp eller en 

färdighet är eleven så gott som redo att tillägna sig något nytt. När man befinner sig i den 

proximala utvecklingszonen innebär det att man är mottaglig för instruktioner och tolkningar. 

Däremot behövs ett stöd från den mer kunnige, som bör vägleda den lärande i användning av 

olika redskap. Eleverna lär sig i samspel med varandra och i samspel med läraren. Med hjälp 

av läraren och genom den proximala utvecklingszonen kan en elev vägledas, från där den 

befinner sig i sin utveckling till att tillägna sig nya kunskaper och utvecklas (Säljö, 2014, s. 

305). Vygotskij anser att elever som är fördröjda i utvecklingen, av till exempel sitt språk, inte 

ska lämnas till sig själva. Detta tankesätt kan appliceras på vår studie eftersom att elever med 

svenska som andraspråk är fördröjda i utvecklingen av det svenska språket. Den proximala 

utvecklingszonen kan hjälpa dessa elever att utvecklas och skolan bör därför anstränga sig 

maximalt för att stimulera dessa elever och driva dem i rätt riktning (Vygotskij, 1978, s. 89).  

Avslutande sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att det sociokulturella perspektivet handlar om att växa i sina 

förmågor, som att läsa, skriva, resonera och så vidare. Det handlar också om att tillägna sig 

och använda språkliga och materiella redskap. Lev Vygotskij och Pauline Gibbons menar att 

dialog är ett betydelsefullt inlärningssätt för elever där situationer för tänkande kan skapas. 

Interaktion mellan elever och lärare är avgörande för andraspråkselevers språkliga utveckling. 
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Vygotskij menar att i dialog med andra människor kan vi uttrycka oss och styra vår omvärld 

med hjälp av språkliga begrepp. Han betonar även att språket är människans redskap. Ett 

centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är den proximala utvecklingszonen. 

Den proximala utvecklingszonen handlar om att när en elev behärskar ett begrepp eller en 

färdighet är den så gott som redo att tillägna sig något nytt. Eleven är då mottaglig för 

instruktioner och tolkningar. Däremot behövs ett stöd från den mer kunnige, som bör vägleda 

den lärande i användning av olika redskap.  
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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att, med hjälp av fem lärares uppfattningar av 

andraspråksundervisningen, analysera förutsättningarna för att bedriva undervisning i svenska 

som andraspråk. Detta utförs genom studier av ett fall – skolor i Uppsala – där vi söker 

identifiera och jämföra vilka faktorer som styr möjligheterna för att praktiskt leva upp till 

målet att ge alla elever en likvärdig undervisning. Analysen tar sin utgångspunkt i följande 

frågeställningar:  

 

1. Med vilka arbetsformer bedrivs undervisningen i svenska som andraspråk?   

2. Hur anser de intervjuade lärarna att faktorer som tillgång till lokaler, utbildad 

personal, gruppstorlek samt tid påverkar undervisningen i svenska som andraspråk?  

 

I studien är vanligt förekommande ord arbetsformer och faktorer. Ordet arbetsformer betyder, 

i denna uppsats, hur lärarna väljer att organisera undervisningen, det vill säga hur man arbetar 

och på vilket sätt man arbetar. Exempelvis genom lektionsplanering som innehåller olika 

typer av arbetsmetodik, muntlig/skriftlig undervisning, individuellt/grupp, informations- och 

kommunikationsteknik och så vidare. Med ordet faktorer menas olika omständigheter som 

påverkar undervisningen. I denna studie motsvarar faktorer tillgång till lokaler, utbildad 

personal, gruppstorlek samt tid. Dessa fyra faktorer valdes till vår studie då vi anser att dessa 

påverkar undervisningen dagligen, samt att dessa har en effekt på lärarnas sätt att undervisa.  
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Metod  

Vår studie har som ändamål att jämföra hur olika skolor bedriver undervisningen i svenska 

som andraspråk. Vi är intresserade av att jämföra hur dessa faktorer påverkar undervisningen: 

utbildad personal, lokaler, tid samt gruppstorlekar. Genom intervjuer med fem lärare i 

svenska som andraspråk från olika skolor vill vi ta reda på vilka arbetsformer som styr 

undervisningen samt vilka faktorer som påverkar den.   

 

För att ta reda på hur olika skolor arbetar för att främja andraspråkselevers språkinlärning har 

vi valt att utföra kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med fem olika lärare. En 

halvstrukturerad intervju påminner om ett vardagssamtal, dock skiljer den sig från ett 

vardagssamtal på så sätt att den halvstrukturerade intervjun har en viss teknik och ett visst 

syfte (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 43). Genom intervjuarens skicklighet i att ställa frågor 

samt genom intervjuarens kunskap om ämnet skapas en kvalitativ intervju (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 98).  

 

Inför intervjuerna fick lärarna ett informerat samtycke tilldelat sig. I ett informerat samtycke 

ska intervjupersonen bli informerad om studiens upplägg och dess syfte. Det ska även 

informera om att intervjupersonen frivilligt deltar i studien och att personen när som helst 

under processen har rätt att dra sig ur (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 87).  

 

Kontakten med lärarna upprätthölls via mail och intervjuerna genomfördes på deras 

arbetsplatser. Intervjuerna pågick i ungefär 30 minuter. För att underlätta och göra efterarbetet 

så smidigt som möjligt för oss använde vi oss av ljudinspelning. Att kunna lyssna flera gånger 

och ge intervjupersonen full uppmärksamhet är av stor betydelse när man ska göra en 

innehållsanalys. Genom denna metod kunde vi försäkra oss om att inte missa något viktigt 

som sagts under intervjuerna. Eftersom att vi hade möjlighet att lyssna flera gånger kunde vi 

analysera ord, citera och sammanfatta intervjupersonernas kommentarer (Bell, 2016, s. 196-

197).  

Val av skolor 

Valet av skolor styrdes av några faktorer. En av dessa var skolornas geografiska läge. Vi 

valde att begränsa oss till skolor inom Uppsala kommun. Inom Uppsala kommun valde vi att 
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intervjua andraspråkslärare på både friskolor och kommunala skolor, skolor på landsbygden 

och mer centralt i Uppsala. Detta gjorde vi för att vår undersökning skulle bli så bred som 

möjligt. En annan faktor som begränsade valet av skolor var att vi endast intervjuade lärare 

som arbetade inom årskurserna fk-3. Genom att begränsa valet av skolor på detta sätt kunde vi 

jämföra skolornas undervisning på ett mer rättvist sätt än om jämförelsen hade skett över en 

bredare åldersgrupp. Med utgångspunkt i detta började vi fundera på vilka skolor som skulle 

passa in i vår studie. Därefter skickade vi ut förfrågningar till ett flertal skolor och fem lärare 

svarade att de var intresserade. Tidsmässigt ansåg vi att fem lärare var rimliga för oss att 

besöka. Två av dessa lärare arbetade på samma skola, vilket betyder att vi besökte fyra olika 

skolor under vår studie.  
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Resultat och Analys 

I detta kapitel presenterar vi de svar vi fått utifrån våra intervjuer med lärarna. Frågorna vi 

presenterat är utformade utifrån studiens syfte och frågeställningar. Intervjusvaren kommer att 

analyseras i relation till tidigare forskning. Samtliga intervjufrågor finns som bilaga i slutet av 

uppsatsen.  

Presentation av lärare  

Sammanlagt har vi intervjuat fem lärare på fyra olika skolor. Vi har valt att presentera dem 

med ett nummer, för att skydda deras identitet. Nedan kommer en beskrivning av dem, där vi 

kort sammanfattar deras utbildning samt arbetsplats.  

 

Lärare 1:  

Arbetar på en fk-6 skola som ligger i en förort till Uppsala. Skolan är relativt liten och det går 

ca 170-180 elever där. Det är en friskola med ett fåtal elever med utländsk bakgrund. Läraren 

har arbetat i 7 år och är behörig i svenska som andraspråk för årskurserna fk-6. Läraren har 

endast arbetat som svenska som andraspråkslärare aktivt i en termin. Innan detta har läraren 

arbetat med svenska för invandrare.  

 

Lärare 2:  

Arbetar på en fk-5 skola som ligger i en förort till Uppsala. Skolan är relativt liten och det går 

ca 340 elever där. Det är en kommunal skola med en liten del elever med utländsk bakgrund. 

Lärare 2 har arbetat i 8 år och är behörig i svenska som andraspråk för årskurserna fk-3.  

 

Lärare 3: 

Arbetar på en f-6 skola som ligger lite utanför Uppsala. Skolan är kommunal och har stor 

mångfald. Läraren arbetar endast i årskurserna 1-3 där det går ca 300 elever. I 20 år har 

läraren arbetat som klasslärare och har en utbildning i svenska som andraspråk sedan 12 år 

tillbaka och är behörig för årskurserna fk-6. I en termin har läraren enbart arbetat som svenska 

som andraspråkslärare.  
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Lärare 4:  

Arbetar på en kommunal fk-3 skola som ligger på landsbygden lite utanför Uppsala. Skolan är 

relativt liten och det går ca 150 elever där. Skolan är inte mångkulturell. Läraren har arbetat 

som klasslärare i 15 år och som svenska som andraspråkslärare i 1,5 år. Läraren är behörig i 

svenska som andraspråk för årskurserna fk-3.  

 

Lärare 5:  

Arbetar på en kommunal fk-3 skola som ligger på landsbygden lite utanför Uppsala. Skolan är 

relativt liten och det går ca 150 elever där. Skolan är inte mångkulturell. Läraren har arbetat i 

11 år som klasslärare och är behörig i svenska som andraspråk för årskurserna fk-3. Läraren 

har endast arbetat som klasslärare och har integrerat andraspråksundervisningen i 

klassrummet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 20	

Undervisningens arbetsformer  

Lyssna och samtala  

Alla lärare hade tillgång till ett eget klassrum där eleverna så gott som alltid jobbade i grupp. 

Uppgifterna som de arbetade med utfördes av hela gruppen, men vid vissa tillfällen tilldelades 

eleverna individuella uppgifter eftersom att kunskapsnivån i det svenska språket varierade. 

Samtliga genomförde sin undervisning med stort fokus på bilder och muntlig metod. Detta för 

att de anser att eleverna får tillräckligt med undervisning i skrivning i den ordinarie klassen. 

Exempelvis arbetade lärare 3 mycket med högläsning, där läraren skrev ut bilder som de 

samtalade om. Läraren tycker att man behöver jobba väldigt konkret i undervisningen och inte 

glömma att eleverna inte har några grunder i det svenska språket. Genom att dialog ställs i 

centrum i undervisningen får eleverna interagera med varandra och med läraren. Som 

Vygotskij även betonar är samspelet mellan elever och mellan elev och lärare, för inlärningen, 

betydelsefull och han ser samtal som en metod att skapa möjligheter till tänkande. Inlärning 

av andraspråket bottnar i hur samtalen i klassrummet äger rum för att eleverna på ett 

gynnsamt sätt ska tillägna sig andraspråket (Gibbons, 2006, s. 35, 37). Ett sätt som flera av 

lärarna ansåg framgångsrikt för elevernas andraspråksinlärning var att uppmuntra eleverna att 

prata sitt förstaspråk hemma. Forskning menar att goda kunskaper i sitt förstaspråk gynnar 

andraspråksinlärningen för elever som flyttat hit i skolålder. Man ska alltså inte utesluta 

modersmålet utan uppmuntra att exempelvis prata det hemma (Bunar, 2010, s. 69). Däremot 

ansåg en av de intervjuade lärarna att man ska prata så mycket svenska som möjligt i hemmet. 

Läraren menade inte att modersmålet skulle glömmas bort men att föräldrarna lär sig språket 

bättre om barnen pratar svenska hemma. Ett annat sätt som lärare 2 också ansåg 

framgångsrikt för elevernas andraspråksinlärning var att integrera elevernas förstaspråk i 

undervisningen. Hon uttryckte sig så här:  

 

“Vi försöker uppmärksamma varandras språk. Vi säger alltid hej då på allas språk när vi går 

ut från klassrummet. Det är viktigt att uppmärksamma alla elevers nationalitet och inte sudda 

ut det, tycker jag.”  

 

Som tidigare nämnts har samtalen i klassrummet en betydande roll i hur man tillägnar sig 

andraspråket. Enligt Carin Rosander, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk, är 

undervisning i svenska något de måste få chans att utveckla ständigt under skoltiden, inte bara 
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ett par timmar om dagen. De måste ges möjlighet att tränas i detta i olika sammanhang och i 

interaktion med elever och lärare (Gibbons, 2006, s. 6). Att lyssna har också en betydande roll 

i språkinlärningen och i synnerhet för andraspråkselever. Genom att lyssna på det svenska 

språket och kunna tolka vad som sägs i olika situationer skapas ett mönster som eleven 

behöver för att kunna praktisera språket. Det är även viktigt att läraren visar att den är en bra 

lyssnare. Genom att läraren aktivt visar att eleven blir hörd, övar eleverna på sin förmåga att 

kunna lyssna samt att de utvecklas till att de själva vill bli bra lyssnare (Gibbons, 2006, s. 141, 

159). En av de lärare vi intervjuat lyfter fram denna synpunkt:  

 

“Det är viktigare för andraspråkselever att vara med i sammanhanget med de andra eleverna 

så att de lyssnar på samtalen, än att sitta vid sidan av och jobba själv. Att stötta tillsammans 

med andra tycker jag är viktigt. Man ska inte separera dem utan de borde integreras i 

klassen. Jag anser att eleverna lär sig mer om de får vara med i sin vanliga klass och hela 

tiden höra språket.”  

Digitala hjälpmedel  

Teknik är en viktig del i det samhälle vi lever i idag. Alla slags digitala hjälpmedel är aktuella 

för oss, både i vår vardag och på våra arbetsplatser. Det är ett verktyg som hjälper oss att 

kommunicera kunskaper och erfarenheter samt ett socialt samspel med andra människor. I 

dagens samhälle växer barn och ungdomar upp med tekniken som en självklar del i deras liv 

(Lindström, 2012). Enligt Löfving (2012, s. 71-72) är digitala hjälpmedel ett bra sätt för 

elever att kommunicera och se sin individuella utveckling. Att få ställas i olika 

lärandesituationer, att få använda tillförlitligt material och att få ta del av det som sker runt 

om i världen intresserar och engagerar eleverna. Detta är något som är extra betydelsefullt för 

elever med svenska som andraspråk.  

 

Den största delen av de intervjuade lärarna arbetade mycket med informations- och 

kommunikationsteknik, som vidare i uppsatsen förkortas IKT. Med hjälp av teknik ges 

eleverna en möjlighet att kunna jobba mer självständigt, få direkt feedback och kunna rätta sig 

själva med stöd från olika stavningsprogram. Detta underlättar även för läraren då det inte 

alltid finns tillräckligt med tid att hjälpa alla elever samtidigt. Med hjälp av dator eller Ipad 

kan lärarna använda sig av internet för att ta fram bilder, googla på svåra ord och titta på 

filmklipp med eleverna. På flera plan genererar tekniken och digitaliseringen nya 
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förutsättningar för skolan. Kunskap är något som vi, i det allt mer komplexa samhälle vi bor i, 

är väldigt beroende av. I och med det förväntas man också bära på mer kunskap. 

Teknikoptimister har under de senaste decennierna hävdat att lärare och pedagoger skulle 

ersättas av teknik. Dock har digitaliseringen breddat sig över skolor i Sverige och blivit allt 

mer betydelsefull i undervisningen. Säljö, Liberg och Lundgren menar att den traditionella 

lärarrollen inte är särskilt central i kommande tid. Det lärare idag är i behov av är förmågan 

att förklara, skapa sammanhang, entusiasmera, utmana och locka elever att skaffa kunskap 

utan hjälp och i samarbete med andra (Säljö, Liberg & Lundgren, 2014, s. 672).  

 

Dock är det inte lika för alla skolor. Alla skolor har inte samma ekonomiska förutsättningar 

och har därför heller inte möjlighet att köpa in den teknik som önskas. De lärare som 

intervjuades ansåg att IKT har stor påverkan på undervisningen. De menade att teknik är ett 

underlättande hjälpmedel för språkinlärningen. I citatet nedan uttrycker lärare 5 att teknik har 

stor påverkan på undervisningen och på elevernas språkinlärning.  

 

“Vi har för lite IT-utrustning för att det ska vara fungerande på det sätt vi vill. Det funkar inte 

riktigt och då får vi lösa det själva. Vi har inte så mycket utrustning, vi behöver mer, vi ligger 

helt klart efter. Om en elev kan få en egen dator eller iPad som den blir väl förtrogen med så 

är det en enorm hjälp för både lärare och elev, men så ser det tyvärr inte ut.”   

Avslutande sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man med hjälp av svaren från lärarnas intervjuer notera vilka 

arbetsformer som genomsyrar undervisningen i svenska som andraspråk på de skolor vi 

besökt. När lärarnas svar jämförts med varandra kan vi dra slutsatsen att främst dialoger 

mellan eleverna är av stor vikt för att främja andraspråkselevers språkinlärning, därför valde 

samtliga lärare att arbeta mycket muntligt. Samtliga lärare hade ett eget klassrum och 

undervisningen bedrevs i princip alltid i grupp. De flesta av de intervjuade lärarna peppade 

eleverna till att prata sitt modersmål hemma, detta för att de ansåg att det gynnar 

andraspråksinlärningen. Efter ytterligare jämförelser kan vi notera att ett hjälpmedel som 

lärarna upplevde påverkade undervisningen positivt var användandet av bilder. Alla lärare 

ansåg att bilder och annat konkret material stödjer andraspråkselevers språkinlärning. En 

annan arbetsform som genomsyrar undervisningen i årskurserna fk-3 på dessa skolor var IKT. 
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Lärarna ansåg att teknik är ett stort hjälpmedel för språkinlärningen. Däremot var det långt 

ifrån alla skolor som hade tillgång till detta.  

Undervisningens förutsättningar  

Utbildad personal 

Lärarens roll i undervisningen behöver utvecklas så att de kan ge svenska som 

andraspråkselever den stöttning de behöver i sitt lärande. Skolinspektionen menar att lärare 

inte har den kunskap som krävs för att kunna handskas med undervisningen av flerspråkiga 

elever. De uttrycker även att undervisningen behöver breddas och att ett didaktiskt perspektiv 

ska få ta mer plats (Skolverket, 2012, s.13, 15). Samtliga lärare i vår studie var delvis överens 

om att utbildad personal är en avgörande faktor när man undervisar i svenska som andraspråk. 

Lärare 5 menar att man kan delegera vissa moment till andra men att det är viktigt att veta hur 

man ska göra. Däremot hade lärare 2 en annan åsikt rörande ämnet. Läraren tyckte att det 

spelar stor roll om man har en utbildning i svenska som andraspråk eller inte.  

 

“Det spelar jätte-, jättestor roll.” 

 

Lärare 3 delade med sig av sina erfarenheter och berättade hur tankarna var innan och efter 

sin utbildning i svenska som andraspråk. Intervjupersonen menade att om man inte har 

utbildning i ämnet så har man inte riktigt den förståelse som behövs och man vet inte riktigt 

hur man ska tänka. Läraren har en helt annan undervisning idag än innan utbildningen. Samtal 

om begrepp och svåra ord ligger nu i fokus under bland annat högläsning, vilket det inte gjort 

tidigare. Eleverna integreras mer nu och ges möjlighet att praktisera språket när samtal kring 

ord och begrepp skapas. Avslutningsvis betonade läraren hur viktigt det är att förstå sitt 

uppdrag när man undervisar i svenska som andraspråk.  

Lokal, gruppstorlek och tid  

En annan faktor som lärarna ansåg påverkade undervisningen var tillgång till lokaler. Varje 

intervjuad lärare hade tillgång till ett eget rum, däremot var storleken på dessa varierande 

mellan de olika skolorna. De lärare som arbetade på mindre skolor ansåg att de hade en aning 

trångbott, detta gjorde att de inte fick plats med det material som de önskade. De lärare som 

jobbade på lite större skolor var nöjda med tillgången till lokaler och hade rum för större 
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grupper och mer material. En av lärarna önskade ett större rum då möjligheten att ta emot en 

större grupp elever fanns.  

 

Alla intervjupersoner ansåg att gruppstorlek är en avgörande faktor i undervisningen, däremot 

hade de inte samma åsikt om hur stora grupperna bör vara. Genom att jämföra intervjusvaren 

blev det tydligt att lärarna hade olika uppfattning om detta. Lärare 3 önskade att kunna ta 

emot en större grupp elever, med anledning av att ingen elev som är i behov av undervisning i 

svenska som andraspråk ska utelämnas. Läraren påpekade även att en större grupp elever ger 

fler tillfällen till samtal och precis som lärare 5 menar lär sig barn i samspel med varandra. 

Två av de andra lärarna hade en helt annan åsikt om detta. En av dem var nöjd med att inte 

undervisa många elever samtidigt, då en mindre grupp ger läraren större möjlighet att hinna 

hjälpa alla.  

 

“Med tanke på att de nyanlända eleverna endast får en timme undervisning i svenska som 

andraspråk om dagen tycker jag att det är bra att ha en liten grupp. Då blir undervisningen 

mer koncentrerad.”  

 

När vi jämför de olika skolorna ser vi stor skillnad mellan antal elever som är i behov av 

undervisning i svenska som andraspråk. Lärare 1 hade en mindre grupp på tre elever, detta för 

att skolan ligger i ett område där det inte förekommer speciellt stor mångkulturalitet. Till 

skillnad från lärare 1 hade lärare 3 en grupp på ca 25 elever, detta för att skolan ligger i ett 

segregerat område. Läraren menar att behovet är större än som klaras av. Långt ifrån alla 

elever som är i behov av undervisning i svenska som andraspråk får det. 

 

Samtliga lärare önskade att de hade mer tid till att undervisa i svenska som andraspråk. Lärare 

2 säger att det ofta är mycket annat som kretsar kring dessa elever, såsom integration och 

kulturkrockar. Detta tyckte läraren var svårt. Oavsett hur mycket man försöker integrera dessa 

elever, bildas ändå grupperingar på raster. Samhället ser ut på ett visst sätt och det avspeglar 

sig i skolan också. Att ha tid att arbeta mer med det sociala är något läraren skulle vilja. 

Lärare 4 berättar att undervisningen ibland krockar med klasslärarens och andra gruppers 

undervisning. Detta resulterar i att vissa grupper får mer tid och vissa mindre. Genom 

jämförelsen av intervjusvaren kan vi konstatera att samtliga lärare tyckte att undervisningen 

tar tid och det måste den få göra. Lärare 5 uttryckte sig så här: 

 



	 25	

“Om det är en grupp där många elever behöver stöd så finns inte tiden riktigt. Man får 

prioritera. Ju mer tid jag har desto mer kan jag individanpassa.” 

Avslutande sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att lärarnas erfarenheter av dessa faktorer stämde överens till 

viss del. Däremot har lärarna haft olika uppfattning om vad dessa har för påverkan på 

undervisningen. Vid jämförelser av lärarnas intervjusvar fann vi att samtliga lärare uppgav att 

utbildad personal har en viktig inverkan på undervisningen. En annan faktor som var något 

spridd mellan skolorna var tillgång till lokal. De mindre skolorna kände sig trångbodda och 

var något missnöjda medan de större skolorna hade gott om plats för att bedriva 

undervisningen på ett sätt som främjar elevers språkinlärning. Gruppstorlek skiljde sig väldigt 

mycket mellan de olika skolorna, vilket visade sig när vi jämförde lärarnas svar. De skolor 

som låg i mer socialt homogena områden hade betydligt mindre grupper än den skola som låg 

i ett segregerat och mångkulturellt område. De intervjuade lärarnas personliga åsikter om 

gruppstorlek uppfattades olika. Alla lärare var överens om att undervisningen tar tid och det 

måste den få göra.  
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Diskussion 

Syftet med vår studie var att analysera hur skolor i Uppsala arbetar för att främja 

andraspråkselevers språkinlärning samt studera hur olika faktorer påverkar undervisningen. 

Genom intervjuer med fem lågstadielärare har vi fått en inblick i och svar på dessa frågor. 

Skolorna som vi valde att besöka hade olika förutsättningar, vissa skolor var lite mindre och 

var placerade utanför Uppsala medan andra var större skolor som låg närmre centrum. 

Skillnaden på dessa skolor var att antalet andraspråkselever var fler på de större skolorna. En 

annan skillnad mellan skolorna var att majoriteten av dem var kommunalt styrda medan en av 

dem var en friskola. Genom jämförelser av dessa skolor kan vi kort sagt säga att placeringen 

av dem, både gällande geografiskt läge samt huvudmannaskap, inte haft någon större 

betydelse för vår studie.  

 

Precis som vi nämnt tidigare i studien betonar Vygotskij vikten av språket som redskap och 

samtalets betydelse för inlärningen (Säljö, 2014, s. 301). Samtliga intervjuade lärare delade 

denna åsikt och ansåg att det var en viktig och avgörande del i elevers språkinlärning. Alla 

intervjuade lärare bedrev en undervisning med stort fokus på samtal. Pauline Gibbons 

understryker betydelsen av dialogen samt att samspel med andra är en väsentlig del i 

inlärningen av ett språk. Hon menar att det skapas ett samband mellan det talade språkets 

utveckling och det skolspråk som vi använder i skolan (2006, s. 65). Jim Cummins framhåller 

också detta och han säger att läsning och skrivning bidrar till ett väl utvecklat skolspråk. Han 

menar att både läsning och skrivning har en betydande roll i språkinlärningen för elever med 

svenska som andraspråk (Urskola, 2016). Något vi upptäckte under intervjuerna var att 

lärarna ansåg att läsning och skrivning inte skulle ha en central roll i undervisningen i svenska 

som andraspråk. Vår uppfattning av lärarnas undervisning var att de inte håller med om den 

ståndpunkt som Cummins uttalar sig om där skrivning och läsning är en avgörande faktor för 

språkinlärningen. Som nämnts tidigare ansåg de att samtal med tillfällen att både lyssna och 

tala var en bättre metod för inlärning av språket, de flesta av de intervjuade lärarna nämnde 

även att detta var i fokus för årskurserna fk-3. De menade även att arbetsformer som skrivning 

och läsning är mer centrala i de högre åldrarna. Kort sagt kan vi konstatera att de intervjuade 

lärarna var överens om att dialog var av stor vikt för språkinlärningen samt att skrivning och 

läsning lämpar sig bättre i den vanliga klassen.  
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Alla intervjuade lärare bedrev sin undervisning i ett enskilt klassrum. Detta gjorde att lärarna 

kunde fokusera på att ge varje elev det stöd som behövdes i deras utveckling av det svenska 

språket. Vygotskijs tankesätt, den proximala utvecklingszonen, handlar om att eleverna 

vägleds av den mer kunnige, från där den befinner sig i sin utveckling till att tillägna sig nya 

kunskaper och utvecklas (Säljö, 2014, s. 305). På grund av att lärarna kunde bedriva 

undervisningen i mindre grupper fick de fler tillfällen att ge andraspråkseleverna de stöd som 

behövdes för att utveckla sitt svenska språk. Under dessa undervisningstillfällen skapades det 

möjligheter för dessa elever att utvecklas inom den proximala utvecklingszonen.  

 

Begreppen skol- och vardagsspråk har varit centrala i denna studie. I skolan använder vi ett 

språk som skiljer sig från det språk vi använder i vardagen. Skolspråket handlar om att 

tillägna sig vetenskapliga och abstrakta kunskaper medan vardagsspråk är det språk eleverna 

pratar på till exempel raster. Genom intervjuer med dessa lärare tog vi reda på hur lärarna 

ansåg att andraspråkselever kommer i kontakt med skolans språk och hur de tillägnar sig det 

på ett bra sätt. Som ett resultat av vår undersökning fann vi att samtliga fem lärare arbetade 

kontinuerligt med begreppsförståelse och med det skolspråk som andraspråkselever inte möter 

i sin vardag. Lärarna menade att begrepp inom de natur- och samhällsvetenskapliga ämnena 

är något av det svåraste i andraspråkselevers inlärningsprocess och av den anledningen 

arbetade de ständigt kring dessa begrepp. På grund av detta får skolspråket, enligt de 

intervjuade lärarna, en naturlig plats i andraspråksundervisningen eftersom att eleverna 

tillägnar sig vardagsspråket under resterande delar av skoldagen samt på deras fritid. 

 

Genom stöttning kan läraren på ett gynnsamt sätt hjälpa elever att utföra olika skoluppgifter. 

Syftet med stöttning är att eleven, så småningom, ska kunna utföra dessa uppgifter på egen 

hand. Samtliga lärare har arbetat med skolspråket och stöttning, däremot har lärarna 

genomfört detta på olika sätt. En av lärarna använde sig av IKT som en form av stöd för 

elevernas språkinlärning, medan de andra fyra lärarna, av ekonomiska orsaker, inte arbetade 

speciellt mycket med IKT i sin undervisning. Andra stöttande hjälpmedel som dessa lärare 

använt i sin undervisning är bland annat konkret material och bilder. Även dialog samt att 

arbeta i interaktion med andra har varit en central del i alla fem lärares undervisning.  

 

Modersmålet är av stor vikt för att andraspråkselever ska kunna utvecklas i sitt andraspråk. En 

bra grund i modersmålet främjar elevernas andraspråksinlärning (Bunar, 2010, s. 85). Denna 

fråga var de intervjuade lärarna inte helt eniga om. Majoriteten av dem ansåg att modersmålet 
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borde pratas i hemmet. En av lärarna integrerade elevernas modersmål i 

andraspråksundervisningen för att stärka deras identitet och självförtroende. En annan lärare 

ansåg att elever ska prata så mycket svenska i hemmet som möjligt, detta för att lära 

föräldrarna det svenska språket. Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta lärare betraktade 

modersmålet som en viktig och betydelsefull del i andraspråkselevers språkinlärning. 

 

Arbetsformer som lärarna ansett centrala i deras undervisning är bland annat dialog. Flera av 

de intervjuade lärarna betonade vikten av att använda konkret material samt bilder i 

undervisningen. När vi jämförde lärarnas olika intervjusvar fann vi att en del av dem använde 

digitala hjälpmedel för att underlätta elevernas språkinlärning. Lärarna ansåg att 

undervisningen kan bli bättre om de har tillgång till rätt material, exempelvis IKT, för att 

underlätta och stödja elevernas utveckling inom språket. Med hjälp av en iPad kan eleverna 

arbeta med olika program och appar för att lyssna och träna på språket. Däremot var det inte 

alla skolor som hade möjlighet till detta. Samtliga lärare hade tillgång till eget klassrum och 

bedrev undervisningen till största del i grupp, detta för att ge eleverna möjlighet att lyssna och 

använda språket mer. Faktorer som lärarna ansett centrala i deras undervisning är bland annat 

utbildning i ämnet svenska som andraspråk. De menade att en utbildad pedagog har det “rätta 

tänket” och att en utbildning är bland annat vad som krävs för att undervisningen ska främja 

deras språkinlärning. Genom att följa läroplanen för svenska som andraspråk ges eleverna 

möjlighet att nå målen för deras nivå. De fem intervjuade lärarna var eniga om att tid är en 

faktor som påverkar undervisningen och de alla ville ha mer tid till dessa elever. Lärarna 

menade också att inlärning av ett andraspråk tar tid och det måste det få göra. Den slutsatsen 

vi kan dra från denna studie är att arbetsformer som muntlig metod och konkret material var 

något som de intervjuade lärarna ansåg viktigt för språkinlärningen. De ansåg även att 

faktorer som utbildad personal och tid har stor påverkan på undervisningen. Dessa faktorer 

och arbetsformer är, enligt de intervjuade lärarna, avgörande för att praktiskt kunna leva upp 

till målet att ge alla elever en likvärdig undervisning.  
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Slutsats 

De fem lärare vi intervjuat var eniga om att utbildad personal har en betydande roll för att 

undervisningen ska ske på ett gynnsamt sätt. De menade att utbildad personal och tid hade en 

större påverkan på undervisningen än någon av de andra två faktorerna. De påstod inte att 

gruppstorlek och tillgång till lokaler inte spelade någon roll, men att de inte hade samma 

betydelse. Studien hade även som ändamål att ta reda på med vilka arbetsformer 

undervisningen i svenska som andraspråk bedrivs, samt lärarnas åsikt rörande olika 

arbetsformers betydelse för andraspråkselevers språkinlärning. Det sociokulturella 

perspektivet tog en stor plats i de intervjuade lärarnas undervisning eftersom att samtliga 

lärare ansåg att dialog i grupp samt användning av bilder är den arbetsform där 

andraspråkselever utvecklar sin språkförmåga bäst i. Vi såg även att alla lärare tog hjälp av 

tankesättet den proximala utvecklingszonen för att eleverna skulle få individuellt stöd för att 

sedan kunna utvecklas i sin egen takt. Arbetsformer som skrivning och individuellt arbete var 

något de inte ansåg behövdes särskilt mycket i andraspråksundervisningen, utan att det var 

något de fick tillräckligt av i den vanliga klassen. Teknik var ett hjälpmedel som samtliga 

intervjuade lärare ville använda mer av. Däremot var detta något som en del av de intervjuade 

lärarna inte hade så mycket erfarenhet av, detta på grund av skolornas olika ekonomiska 

resurser. Sammanfattningsvis kan vi genom intervjusvaren från lärarna och resultaten av vår 

analys dra slutsatsen att olika skolor har olika möjligheter att leva upp till målet att ge alla 

elever en likvärdig undervisning.   

Vidare forskning 

Tidigare forskning om undervisningen i svenska som andraspråk har uppmärksammat att 

skolor i Sverige behöver bli duktigare på att kartlägga elevernas kunskapsmässiga och 

språkliga bakgrund. De behöver även blir duktigare på att engagera sig i elevernas tidigare 

erfarenhet, detta för att undervisningen ska kunna bedrivas på ett framgångsrikt sätt så att 

flerspråkiga elever har möjlighet till språk- och kunskapsutveckling. Detta arbete behöver 

skapas på ett sätt som genomsyrar skolans undervisning (Skolinspektionen, 2010, s. 14). Detta 

är något som vi saknat i vår undersökning och det skulle vara intressant att forska vidare på.  
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Bilaga 1 

 

Informerat samtycke 

  

Vi är, i vår studie, intresserade av att intervjua dig som arbetar med svenska som andraspråk i 

årskurserna 1-3. 

  

Syftet med studien är att ta reda på hur skolor i Uppsala arbetar för att främja 

andraspråkselevers språkinlärning samt hur olika faktorer, såsom gruppstorlek, utbildad 

personal samt lokaler, påverkar undervisningen. 

  

Du som intervjuperson deltar frivilligt i denna studie. Intervjun kommer att spelas in och 

sedan användas som stöd för oss under skrivprocessen. Intervjupersonen är anonym och har 

rätt att dra sig ur när som helst. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_________________________                                          _________________________ 

Underskrift                                                                          Namnförtydligande      
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

  

PERSONEN: 

1. Hur länge har du arbetat som lärare i svenska som andraspråk? 

2. Har du någon utbildning? I så fall vilken? 

  

SKOLAN/ELEVERNA: 

1. Hur många elever går på skolan? 

2. Hur stor del av skolans elever har behov av undervisning i svenska som andraspråk? 

3. Hur stor del av de elever som läser svenska som andraspråk pratar svenska i hemmet? 

På vilket sätt påverkas din undervisning av detta? 

4. Vilka är era erfarenheter av nyanlända elever? 

  

UNDERVISNINGEN: 

1. Vilka faktorer påverkar undervisningen i svenska som andraspråk i din erfarenhet?  

2. Under vilka arbetsformer bedrivs undervisning i svenska som andraspråk i årskurserna 

1-3 på din skola?  

3. Upplever du att dina resurser gör det möjligt att uppnå de föreskrivna målen? 

4. Hur upplever du att olika arbetsformer påverkar undervisningen i svenska som 

andraspråk på din skola? Vad fungerar bra och mindre bra? 

5. Är svenska som andraspråksundervisningen integrerad i klassrummet, alltså är sva-

läraren i klassrummet och hjälper till i den befintliga undervisningen eller gör ni på 

något annat sätt? I så fall hur?  
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