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    Sammanfattning  

Syftet med studien är att undersöka hur ett antal lärare i årskurs 1 till 6 arbetar med 

språkutveckling och synliggörande av olika kulturer hos elever med svenska som andraspråk. 

Studien baseras på åtta intervjuer som genomfördes på två skolor i mellersta Sverige. Av dessa 

skolor har den ena ett stort antal elever med svenska som andraspråk och annan kulturell 

bakgrund, medan den andra skolan har färre. Skolorna kommer även att jämföras för att se 

likheter och skillnader. Resultatet i studien visar att medvetenheten för att främja 

språkutvecklingen hos elever med svenska som andraspråk är större bland lärarna på den 

mångkulturella skolan. Här synliggörs även elevers olika kulturella bakgrunder i undervisningen 

på ett mer framträdande sätt. Majoriteten av lärarna på den mångkulturella skolan använder ett 

flertal strategier för att språket ska utvecklas och de ser elevernas kulturella bakgrunder som en 

tillgång då det får en naturlig plats i undervisningen. Lärarna på skolan med färre elever med 

svenska som andraspråk har inga specifika arbetssätt för att främja språkutvecklingen för dessa 

elever, och de uppmärksammar inte elevers kulturella bakgrund på ett medvetet sätt. 

 

Nyckelord: Svenska som andraspråk, kulturell bakgrund, språkutveckling, förstaspråk.  
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1. Inledning 

Enligt Lgr11 (Skolverket, 2011 s. 8) ska varje skola arbeta för en likvärdig utbildning och främja 

elevers kunskapsutveckling och lärande med utgångspunkt i elevers tidigare erfarenheter, 

bakgrund, kunskaper och språk. I dagens mångkulturella skola har vi ett stort antal elever med 

svenska som andraspråk. En rapport av statistiska centralbyrån visar att vart femte barn i Sverige 

är fött utomlands eller har föräldrar som är utrikesfödda (SCB, 2011). För dessa elever gäller det 

att ta till sig ämneskunskaper på ett språk där förkunskaperna kan variera, vilket sätter stor press 

på skolans lärare som måste planera upp en verksamhet som ger goda förutsättningar för dessa 

elever. Därmed bör man som lärare att ha i åtanke att elever som har svenska som sitt förstaspråk 

har en naturlig grund för många ämnen i skolan som elever med svenska som andraspråk inte 

alltid har. Elever med svenska som andraspråk ska inte bara komma ifatt den språkliga nivå som 

elever med svenska som förstaspråk redan har. De ska även fortsätta utvecklas i andraspråket 

kontinuerligt år efter år, vilket kan vara en svårighet för dessa elever (Gröning, 2006, s. 13; jmf 

Viberg 2000). 

   I och med att vi har ett stort antal elever i skolan med svenska som andraspråk ser vi även 

en stor del elever med olika kulturella bakgrunder. Även här har vi som lärare ett ansvar för att 

låta elevernas olika kulturer och bakgrunder få ta plats i undervisningen. Forskning visar att en 

elev som får sitt ursprung uppmärksammat blir stärkt i sin identitet och känner stolthet över sin 

kulturella bakgrund, något som även ger bättre förutsättningar till att lyckas i skolan (Parszyk, 

1999, s. 60, s. 76). Som lärare bör vi även vara medvetna om den gruppbildning som lätt kan 

skapas och som benämns som ”vi” och ”dem”. Detta kan leda till att eleverna tillskrivs en 

grupptillhörighet som de kanske själva inte identifierar sig med (Parszyk, 1999, s. 77).  

   Det är av intresse att undersöka vad lärare idag har för strategi för att främja dessa elever i 

sin språkutveckling, och om de har detta i åtanke över huvud taget. Vi vill även se om det finns 

en metod för att belysa elevers olika kulturella bakgrunder, då detta ger en förutsättning för att 

känna sig bekräftad och därmed även prestera bättre i skolarbetet.  
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2. Bakgrund 

Enligt Holmegaard och Wikström (2004, s. 541) bör lärare ha kunskaper om hur man kan gå 

tillväga för att använda sig av en språkutvecklande undervisning som gynnar elever med svenska 

som andraspråk. Även Lindberg (2006, s. 58) påpekar vikten av att alla lärare på skolan är insatta i 

och har insikt om flerspråkighet och andraspråksinlärning och hur man kan skapa goda 

förutsättningar för elever med svenska som andraspråk. Ett exempel på hur man som lärare kan 

gå tillväga är att se språkinlärning som något som ska ske i form av stöttning där övningar ska ges 

på rätt nivå, det vill säga att utforma undervisningsmaterial som är tillräckligt utmanande för att 

lära sig, men inte för svårt för att klara av (Gibbons 2009, s. 15). Då alla elever har olika 

förutsättningar och behov, bör man som lärare även använda sig av varierande arbetssätt och 

uttrycksformer för att gynna språkutvecklingen. Viktigt att påpeka är att modersmålsundervisning 

och tillgång till ämnet svenska som andraspråk inte är det enda av vikt, utan en språkutvecklande 

undervisning är något som bör genomsyra alla ämnen (Gibbons 2009, s. 15?).  

   Monica Axelsson (2004, s. 505) menar att ett barn som ska utveckla sitt andraspråk även bör 

få fortsatt utveckling i sitt förstaspråk, då det är på det språket som man lär sig bäst. Samtidigt är 

det viktigt att utvecklandet av andraspråket sker parallellt redan i tidig ålder, då detta sätter en 

grund inför framtida lärande. Axelsson påpekar, precis som Holmegaard och Wikström, att detta 

medför stora krav på lärare i dagens skola. De bör ha en god kompetens om 

undervisningsmetoder för att elever med svenska som andraspråk ska kunna tillägna sig 

ämneskunskaper, exempelvis genom olika typer av arbetssätt och en strukturerad 

lektionsplanering. Läraren kan också i stor mån försöka få in elevers förstaspråk i undervisningen. 

Det är genom olika uttryckssätt som vi får en större ordförståelse och en större allmän språklig 

medvetenhet, vilket gynnar alla elever. När en lärare uppmuntrar elever att skriva på sitt 

förstaspråk kan detta stärka elevens självkänsla och identitet, vilket i sin tur kan leda till bättre 

studieresultat (Gibbons, 2009, s. 81).  

   I dagens mångkulturella samhälle är det viktigt som lärare att ha i åtanke att varje elev måste 

bli bekräftad för att bli stärkt i sin identitet och känna tillit till sig själv. För att elever ska få 

lärdom om alla människors lika värde bör man som lärare ha kunskap om hur vi kan lyfta 

olikheter för att därefter kunna se likheterna (Hultman, 1996, s. 43, Nordheden, 1996, s 54).  

Fredriksson och Taube (2003, s. 164) påpekar att som lärare bör man alltid ha respekt och 

intresse av elevers språk och kultur. Det är inte en lärares uppgift att ”försvenska” en elev, utan 

istället ge stöd för att utveckla det svenska språket samtidigt som förstaspråket får ta plats i 
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undervisningen, samt ta tillvara elevers kulturella bakgrund. Det är av intresse att ta reda på om 

lärare använder sig av detta tankesätt och hur de praktiserar det i skolans vardag. Viktigt att 

påpeka är att fokus i denna studie inte är baserad på elevernas studieresultat, utan hur lärare 

främjar språkutvecklingen för elever med svenska som andraspråk. Då både språket och kulturen 

är stora delar som bidrar till ett identitetsskapande, har vi valt att inkludera både språkutveckling 

och synliggörandet av elevers kulturella bakgrund i denna studie.   

   Begrepp som kommer att återkomma i denna studie är svenska som andraspråk, kulturell 

bakgrund, språkutveckling och förstaspråk. Med förstaspråk menar vi det språk som en individ 

lär sig i hemmet, andraspråket är något ett barn lär sig när förstaspråket redan har infunnit sig 

(Torpsten, 2008, s. 23). Begreppet språkutveckling kommer att behandlas i avsnitt 3.1.1 och 

begreppet kulturell bakgrund kommer att behandlas i avsnitt 3.1.3. 
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3. Litteraturöversikt  

I detta avsnitt kommer tidigare forskning inom ämnet att tas upp samt den teoretiska 

utgångspunkt som studiens analys kommer att utgå från. 

 

3.1 Tidigare forskning 

3.1.1 Språkutveckl ing 

   En elev med svenska som andraspråk besitter ofta ett mindre ordförråd än vad elever med 

svenska som förstaspråk gör. Därmed kan det vara en större utmaning för eleverna med svenska 

som andraspråk vid skolstarten, vilket i sin tur bidrar till inte bara svårigheter att förstå ord, utan 

även att förstå helheten av en text. På grund av denna svårighet kräver det kunskap från läraren., 

för att kunna hjälpa dessa elever i sin språkutveckling (Skolverket, 2013, s.8).  

   I Grönings studie (2006, s.21; jmf Cummins 1996, Thomas & Collier 1997) framkommer att 

barn med svenska som andraspråk utvecklar språket kontinuerligt under skolgången och dess 

olika ämnen. Forskning visar att det kan ta fem till åtta år för barn att tillägna sig de 

kunskapsrelaterade språkbruket som olika ämnen innehåller i skolan, medan vardagsspråkets 

vokabulär går desto fortare att lära sig. 

   I Tuomelas avhandling från 2001 ligger fokus på hur språket utvecklas i skolåldern. En 

förklaringsmodell som Tuomela utgår ifrån är Vibergs modell för tvåspråkig utveckling (2001, 

s.80 jmf; Viberg, 1993, 1994). Viberg menar att den sociala situationen påverkar första- och 

andraspråkets utveckling. Ett perspektiv av den sociala situationen är om individen anpassar sig 

till majoritetssamhället samt bevarandet av ursprungskulturen och förstaspråket. Viberg menar 

vidare; ”Något kategoriskt innebär detta att man endera segregeras, assimileras, eller integreras 

sociokulturellt och ekonomiskt i samhället” (Tuomela, 2008, s. 80-81; jmf Viberg, 1993, Ålund, 

1985). Segregation innebär att man distanserar sig från majoritetssamhället och dess språk och 

istället söker sig till personer talar samma förstaspråk som en själv. Genom assimilation, å andra 

sidan, tar man avstånd från minoritetsgruppens språk och kultur och i större utsträckning 

anammar man språket och kulturen i majoritetsgruppen. Vid integration tar man tillvara på både 

sitt förstaspråk och andraspråket och man socialiserar sig med personer från båda 

kulturgrupperna. Andra sociala faktorer som Viberg menar påverkar språkets utveckling är 

exempelvis föräldrarnas anpassning till det nya samhället. Om föräldrarna bosätter sig och sin 
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familj i icke-invandrartäta områden och om föräldrarna har en högre ställning på 

arbetsmarknaden menar man att detta kan föra med sig goda förutsättningar för att utveckla 

andraspråket (Tuomela, 2001, s 81; jmf Viberg, 1993). 

   Utifrån Vibergs modell har även undervisningen en viktig roll i utvecklandet av ett 

andraspråk. Något som är av stor vikt är att varierad undervisning sker. Varierad undervisning 

kan bestå av olika syften och mål med lektionen. Genom samtal och användning av skriftspråket i 

olika genrer och ämnen ökar elevers utveckling i språket. Därmed kan man dra en parallell till att 

ett klassrum som innefattar samtal mellan lärare och elever samt elever emellan ger stora 

möjligheter till att utveckla sitt andraspråk. Dock ser man i många klassrum att ett naturligt 

samtalsklimat uteblir. För att utveckling på andraspråket ska ske bör språket hos läraren och i 

läromedlen vara på en nivå som är lättbegriplig men även ge upphov till utmaning (Tuomela, 

2001, s. 84-85; jmf Viberg, 1993).  

   Olika språkanvändningsmönster är också något som påverkar inlärningen av ett andraspråk, 

utifrån Vibergs modell. Med språkanvändningsmönster menar man de olika domäner där 

inläraren kommer i kontakt med språket på olika sätt. Det kan exempelvis vara i hemmet, i 

skolan, på fritiden och i media. Annat som spelar roll i dessa domäner är samtalsämnet, de 

personer som deltar i samtalet och samtalets syfte. De olika domänerna kan indelas i formella och 

informella domäner. Till de formella domänerna hör bland annat skola och media, där 

andraspråket oftast har sin plats. Förstaspråket kan förknippas med de informella domänerna, 

som exempelvis hemmet. För att ett andraspråk ska utvecklas till en allsidig nivå krävs 

samtalssituationer i samtliga domäner (Tuomela, 2001, s. 85; jmf Viberg, 1993).  

   Viberg (1993) tar även upp individuella skillnader som en faktor till hur vi lär oss ett 

andraspråk. Dessa skillnader brukar delas in i kognitiva och affektiva faktorer. De kognitiva 

faktorerna innefattar en mer utvecklad förståelse för läsning och språkanvändning och de 

affektiva faktorerna innebär inställningen till förstaspråket och andraspråket samt hur pass 

motiverad man är att ta tillvara på förstaspråket samt utveckla ett andraspråk. Vid en negativ 

inställning till exempelvis sitt förstaspråk begränsas båda språken (Tuomela, 2001, s. 88; jmf 

Viberg, 1993).  

   Tvärspråkliga drag, den sista delen i Vibergs modell, anses kunna ha en inverkan på 

utvecklingen av ett andraspråk. Det kan exempelvis vara likheter i strukturen mellan första- och 

andraspråket, som underlättar för inläraren (Tuomela, 2001, s. 89; jmf Viberg, 1993).  

   Samtliga fem komponenter; sociala situationer, undervisning i skolan, 

språkanvändningsmönster så som formella och informella domäner, individuella skillnader och 
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tvärspråkliga drag, leder till inlärning av ett språk och därefter även en kommunikativ kompetens 

av ett språk.  

   I en artikel av Jan H. Hulstijn (2005) ser man fler faktorer som påverkar 

andraspråksinlärningen. Han menar att för att lära sig ett andraspråk krävs inte bara 

regelbundenhet i undervisningen och olika inlärningsstrategier, utan även att ens tidigare 

erfarenheter och tidigare kunskap bör vävas samman och tas tillvara på i klassrummet. Det är när 

interaktionen mellan dessa faktorer finns som inlärning uppstår (Hulstijn, 2005, s. 133). 

   Sammanfattningsvis är Vibergs modell för andraspråksinlärning relevant i denna studie då 

olika typer av bostadsområden, föräldrarnas arbetsposition och skolornas möjlighet till att främja 

språkutveckling, kommer att belysas i studiens senare diskussionsdel och slutsats. Då denna 

studie fokuserar på hur lärare främjar andraspråksutvecklingen på två olika skolor i olika 

bostadsområden kan studien bidra med att synliggöra lärares medvetenhet kring 

andraspråksutvecklingen samt om lärares medvetenhet är annorlunda, beroende på om de arbetar 

på en skola med fler eller färre andraspråkselever.  

 

3.1.2 Språkutvecklande undervisning 

 

Utifrån tidigare forskning är det tydligt att det finns fyra tillvägagångssätt som flertalet lärare 

anser vara mest effektiva för språkinlärningen för elever vars förstaspråk är ett annat än 

undervisningsspråket. (Allison & Rehm, 2007). De fyra undervisningsmetoderna som har belysts 

utgår alla från ett sociokulturellt perspektiv där mycket av fokus ligger på dialog mellan eleverna, 

användandet av olika typer av illustrerande hjälpmedel och att dokumentera sin egen utveckling. 

En av dessa är att använda sig av hjälpmedel så som multimedia av olika slag. Det kan handla om 

till exempel bilder, filmer eller musik, som aktiverar olika sinnen vilket är att föredra vid 

utveckling av andraspråket (Allison & Rehm, 2007, s. 14; jmf Curtin, 2006). Författarna påpekar 

även att dessa typer av hjälpmedel i undervisningen ökar intresset för eleverna att lära sig mer. 

Det blir en varierad undervisning vilket ger ett mer lustfyllt lärande. Lindberg (1995, s.272) menar 

att det är viktigt med variation av undervisning där man inkluderar exempelvis spel, dialoger, 

sketcher och rollspel.  

   En annan undervisningsmetod som Allison och Rehm (2007, s. 4) förespråkar, och som 

flertalet lärare använder sig av, är att låta elever arbeta i par, något som visat sig ge väldigt goda 

resultat. I artikeln av Allison och Rehm (2007) gjordes en undersökning där en av eleverna hade 

engelska som förstaspråk medan den andra hade engelska som andraspråk. Det framkom att för 
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elever som har mer kunskaper i språket utvecklar denne sitt ledarskap och sitt självförtroende och 

han/hon får även försöka förklara det som kunde vara svårt för den andra eleven, vilket leder till 

en djupare förståelse. Den eleven som har mindre kunskaper i undervisningsspråket lär sig av den 

andra och får öva sig i att samtala på ett naturligt sätt. Läraren kan exempelvis låta eleverna 

samtala kring en text som alla känner igen sig i (Allison & Rehm, 2007, s. 15; jmf Webb, 1988).  

   En annan undervisningsmetod som främjar flerspråkiga elever är att använda sig av 

samarbete, både i par, i grupp och i helklass. En metod som särskilt förespråkas är den så kallade 

”Think/Pair/Share”-metoden. Här får varje elev först tänka igenom ett svar individuellt för att 

sedan diskutera i par, och till sist delge det man kommit fram till i helklass eller grupper. En 

annan metod är, som vi på svenska kallar det, tvärgruppsredovisning. Där får man i grupp eller 

enskilt presentera ett tema som man har undersökt eller en bok som man har läst, för att sedan 

presentera för de andra samt ta del av andras information. Dessa två metoder är väldigt bra då 

det blir en positiv, naturlig dialog mellan elever med olika bakgrund och de lär sig av varandra 

(Allison & Rehm, 2007, s. 16; jmf Johnson, Johnson & Holubec, 1994; Slavin, 1990; Wlodkowski 

& Ginsberg, 1995).  

   Att låta elever arbeta i smågrupper är språkutvecklande då eleverna får omformulera tankar 

och idéer och samtala om ett visst ämne, samt med hjälp av språket komma fram till lösningar 

och svar (Gröning, 2006, s. 16; jmf Gibbons, 2002). Dessutom ger smågruppsamarbete ett socialt 

utbyte och leder i sin tur till att eleverna utvecklar kunskaperna inom självständigt arbete och att 

lösa problem (Gröning, 2006, s. 99; jmf McCaslin & Good). En form av smågruppsaktivitet som 

forskare kommit fram till är en gynnsam metod är cooperative learning (CL). Begreppet CL är ett 

stort och svårdefinierat begrepp, men en sammanfattande definition är att man som lärare låter 

elever arbeta i heterogena smågrupper där gruppen får i uppdrag att lösa en specifik uppgift. 

Syftet är att grupperna ska vara tillräckligt små för att det ska vara enkelt att samarbeta med 

varandra, därmed får språkutbytet stå i fokus vilket bidrar till fortsatt god språkutveckling 

(Gröning, 2006, s. 18). Ett dilemma med CL är att gruppsammansättningarna av elever påverkar 

elevernas inlärning. Elever som ses som ”duktiga” av sina kamrater tillåts ta mer plats i gruppen 

än de elever som känner sig mindre kompetenta på området. I dagens mångkulturella skola bör 

man även ta hänsyn till elevers erfarenheter som grundar sig på den kulturella och sociala 

bakgrunden, då detta också kan ha en påverkan på språket och därmed en påverkan för vad 

gruppen lär sig och inte (Gröning, 2006, s 93; jmf Cohen & Lotan 1997). Man ser även att 

elevernas läs- och skrivnivå påverkar hur arbetet i gruppen fördelas och vad eleverna förväntar sig 

av varandra. Vid en eventuell skrivuppgift är det naturligt att de som känner sig osäkra på 

skrivandet väljer att stå i bakgrunden, samma sak med läsningen.  
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   Även Lindberg (1995, s. 271) tar i sin avhandling upp vikten av interaktionen, och att det är 

på så vis språkutveckling sker. Lindberg (1995, s. 272) menar att för att gynna språkutvecklingen i 

ett andraspråk krävs mindre lärardominerade lektioner och mer varierade gruppsamtalsmetoder. I 

gruppsamtalsmetoder är eleverna aktiva, de samarbetar och läraren bidrar med meningsfulla 

ämnen som har relevans. Även Gröning (2006), som hänvisar till Mehan (1979), och Sinclair och 

Coulthard (1975), tar upp fördelarna med användandet av smågruppsaktiviteter på lektionerna. 

Detta ger ett naturligt samtalsklimat istället för att läraren styr samtalet i helklass. 

   Ett resultat som Allison och Rehm (2007) kom fram till i sin studie och som anses vara 

väldigt viktig är att utvärdera sin egen utveckling på olika sätt. Ett exempel på detta är att använda 

sig av portfoliometoden, där eleverna själva kan ta del av sin utveckling och på så sätt även stärka 

självkänslan (Allison & Rehm, 2007, s. 16; jmf Robertson & Valentine, 2000).  

   Dessa fyra arbetssätt är mycket användbara i klassrum med flerspråkiga elever, men kräver 

att läraren är insatt i elevers kulturella bakgrund och tillvaratagandet av elevers förstaspråk 

(Allison & Rehm, 2007, s. 17; jmf Carbo, 1995). Avslutningsvis är det av stor vikt att ha i åtanke 

att elever som har annat förstaspråk än själva undervisningsspråket kräver att man som lärare har 

en strukturerad planering över sitt lektionsinnehåll och har kunskaper om utvecklingen av ett 

andraspråk. Det gäller att använda sig av många olika typer av uppgifter där interaktiva och 

kreativa arbetssätt står i fokus (Gröning, 2006, s. 19). Utifrån Cummins modell bör man se till att 

undervisningen tar utgångspunkt i en låg kognitiv svårighetsgrad som dessutom är 

situationsberoende, för att sedan, steg för steg, öka till en högre kognitiv svårighetsgrad, men som 

fortfarande är kontextuellt beroende (Cummins, 1986, s. 152-153).  

   Slutligen bör man som lärare alltid se flerspråkighet som en resurs och inte en brist hos 

eleven. Genom detta bör man sedan ta tillvara på elevernas individuella tillgångar och 

erfarenheter, istället för att se elever med svenska som andraspråk som en homogen grupp 

(Torpsten, 2008, s. 161).  

   Det är av intresse i vår studie att se om lärare har en medvetenhet kring elever med svenska 

som andraspråk och om de tar tillvara på någon eller några av de metoder som tidigare forskning 

förespråkar för språkutvecklingen, och i så fall hur.  
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3.1.3 Kulture l l  bakgrund 

 

Begreppet kultur har flera innebörder. En sammanfattande förklaring som Högdin (2007, s. 21) 

använder sig av kan vara att utgå från människors geografiska ursprung, språk, traditioner, seder 

och religion. Kulturbegreppet kan i äldre sammanhang förväxlas med begreppet etnicitet, där 

man menar att en etnisk grupp är detsamma som att dela samma kultur. Detta har kritiserats 

starkt, då man menar att etnicitet är något som uppstår i ett socialt möte mellan människor, inte 

något som står för sig självt som en isolerad grupp (Högdin, 2007, s. 21; jmf Barth 1969). Oavsett 

hur man definierar begreppet kulturell bakgrund refererar Högdin (2007) till Heller som tar en 

tydlig ståndpunkt i detta; 

”Oavsett definition är kulturer inte statiska utan synnerligen dynamiska och föränderliga. Det 
pågår en ständig kulturell utvecklingsprocess genom interaktion inom den kulturella gruppen, 
genom framväxten av interna mot traditioner samt i mötet med andra kulturer” (Högdin, 2007, s. 
20; jmf Heller, 1996).  

 

Parszyk (1999) har gjort tre studier där fokus är att ta reda på elevers egna uppfattningar om 

hur deras språk respektive kulturella bakgrund får sin plats i skolan. Vikten av att få sin kulturella 

bakgrund respekterad och bekräftad tas upp av Parszyk (1999, s. 60). I en klassrumssituation bör 

läraren uppmärksamma alla elevers olika bakgrund, detta för att stärka varje individs självkänsla 

och självförtroende. Vid eventuellt icke-erkännande av elevers bakgrund kan ett utanförskap lätt 

skapas. Detta bekräftar även Torpsten (2008) i sin avhandling. Denna avhandling baserar sig på 

elevers upplevda erfarenheter med ämnet svenska som andraspråk och den svenska skolan. I 

studien framkom att eleverna med annan kulturell bakgrund kände att de särskildes från eleverna 

med svensk bakgrund, och att dessa utgjorde en egen grupp som de inte var välkomna i. Den 

grupp som utgjordes av många olika kulturella bakgrunder sågs även som en homogen grupp, 

trots olikheterna eleverna emellan. När dessutom andraspråksundervisningen fokuserade på 

elevernas brister och som en hjälp att ”försvenska” eleverna skapade detta ett större avstånd 

mellan grupperna. Genom att lärarna för dessa elever hade en negativ inställning till elevernas 

kunskap och såg på dem som avvikande och några som måste anpassa sig till normen, bidrog 

detta till att eleverna fick sämre självkänsla och inte blev bekräftade för sitt förstaspråk och sin 

härkomst (Torpsten, 2008, s. 140-141). Torpsten menar vidare att elevernas självkänsla ökar då 

lärarna ser elevernas bakgrund som en tillgång istället för ett problem och där man ser 

mångkulturalism som en tillgång istället för att endast undervisa om den svenska kulturen 

(Torpsten, 2008, s. 143).  
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   Då man kan se stor skillnad i betygen mellan elever med annan kulturell bakgrund och 

elever med svensk bakgrund de senaste åren presenterar Högdin (2007) tre förklaringar till varför 

det ser ut som det gör. En av dessa är att eleverna helt enkelt inte behärskar språket tillräckligt 

väl, en annan att dessa elever inte får den stöttning som krävs i skolarbetet hemifrån. En tredje 

förklaring som tas upp är att eleverna med annan bakgrund inte får tillräckligt med stöd av 

lärarna, samt förväntas inte ha lika goda resultat. Genom att eleverna känner av dessa låga 

förväntningar kan även deras egna förväntningar på sig själva sänkas. Att dessutom inte få det 

stöd som behövs får en negativ inverkan på dessa elever (Högdin, 2007, artikel2, s 4; jmf 

Gustafsson, 2006, Jonsson, 2001, Kamali 2005).  

   Immanent pedagogik är ett begrepp som innebära både ett medvetet och ett omedvetet 

förhållningssätt till elever med annan kulturell bakgrund. I den immanenta pedagogiken har 

läraren ett negativt förhållningssätt till elevens bakgrund som kan uttryckas i ord eller i handling. 

Dessa ord eller handlingar leder till att eleven får en negativ självbild och kan börja ifrågasätta sitt 

ursprung och se detta som något avvikande (Parszyk, 1999, s. 59-60).  

   Då vår identitet skapas utifrån ett erkännande eller ett icke-erkännande från andra 

människor är det viktigt för lärare att ha i åtanke att de är medskapare till om en elev får god eller 

mindre god självkänsla. Det framkommer i Parszyks studie (1999, s. 62-63) att elever med annan 

bakgrund i många fall definierar sig som annorlunda, att de hamnar i ett fack som ”invandrare” 

och där de talar om svenskarna som ”de andra”. I många fall handlar gruppindelningen om att 

finna en tillhörighet, då vi människor i många fall vill känna en gemenskap och samhörighet med 

andra. Dessa gruppindelningar kan baseras på exempelvis ålder, kön, klass och etnicitet. I 

gruppen delar man ofta ett gemensamt synsätt och gemensamma tolkningar av ”den andra” 

gruppen, något som kan stärka gruppen ytterligare (Parszyk, 1999, s. 62-63; jmf Tajfel, 1981 och 

Taylor 1995).  

   Eleverna med annan kulturell bakgrund kan uppleva en kluvenhet gällande sin identitet, då 

de kan identifiera sig som ”svenskar”, som del av det ursprung som deras föräldrar har samt så 

som de blir betraktade av andra i skolmiljön. Detta fenomen kallas för en tredje identitet 

(Parszyk, 1999, s. 68; jmf Goldstein-Kyaga, 1995). För varje individ grundar sig identitetskänslan 

delvis på språk men även i kulturen. Om man då har två språk och två kulturer krävs en 

identitetssyntes, då barnet känner en tillit till sig själv och sin identitet, oberoende av vilket språk 

som talas (Elmeroth, 1997, s. 90; jmf Virta, 1988).  

   I denna studie vill vi se om lärare har en bakomliggande grundtanke för att synliggöra 

elevernas kulturella bakgrund och om detta har en naturlig plats i undervisningen. Parszyk skriver 

i sin avhandling: ”I skolan stakar kulturen ut normer och bygger upp föreställningar om legitima 
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sätt att uppfatta undervisningen. Kultur utgör på så vis ett slags social grammatik för lärare, 

elever, föräldrar och administratörer med definitioner som berör undervisningens mål, mening 

och genomförande” (Parszyk, 1999, s. 53; jmf Wyndhamn, 1994). Således är detta av intresse i vår 

studie, då Parszyk beskriver skolan som en social arena där skolkulturen utgör undervisningens 

genomförande.  

 

3.2 Teoretisk utgångspunkt  

 

Det sociokulturella perspektivet som Lev S Vygotskij förespråkar är det teoretiska perspektiv 

som ligger till grund för studiens senare analys av det empiriska materialet.  

3.2.1 Sociokulture l l t  perspektiv  

 
   I det sociokulturella perspektivet är det språket som står i fokus och det är språket som är 

förbindelsen mellan det yttre och det inre, där det yttre står för kommunikationen och det inre är 

vårt eget tänkande (Säljö, 2000, s. 108). Det finns alltså ett samband mellan kommunikation och 

tänkande, då kommunikation leder till att vi kan ta till oss nya sätt att tänka och resonera (Säljö, 

2000, s. 115). Säljö (2000, s. 104) menar att det är i kommunikation med varandra som vi överför 

tankar och kunskap. Det är när vi har en tanke kring något som vi vill delge med andra och då vi 

vill utföra en handling kring detta som vi är tvungna att uttrycka dessa tankar i ord. Även här ser 

vi sambandet mellan tanke och språk (Vygotskij, 1934, s. 281). Kommunikationen i sig har sin 

grund i människans tidigare kunskaper och erfarenheter. Det är utifrån vad vi tidigare har lärt oss 

som vi agerar på ett visst vis i nya situationer, samt beroende på vad vi tror är omgivningens 

förväntningar. Det kan till exempel vara en klassrumssituation där eleven känner att lärarens 

förväntningar ligger på en högre nivå än vad eleven känner att han/hon kan prestera. Det kan 

även vara förväntningar i ett större sammanhang, så som samhället i stort och vår kultur. Utifrån 

det sociokulturella perspektivet fokuserar vi i denna studie på det sociala samspel som sker mellan 

elev och lärare och hur det bidrar till barns lärande och språkutveckling (Säljö, 2000, s. 128). 

Vygotskij menar att det måste finnas ett samarbete mellan lärare och elev där läraren är en 

deltagande person som genom sitt deltagande bidrar till elevens utveckling (Vygotskij, 1934, s. 

254).  

   Säljö (2000, s. 81) tar upp begreppet mediering som en viktig ståndpunkt i det 

sociokulturella perspektivet. Mediering innebär att våra tankar och inställningar till saker och ting 
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grundar sig i vår kultur och uppväxtmiljö. Vi står inte inför nya tankar, uppgifter och utmaningar 

som tomma kärl som ska fyllas, utan vi tolkar något utifrån olika intellektuella och fysiska 

redskap. Språket är ett av våra viktigaste medierande redskap. Säljö menar att ”med redskap eller 

verktyg menas de resurser, såväl språkliga (eller intellektuella) som fysiska, som vi har tillgång till 

och som vi använder när vi förstår vår omvärld och agerar i den” (Säljö, 2000, s. 20).  

   Den proximala utvecklingszonen är ett centralt begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet. Här menas att vi ofta kan prestera mer vid stöttning av en lärare eller kamrater, än 

vad vi kan om vi skulle göra något själv. Efter att ha fått stöttning har vi troligtvis till slut 

tillräckligt med kunskap för att klara av det på egen hand. Möjlighet till utveckling sker när vi får 

utmaningar som är på vår egen nivå. (Säljö, 2000, s. 120; jmf Vygotskij, 1978).  

Det sociokulturella perspektivet är väsentligt för denna studie då den första frågeställningen i 

studien baseras på språkutveckling, något som även genomsyrar det sociokulturella perspektivet. 

Som tidigare nämnt talar det sociokulturella perspektivet för att människors inställningar till saker 

och ting grundar sig på kultur och uppväxtmiljö, något som genomsyrar den andra 

frågeställningen i studien då vi vill se hur lärare synliggör elevers kulturella bakgrund. I den senare 

analysdelen samt diskussionen kommer det sociokulturella perspektivet att behandlas genom att 

dra kopplingar med de resultat vi har fått fram.  
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4. Syfte och frågeställningar  

 

Syftet är att undersöka åtta lärare i årskurs 1 till 6 arbetar med språkutveckling och synliggörande 

av olika kulturer hos elever med svenska som andraspråk, samt jämföra om detta varierar mellan 

de två skolor som studien innefattar. 

 

Frågeställningar: 

 

Hur uppfattar lärare att de i sin undervisning kan främja språkutvecklingen hos elever med 

svenska som andraspråk? 

 

Hur ser lärare på att synliggöra elevers kulturella bakgrund?   
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5. Metod  

I detta avsnitt kommer vi ta upp metod för datainsamling, urval av intervjupersoner samt hur 

genomförandet gick till och bearbetningen av insamlat data. Därefter beskrivs giltig- och 

tillförlitlighet, de forskningsetiska aspekter som vi utgått från samt en avslutande diskussion kring 

metodvalet.  

5.1 Metod för datainsamling 

Eftersom syftet med studien är att ta reda på lärares uppfattningar om hur de kan främja 

språkutvecklingen för elever med svenska som andraspråk samt hur de synliggör elevers kulturella 

bakgrund önskade vi att gå in mer på djupet. Metoden som vi därför valde att använda oss av var 

intervju, då svaren blir mer djupgående och detaljrika än genom en kvantitativ metod. Vi valde att 

genomföra åtta intervjuer fördelade på två skolor, Skola A och Skola B.  

 

5.2 Urval 

 

Intervjuerna genomfördes på två skolor, Skola A och Skola B. Skola A är en mångkulturell 

skola där flertalet elever har svenska som andraspråk. Skolan är belägen i en liten ort i mellersta 

Sverige. Kommunen som orten tillhör tar emot ett stort antal personer som är nyanlända till 

Sverige varje år, något som avspeglas i ortens skolor. En stor del av ortens invånare är 

låginkomsttagare som inte har någon eftergymnasial utbildning.  

   Skola B är, till skillnad från skola A, en skola där majoriteten av eleverna har svenska som 

sitt förstaspråk. Skolan är belägen i en förort i mellersta Sverige där flertalet bosatta är medel- till 

höginkomsttagare och har en akademisk utbildning. 

   Anledningen till vårt val av skolor baseras på ett intresse att ta reda på eventuella likheter 

och skillnader mellan lärarnas undervisningsmetoder, då skolorna i sig och områdena där 

skolorna är belägna skiljer sig åt. Det kan tänkas motsägelsefullt att välja att studera en skola med 

få elever med svenska som andraspråk, men vår mening är att anpassning bör ske oavsett hur 

stort antal elever med svenska som andraspråk som finns i klassen, något som kommer att 

undersökas i denna studie. Det blir även ett naturligt val då syftet är att jämföra två skolor 

emellan. 

   Vi kommer nedan att göra en kort presentation av samtliga intervjupersoner. Lärarna på 

Skola A kommer att benämnas som Lärare A1, A2, A3 och A4. Lärarna på Skola B kommer att 
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benämnas som Lärare B1, B2, B3 och B4. Detta för att underlätta i senare analysdel och 

diskussionsdel.  

 

Lärare A1: Har varit verksam i 14 år. Hon har behörighet från årskurs 1-7 i ämnena svenska, 

SO och bild. Hon arbetar nu i årskurs 1. Den klassen hon undervisar i nu består av 13 elever, 

varav fyra stycken har annat modersmål än svenska. 

Lärare A2: Har varit verksam i 17 år. Hon har behörighet från årskurs 1-7 i ämnena svenska, 

SO och bild. För tillfället är hon klasslärare i årskurs 6. Klassen består av 21 elever, varav tre 

stycken har annat modersmål än svenska. 

Lärare A3: Har varit verksam i åtta år. Hon har behörighet från förskoleklass upp till årskurs 6. 

Hennes inriktning är NO och Engelska, men hon har även behörighet i svenska samt har läst 20 

högskolepoäng i specialpedagogik. Hon undervisar nu i årskurs 2, som består av 18 elever, varav 

sju har annat modersmål än svenska. 

Lärare A4: Har varit verksam i åtta år. Hon har en förskollärarexamen som hon sedan 

kompletterade med en examen för förskoleklass upp till årskurs 6. Hon undervisar nu i en årskurs 

4. Klassen består av 14 elever, varav tre elever har annat modersmål än svenska.  

Lärare B1: Har varit verksam i sex år. Hennes utbildning är från förskoleklass upp till årskurs 6 

och undervisar just nu i en årskurs 2. I klassen finns 25 elever, varav två elever har annat 

modersmål än svenska. 

Lärare B2: Har varit verksam i snart 40 år. Han har utbildning för att undervisa i mellanstadiet, 

samt i kemi och biologi på högstadiet. Han undervisar just nu i en årskurs 4 med 21 elever, där 

två elever har annat modersmål än svenska.  

Lärare B3: Har varit verksam i fyra år. Hon har svenska och matematik som inriktning för de 

tidiga skolåren, förskoleklass upp till årskurs 6. Hon undervisar nu i en årskurs 1, med 19 elever, 

varav en elev har annat modersmål än svenska. 

Lärare B4: Har varit verksam i fyra år. Hennes utbildning sträcker sig från förskoleklass upp 

till årskurs 6. Just nu undervisar hon i en årskurs 1 med 19 elever. Av dessa elever har en elev 

annat modersmål än svenska. 

5.3 Genomförande och bearbetning av datainsamling 

Intervjuerna genomfördes på två skolor, där Lisa Danielsson ansvarade för intervjuerna på Skola 

A och Alexandra Eckerbom för intervjuerna på Skola B.  

   Innan intervjuerna genomfördes gjordes en provintervju, dels för att testa valet av 

intervjufrågor men även för att prova på rollen som intervjuare, något som Dalen (2008, s. 30) 
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förespråkar. Efter provintervjun justerades intervjuguidens innehåll för att de kommande 

intervjuerna skulle bli så bra som möjligt. Provintervjun användes endast i förberedande syfte och 

används inte i resultatdelen i denna studie.  

   Både Skola A och Skola B kontaktades via e-post. Vi kontaktade en av lärarna på vardera 

skola som tillfrågade övriga lärare om det fanns intresse för en intervju. Lärarna fick själva välja 

datum och tid för intervjuer.  

   När lärarna på båda skolorna gav sitt godkännande till att delta i en intervju informerade vi 

mer i detalj vad intervjun skulle komma att handla om samt de forskningsetiska aspekterna. Dessa 

aspekter behandlas mer ingående under rubriken ”Forskningsetiska aspekter”, avsnitt 5.5. 

   Vid genomförandet av intervjuerna fick intervjupersonerna själva välja plats där intervjun 

skulle äga rum. Detta för att intervjupersonen skulle känna sig så bekväm som möjligt, vilket 

leder till ett mer naturligt samtal. På båda skolorna innebar detta att vi hade intervjuerna i lärarnas 

personliga klassrum, vilket var bra då de låg avskilt utan något som kunde störa. Dessutom kan 

en personlig miljö få intervjupersonen att känna sig mer säker i situationen (Esaiasson, 2012, s. 

268). 

   För att underlätta vid senare analys av det empiriska materialet använde vi oss båda av en 

diktafon under samtliga intervjuer, detta för att senare kunna transkribera materialet. 

Intervjupersonerna fick ge sitt godkännande till inspelningen innan intervjun påbörjades.  

   Vi valde att använda oss av en halvstrukturerad intervjuform där vi utgick från en 

halvstrukturerad intervjuguide, uppdelad i fyra teman och ett antal underteman, se bilaga 1. Dessa 

fyra teman har alla en förankring i vårt syfte och frågeställningar. Frågorna i intervjuguiden var 

upplagda mer för att ha någon typ av riktlinje än att följa exakt, detta för att få ett så naturligt 

samtal som möjligt. I och med denna typ av intervjuform har man möjlighet att vara flexibel och 

därmed kan man ändra sin struktur under intervjuns gång om det passar sig bättre, eller lägga till 

följdfrågor utifrån den intervjuades svar (Kvale, 2009, s. 17). Vi började med att ställa ett antal 

uppvärmningsfrågor, detta för att få den intervjuade att känna sig avslappnad och bekväm i 

intervjusituationen (Dalen, 2008, s. 31). Därefter kom vi in på mer djupgående frågor, så kallade 

uppföljningsfrågor, som vi hade utformat på ett kortfattat sätt. Detta är något som Esaiasson 

m.fl. (2012, s. 245) förespråkar, då den intervjuade kan bli ofokuserad av för långa frågor och 

syftet med frågan kan gå förlorat. Efter den genomförda intervjun ställdes ett antal 

tolkningsfrågor för att bekräfta intervjupersonernas perspektiv och att vi förstått svaren enligt 

intervjupersonernas synsätt.  

  Efter intervjuerna dokumenterades det insamlade data genom transkribering. Detta för att ha 

intervjuerna i färskt minne samt för att kunna återgå till viktiga detaljer i intervjusvaren. Då Lisa 
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Danielsson genomförde intervjuerna på Skola A och Alexandra Eckerbom ansvarade för 

intervjuerna på Skola B, var transkriberingen till en fördel då vi kunde ta del av varandras 

intervjusvar på enkelt sätt.  

   Analysen av det insamlade materialet utgår från samtliga transkriberingar där vi fokuserat på 

att finna likheter och skillnader i intervjupersonernas svar. Utifrån transkriberingarna fann vi 

mönster som vi i sin tur delade upp i olika teman. I analysen utgår vi från det sociokulturella 

perspektivet samt kopplat till tidigare forskning. Vi jämför även de två skolorna åt för att se om 

det finns skillnader och likheter mellan dessa. Fokus kommer dessutom att se om medvetenheten 

hos lärarna skiljer sig åt, beroende på om skolan är mångkulturell eller inte. I analysdelen kommer 

Lisa Danielsson att analysera resultatet av Skola A, och Alexandra Eckerbom ansvarar för 

analysen av Skola B.  

    

5.4 Validitet och reliabilitet 

Esaiasson m.fl. (2012, s. 57) menar att validitet är när man mäter det man avser att mäta. 

Validiteten grundar sig inte enbart på insamlad data, utan även hur väl forskaren lyckas framföra 

en sanningsenlig bild av informationen (Patel & Davidson, 2011, s. 106). Esaiasson m.fl. 

bekräftar detta då de väljer att benämna dessa olika typer av validitet för intern och extern 

validitet (2012, s. 58).  

   Syftet med denna studie är, som tidigare nämnts, att undersöka lärares uppfattningar om 

möjligheten att främja språkutvecklingen hos elever med svenska som andraspråk, samt 

tillvägagångssättet för hur de synliggör elevers kulturella bakgrund. Då en del av syftet är att ta 

reda på lärares uppfattningar, får vi hög validitet då en intervju går in på djupet, något som en 

enkät eller en observation inte skulle svara på. Detta är ett exempel på vad Esaiasson (2012, s. 58) 

menar med intern validitet. Då vi analyserar och drar slutsatser utifrån insamlad data, samt drar 

paralleller till det sociokulturella perspektivet, får vi även en hög extern validitet i studien.  

   Enligt Patel och Davidson (2011, s. 103) står begreppet reliabilitet för att forskningen ska 

utföras på ett tillförlitligt sätt. I vårt fall är intervjuerna tillförlitliga då vi använt oss av diktafon 

för att spela in samtalen samt transkriberat intervjuerna för att ha så sanningsenlig grund som 

möjligt. Dessutom har valet av intervjupersoner gjorts utifrån deras yrke och den skola som de 

arbetar på, vilket är en väsentlig faktor för att få ett tillförlitligt resultat. Utifrån tidigare forskning 

kan vi se likheter med vår egen studie, något som stärker tillförlitligheten ytterligare.  
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 5.5 Forskningsetiska aspekter 

Vetenskapsrådet påvisar fyra krav på forskningen som alla har med den enskilda individens 

skydd att göra. Dessa är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet, och det 

är dessa fyra krav som vi kommer att utgå från i vår studie. Informationskravet hänvisar till 

intervjupersonens rätt till att få information om studiens syfte, så att denne är medveten om 

varför vi vill genomföra intervjun. Intervjupersonen har även själv rätt att bestämma om denne 

vill medverka eller inte, samt rätt att besluta om denne vill avbryta intervjun utan att detta medför 

några som helst konsekvenser, vilket ingår i samtyckeskravet. Liksom konfidentialitetskravet 

konstaterar kommer vi att använda oss av det insamlade empiriska materialet på ett sådant sätt att 

den intervjuade personen inte kan identifieras. Vi kommer dessutom att använda oss utav det 

enbart för att få fram ett forskningsresultat till vår studie, vilket vi kommer informera den 

intervjuade om, och därmed får vi även med nyttjandekravet som en etisk aspekt. Vi anser att alla 

dessa fyra krav är viktiga att ha i åtanke vid genomförandet av våra intervjuer, och vi kommer att 

utgå från dem innan, under och efter intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2002) 

 

5.6 Reflektion över metoden 

Esaiasson m.fl. (2012, s. 251) menar att intervju som metod ger oss som intervjuare möjlighet 

att registrera oväntade svar från intervjupersonerna samtidigt som man på ett enkelt sätt kan följa 

upp intervjupersonens svar, något som inte går att göra i exempelvis en enkät.  

   När man har intervju som metod finns flera tillvägagångssätt hur själva intervjuguiden ska 

struktureras. Esaiasson (2012, s. 264-265) förespråkar att en kombination av teman och konkreta 

frågor. Fördelen med att presentera bara teman är att intervjun får ett mer öppet klimat. En 

halvstrukturerad intervju kan upplevas som ett naturligt samtal för både intervjuaren och 

intervjupersonens del, man undviker att det blir stelt eller krystat. Eftersom frågorna är breda och 

öppna ger de ett stort spann för den intervjuade att svara på frågorna. Vi får här se vad 

intervjupersonen fokuserar på i en stor fråga och vad som denne anser vara det centrala 

(Esaiasson, 2012, s. 264). Vi valde att använda oss av denna intervjuform, då vi anser att den 

lämpar sig bra för att ta reda på studiens syfte och frågeställningar, då valet av intervju som 

metod har mätt lärarnas egna uppfattningar och tankar om deras undervisningsmetoder.  

   Som tidigare nämnts dokumenterades intervjuerna med hjälp av diktafon, och vi valde att 

komplettera detta med egna anteckningar. Detta är något som Esaiasson m.fl. förespråkar (2012, 

s. 302) då det kan vara fördelaktigt att anteckna ord och tankar som man får i åtanke just vid det 
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specifika tillfället. Att föra anteckningar medverkar även till att intervjupersonen kan få en känsla 

av att dennes svar tas på allvar och är viktiga för den som intervjuar.  

   Vi valde att göra åtta stycken intervjuer, där varje intervju var cirka 30-40 minuter lång. 

Anledningen till valet av detta antal samt längden på intervjuerna gjordes för att vi ville få en 

djupare insikt i lärarnas arbete och uppfattningar. Detta är något som Kvale (1997, s. 97) 

förespråkar, då han menar att antalet intervjuer grundar sig på vilket syfte man har med studien. 

Vi är dock medvetna om att urvalsgruppen är förhållandevis liten och vi kan därmed inte dra 

slutsatsen att resultatet hade blivit detsamma om studien genomförts på fler skolor.  

 

 



24 
 

6. Resultat 

Denna resultatdel indelas i två större avsnitt. Det ena avsnittet behandlar resultatet på Skola A 

och det andra behandlar resultatet på Skola B. 

6.1 Resultat Skola A 

6.1.1 Lärares undervisningsmetoder för  språkutveckl ing 

På frågan om hur lärarnas undervisningsmetoder för att främja språkutvecklingen uppger alla 

fyra lärare på Skola A att de jobbar olika beroende på lektionstillfälle och ämne. När det kommer 

till svenska som ämne tar lärare A3 upp att hon jobbar i block. Med block menar hon att 

undervisningen fokuserar extra mycket på exempelvis läsning under en period, ett annat block 

kan bestå av skrivning, och ett block där grammatik får ta större plats.  

   En vanlig undervisningsmetod bland samtliga lärare för elever med svenska som andraspråk 

är att stryka under ord i text. Det kan vara begrepp som eleverna uppfattar på ett sätt utifrån 

deras förkunskaper, men där begreppet har fler än en betydelse beroende på sammanhang, och 

därmed kräver ett tydliggörande. Lärare A1 tar ett exempel på hur en elev i klassen som har 

svenska som andraspråk missförstod ordet ”vad”, som kan ha mer än en betydelse. I detta fall 

menade läraren ”vad” som en del av benet, medan eleven förstod det som en fråga. Detta kan lätt 

missuppfattas då meningar har olika nyanser och betydelser beroende på sammanhanget och hon 

påpekar att man bör ha detta i åtanke. 

   Både lärare A1 och A2 använder sig av Ipads i läsundervisningen. De utgår från ett program 

som heter Skolstil. I skolstilsprogrammet får eleverna möjlighet att kombinera bild och ljud och 

få ordet rättstavat för sig. Ett exempel som kan visas i skolstilsprogrammet är en bild på en bok. 

Eleven uttalar hur bok ska stavas genom att ljuda bokstäverna. Ipaden upprepar hur eleven har 

bokstaverat ordet och bekräftar därefter om ordet är rättstavat eller inte. Lärarna förespråkar 

detta då eleverna får koppla ljud, bild och skrift. På skolan finns även projektorer i varje klassrum 

som lärarna använder sig mycket av.  

   När det kommer till elever med svenska som andraspråk prioriterar Lärare A3 att ha 

variation i undervisningen. Lärare A3 kombinerar skrivning och läsning genom att skriva upp en 

instruktion på tavlan, därefter talar hon om vad som står för att sedan ge ut en skriftlig version av 

det hon precis har tagit upp. Genom att ha flera lektionsmoment under lektionen underlättar hon 
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för elever med svenska som andraspråk då dessa inte endast behöver lyssna i längre pass. Lärare 

A3 uttrycker det såhär: 

”Jag ger muntlig instruktion och sen får de den skriftligt också. Just för att många med 
andraspråksbakgrund… de har svårt att ta till sig genom att bara lyssna, de behöver läsa och få tid 
för sig själv och försöka komma på vad de ska göra” (Lärare A3, årskurs 2). 

 
Samtliga lärare anser att det är viktigt att arbeta mycket med text och bild. A1 ger ett exempel 

på en övning som hon brukar använda sig av. Övningen går ut på att eleverna väljer ut sex bilder 

som föreställer olika händelser. Dessa lägger de sedan ut i en följd av händelseförlopp som ger en 

sammanhängande historia. Till bilderna skriver eleverna ner ord och meningar som bildar en 

helhet. Helheten blir en saga som eleverna sedan får återberätta högt inför klassen.  

   Lärare A3 nämner att elever med svenska som andraspråk kan uttrycka ord på sitt 

förstaspråk om de inte vet ordet på svenska. Även om hon inte kan elevens förstaspråk, kan det 

vara positivt för eleven att få uttrycka sig. Lärare A3 tar också upp vikten av att själv lära sig vissa 

fraser på olika språk som talas av eleverna i klassen. Detta bidrar, menar hon, till att eleverna 

känner sig bekräftade och sedda, vilket i sin tur leder till ett tryggt klassrumsklimat. 

   Grupparbeten anses av samtliga lärare vara mer fördelaktigt än enskilt arbete när det 

kommer till språkutveckling och något som tre av de fyra intervjuade lärarna använder sig av. 

Enligt Lärare A2 är detta en bra arbetsform då eleverna samtalar med varandra, hon menar att 

interaktionen med de andra eleverna i klassen är enormt betydelsefullt. Grupparbete kan även 

vara något som eleverna med svenska som andraspråk själva ofta uppskattar, då det kan vara 

lättare att våga ställa frågor och att höra klasskamrater prata och diskutera. Hon påpekar dock 

vikten av att grupparbetet inte får vara på för hög nivå då eleverna i så fall inte tar till sig 

innehållet. Lärare A4 tror att grupparbete kan löna sig men bara om eleven är aktiv själv. Enskilt 

arbete för eleverna med svenska som andraspråk menar lärarna kräver mer stöttning. Det kan 

vara svårt för en elev att komma igång med arbetet och förstå en instruktion, därav krävs mer 

hjälp från läraren. Dock, menar Lärare A3, kan enskilt arbete ha en bekräftande effekt om 

materialet är anpassat för elever som har svenska som andraspråk. Genom att eleven får känna 

och se att de kan arbeta sida efter sida i en övningsbok ökar självkänslan. Något att tillägga är att 

eleverna i Lärare A3s klass kommer från en skolkultur där kunskapen ofta mäts i producerad text, 

menar hon själv. Lärare A3 anser därför att detta kan vara extra viktigt för just dessa elever.  

”I deras kultur så handlar det mycket om att man gör något, så därför kan jag tycka att det är viktigt 
att ändå låta dem få känna att de klarar av. Så vi har köpt in lite som är anpassat för 
andraspråkselever, så att de kan jobba med det. […] Kanske inte att de egentligen lär sig så otroligt 
mycket av språket, men de känner ändå att de gör nåt. För att bara säga att ’såhär jobbar vi inte i 
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Sverige’, så handlar det ju om att ta hänsyn till var de kommer ifrån och deras kultur och 
värderingar” (Lärare A3, årskurs 2).  

6.1.2 Lärares metoder för  at t  synl iggöra e l evers  kulture l la bakgrund 

På frågan om hur lärarna arbetar för att få in elevers olika kulturella bakgrund svarar samtliga att 

detta inte är något som ständigt genomsyrar undervisningen. Det visar sig snarare tas upp mer 

spontant, beroende på vad man talar om på lektionen just då. Det kan vara att eleverna tar ett 

eget initiativ att dela med sig. Även vilken typ av lektionstillfälle det är spelar stor roll. I geografin, 

menar Lärare A2, att det blir naturligt att prata om vart eleverna i klassen kommer ifrån, då man 

kan använda sig av kartan, visa bilder på landet med mera. Då hon undervisar i årskurs 6 och 

eleverna är en aning äldre har hon även låtit de elever som vill hålla i en del av en lektion. Till 

exempel har en muslimsk elev berättat om islam och varför man kan tänka och tycka på olika 

sätt. Detta, menar Lärare A2, är ett utmärkt sätt att få vissa elever i klassen, som förut hade en 

väldigt stereotyp bild av muslimer, att tänka om och få ett bredare perspektiv.    

   Även Lärare A3 påpekar att vissa lektionstillfällen passar sig bättre för att synliggöra elevers 

olika bakgrund. Ett exempel på detta var från en NO-lektion som handlade om vatten. Lärare A3 

gav då en elev från Eritrea utrymme att berätta om sina erfarenheter från sitt hemland där det inte 

är en självklarhet att man har vatten över huvud taget. Hon menar att det är viktigt att 

uppmärksamma sådana skillnader, då det är något som alla i klassen kan dra nytta av eftersom 

eleverna får ta del av situationen på ett naturligt sätt och därmed enklare kunna reflektera över 

detta.  

   En av de intervjuade lärarna, Lärare A4, visade mer osäkerhet i att få in elevers kulturella 

bakgrund än de övriga tre. Då Lärare A1, A2 och A3 hade insikt om de olika tillfällen som de 

valde att lyfta fram eleverna med annan kulturell bakgrund, hade Lärare A4 ingen baktanke med 

detta. Hon påpekar att anledningen till att hon kanske inte tar tillvara på detta kan grunda sig i 

hennes okunskap kring det. Denna okunskap tror hon bidrar till att elevernas kulturella bakgrund 

kommer upp till ytan i enbart i vissa få sammanhang. 

   Alla lärare menar att det är en fördel att ha en mångkulturell skola då detta bidrar till att 

eleverna får se att vi alla är olika, men ändå lika. En fördel är att det blir enklare att motverka 

fördomar.  

”Det är ju ovärderligt när man kan få andra människors upplevelser berättade för sig. Det breddar 
ju perspektiven, det är verkligen en stor fördel” (Lärare A2, årskurs 6). 

 



27 
 

Två av lärarna påpekar att man kan dra nytta av olikheter eller fördomar som uppstår. Lärare A3 

tar upp en händelse då eleverna i klassen kallade en av pojkarna för pepparkaka. Pojken 

klargjorde för läraren att han inte tog illa vid sig av ordet, utan att de andra eleverna fick tillåtelse 

att kalla honom för det. Eleverna menade att de tyckte att han såg ut som en pepparkaka då ”han 

är brun”. Läraren tog dock tillfället i akt att ta upp detta till diskussion i klassen om varför det är 

acceptabelt att kalla någon från Afrika för pepparkaka, men att vi inte kallar någon från Sverige 

för exempelvis snöboll. Lärare A3 anser att detta är något som man inte ska låta gå obemärkt 

förbi. Det blir istället ett ypperligt tillfälle för eleverna att resonera kring vad vi har för 

inställningar till sådant som vi kanske inte alltid har någon grund till. 

   Lärare A2 har även hon tagit vara på liknande situationer. Hon har uppmuntrat till 

diskussioner om vad hon kallar för ”skillnaden mellan invandrare och invandrare”. Många av 

eleverna har nämligen synsättet att en person med Afrikanskt ursprung är invandrare, medan en 

person med Holländsk bakgrund, som A2 själv har, inte är invandrare. Här har hon haft 

diskussioner för att eleverna ska få förståelse för andra människor och bidra till att de ska kunna 

ifrågasätta invanda tankar och mönster. 

   På frågan om vad de anser vara viktigt att uppmärksamma när det gäller elever med annan 

kulturell bakgrund finner Lärare A3 det viktigt att låta dessa elever berätta vad de kommer ifrån 

och varför de nu befinner sig i Sverige. Att få andra elever att förstå att man kanske inte bara är i 

Sverige ”för att det är kul”, utan att det ofta finns en bakgrund till det, menar Lärare A3 är viktigt 

att uppmärksamma. Detta, samt att låta elever berätta om hur vi firar olika högtider, är något hon 

värdesätter högt. Två av lärarna, Lärare A2 och A4, anser att det är viktigt att känna av 

situationen, att känna av när och om eleverna vill berätta om något som har att göra med deras 

kulturella bakgrund. Det gäller, menar de, att fånga det spontana som sker i klassrummet, samt att 

inte ”utpeka” någon som inte känner sig bekväm med detta. Lärare A4 bekräftar detta genom att 

säga: 

 ”Jag har för lite på fötterna om det där. Men att man känner av lite. Om de vill eller inte vill. Det 
tror jag är viktigt. Så att man inte går på. Vill man försöka vara svensk så ska man få vara det 
också” (Lärare A4, årskurs 4).  

 

    Lärare A2 tycker att man får arbeta på olika sätt beroende på vad det är för elever man har i 

klassen. De elever som går i hennes klass just nu som har annan kulturell bakgrund är så pass 

”svenska”, som hon uttrycker det, att man inte behöva något nämnvärt arbete för att integrera 

dem i klassen. Hade situationen däremot sett annorlunda ut, om de hade haft en elev som 
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exempelvis bar slöja och inte får dansa eller lyssna på musik, så hade hon arbetat aktivt med att få 

de andra eleverna i klassen att få en förståelse för detta. Hon säger: 

”Men om man skulle få en sån här extrem kulturell skillnad, alltså om det kommer en elev som 
kanske inte får lyssna på musik, får inte dansa, ska bära slöja… Om det blir väldigt avvikande så 
måste man på något vis jobba hela tiden med att få en förståelse med varför det är så. Annars kan 
det ju uppfattas från elevernas håll att ’gud vad konstigt, vad är det där för miffo’, liksom. Då 
måste man vara mer aktiv som lärare” (Lärare A2, årskurs 6). 

 
I dagsläget anser samtliga lärare på Skola A att de inte arbetar så mycket gemensamt för att ta 

tillvara på elevers kulturella bakgrund. De menar att man skulle kunna göra mer för att synliggöra 

att de är en mångkulturell skola. Samarbetet idag är inte fokuserat på att arbeta över klasserna 

eller stadierna, utan har mer blivit inriktat på att diskutera på raster, arbetslagstid och 

planeringstid. Dessa samtal kan handla om de elever som har svenska som andraspråk och hur 

man kan gå tillväga för att få eleverna att utvecklas ytterligare. Något som fungerar väldigt bra är 

att det finns en IK-klass (internationell klass) på skolan som är till för elever som är nyanlända till 

Sverige. Hit går även vissa av eleverna med svenska som andraspråk vid vissa tillfällen för att få 

extra stöd. Läraren i IK-klassen är väl insatt i vart eleverna ligger i sin utveckling och har en god 

kommunikation med övriga lärare om vad de arbetar med just nu och vad som går bra eller 

mindre bra. 

   För att främja lärandet ytterligare påpekar alla intervjupersoner att det vore optimalt att ha 

ett mer nära samarbete med modersmålslärarna. Ett exempel skulle kunna vara att ha 

modersmålslärarna som resurs i klassrummet. Detta skulle underlätta enormt, dels för eleverna 

själva då de kan få ord förklarade på sitt förstaspråk, men även för läraren som skulle kunna 

fördela sin tid på fler elever som också behöver extra stöd. För närvarande finns det ingen 

möjlighet med ett nära samarbete med modersmålslärarna, då de inte arbetar på skolan på skoltid. 

Detta, menar lärarna, är något som också skulle kunna behöva förbättras. Lärarna kan dock 

kontakta modersmålslärarna vid vissa tillfällen för att få reda på hur det går för eleverna på 

modersmålsundervisningen.  
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6.2 Resultat Skola B 

6.2.1 Lärares undervisningsmetoder för  språkutveckl ing 

Ingen av de intervjuade lärarna på Skola B använder någon specifik metod för att främja 

eleverna med svenska som andraspråk och detta är inget som de fokuserar nämnvärt på. Ingen av 

lärarna har förberett något extra material innan lektionstillfället, utan anpassar i så fall för eleven 

just där och då. Detta kan visa sig i att läraren låter eleven arbeta med färre uppgifter än sina 

klasskamrater, men i samma arbetsbok. Lärare B3 uttrycker sig om en av eleverna med svenska 

som andraspråk: 

”Att ge honom andra uppgifter, det är inte sådär jättesmart, för då känner han att han 
särbehandlas, så jag kör väldigt mycket samma, men ställer då mindre krav på att han ska hinna 
göra allt” (Lärare B3, årskurs 4). 

 

Samtliga lärare på Skola B tar upp flera undervisningsmetoder för språkutvecklingen, men då i 

ett mer allmänt sammanhang, där eleverna med svenska som andraspråk inte finns i åtanke. Om 

lärarens syfte med lektionen är att skriva en text kan det innebära att läraren tar in flera läromedel, 

förklarar svårare begrepp och skriver upp på tavlan vilka instruktioner eleverna kan följa, detta är 

således en hjälp för samtliga elever. Lärare B2 varierar undervisningsmaterialet genom att ha 

mycket läs- och skrivövningar på datorer där syftet med uppgifterna kan fokusera exempelvis på 

grammatik som verb och adjektiv. Genom att skriva på datorer får eleven ett resultat som syns 

direkt, då bokstäverna blir tydliga och man ser om orden är rättstavade. Detta kan vara en hjälp 

för elever med svenska som andraspråk då de på ett enkelt sätt får utveckla skrivförmågan. Lärare 

B2 uttrycker sig om hur han uppfattar kunskapsnivåer i språket mellan eleverna: 

”Det kostar väldigt mycket att ha barn som inte har språkkunskaper, hela klassens nivå sänks, och 
det måste man ha klart för sig. […] han hade ju så dåliga språkkunskaper, så det går ju inte att ta 
hänsyn till honom i alla avseenden, ibland får han bara sitta” (Lärare B2, årskurs 4). 

    

   Samtliga lärare arbetar med högläsning samt läsning av egen bok. Vid högläsning brukar 

Lärare B3 låta hela klassen vara delaktig genom att de går igenom det de läst tillsammans.  

   De undervisningsmetoder samtliga lärare använder sig av för att främja elever med svenska 

som andraspråk är att de anpassar uppgifterna till eleverna. Ett exempel som samtliga lärare 

använder i sin undervisning är tydliggöranden och beskrivning av begrepp som kan uppfattas 

svårare. Detta gör lärarna i helklass, då det inte ska kännas utpekande för någon. 
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    När det kommer till läsläxor brukar Lärare B2 låta en av eleverna med svenska som 

andraspråk få skriva små lappar på de ord som eleven inte förstår, och därefter får det förklarat 

för sig hos sin SVA-lärare. Lärare B2 brukar även använda sig av lotsning som att skriva svar på 

tavlan, eller hjälpa till genom att ge hänvisning till en sida i en bok som eleven kan finna svar på. 

Lärare B2 anser inte att det är positivt att lotsa en elev till ett svar, men när Lärare B2 gör det, 

handlar det mer om att stärka elevens självkänsla.  

”Det är sällan bra att ge dem svaret. Men ibland så vill de bli klara. Målet för dom är också att de 
har hunnit med. Och då kanske det är fem frågor som de har letat upp och besvarat, och fem 
frågor har de fått hjälp med, bara det, att de då känner sig nöjda, för självkänslans skull […] 
Självkänslan är mycket mer värd än att dom vet svaret på en fråga” (Lärare B2, årskurs 4). 

 
Lärare B1 poängterar hur viktigt det är att ha ett tillåtande klassrumsklimat och att eleverna 

känner sig trygga, bekväma och vågar fråga om de inte vet svaret på en uppgift.  

   I intervjuerna på Skola B framkommer det att enskilt arbete är det arbetssätt som samtliga 

lärare föredrar. Lärare B4 fokuserar på enskilt arbete då hon anser att hennes klass i årskurs 1 inte 

är mogna för grupparbete ännu. Grupparbeten kräver väldigt tydliga instruktioner kring 

grupparbetet i sig, menar hon, och elevernas roller inom gruppen om vem som ska göra vad är 

inte alltid självklara, anser Lärare B2.  

   Vid enskilt arbete får eleverna öva på att arbeta självständigt, något som Lärare B2 anser ger 

högre resultat. Lärare B2 föredrar grupparbeten där gruppen hjälps åt att lösa en uppgift, där det 

exempelvis ska diskuteras, resoneras och komma fram till svar. Samtliga lärare är överens om att 

både grupparbeten och enskilt arbete behövs men att det handlar framförallt om att få omväxling 

på undervisningsmetoder. 

    

6.2.2 Lärares metoder för  at t  synl iggöra e l evers  kulture l la bakgrund 

Samtliga intervjupersoner menar att de i dagsläget inte uppmärksammar elevernas olika kulturella 

bakgrund nämnvärt. De anser att de inte har något medvetet arbetssätt, utan att det i så fall blir 

på en mer spontan nivå. Lärare B4 påpekar dock att hon tar in mycket sång och musik i sin 

undervisning och att hon ibland använder detta som ett redskap för att få in andra språk. Hon 

själv har isländskt påbrå vilket har gjort att hon har lärt eleverna vissa visor på isländska. Den 

pojke i klassen som har svenska som andraspråk talar engelska hemma, vilket blir enkelt att 

använda sig av i musiken. Både Lärare B1 och B3 säger att de har varsin elev som är muslim, 

något som kan öppna upp för diskussioner i klassrummet kring olika högtider, hur man kan fira 

på olika sätt och så vidare. Detta blir också ett sätt att stärka den eleven och få eleven att känna 
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sig bekräftad, menar Lärare B1. Båda dessa lärare tar även upp specifika tillfällen då dessa elever 

har fått komma till tals, och det visar sig att detta varit då de har haft lektioner i religion som har 

behandlat dessa ämnen. Det blir endast under sådana tillfällen som detta tas upp. Lärare B2 är 

däremot mycket noggrann med att de elever i hans klass som kommer från Irak och Somalia ska 

vara stolta över sitt ursprung, genom att ständigt ha i åtanke att stärka dem i detta. Ett exempel 

på detta är att han nämner att det finns många vetenskapsmän och författare som var kurder, 

vilket han kan använda sig av i sin undervisning. Detta blir ett hjälpmedel för att stärka eleven 

från Irak då eleven får sitt ursprung uppmärksammat i en positiv bemärkelse. Lärare B2 har även 

lärt sig vissa ord och fraser på olika språk under sina år som verksam lärare, vilket han menar är 

ett bra tillvägagångssätt för att få elever att känna sig sedda. 

   Skola B har endast ett fåtal elever med annan kulturell bakgrund, något som lärarna menar kan 

vara anledningen till att de arbetar så lite med att få in detta i undervisningen. Det blir inte belyst 

på ett lika autentiskt sätt som om de hade haft fler elever med annan bakgrund på skolan, menar 

Lärare B4. De använder sig inte av något samarbete för att belysa elevers kulturella bakgrund och 

de har inga temadagar eller liknande, vilket samtliga påpekar att man skulle kunna försöka få in, 

men då krävs det att alla är engagerade och vill delta. Lärare B3 tänker sig att ett 

ämnesövergripande arbetssätt som spänner över klasserna i en årskurs skulle kunna vara ett bra 

arbetssätt. Däremot krävs det att alla är med på detta vilket har stött på motstånd. Hon bekräftar 

detta genom att säga:  

”Det här med att arbeta ämnesövergripande kan ju vara ett väldigt bra sätt. Vi vill ju det, många av 
oss, men det är ju det här motståndet då från de äldre… som ja, som inte vill anamma det här nya. 
Vi vill ju göra som Lgr11 säger… men vi är inte där liksom. Så det tar kanske tio år eller nåt i den 
här takten” (Lärare B3, årskurs 1). 

 

Lärare B4 har tidigare erfarenhet från en mångkulturell skola där de hade många temadagar och 

bjöd in elevers familj och släkt till skolan för öppet hus med dans, sång, musik, mat och annat 

från olika kulturer. Hon menar att det känns mer avlägset på den skola där hon arbetar nu, då det 

inte är en mångkulturell skola på det sättet. Hon poängterar att hon inte har reflekterat över att de 

inte använder sig av ett sådant arbetssätt på den här skolan, men tror att det beror på att olika 

kulturell bakgrund inte är lika framträdande här från början.  

   Samtliga lärare påpekar vikten av att alla elever, oavsett bakgrund, ska känna sig delaktiga 

och att vi alla är en helhet istället för att man ska känna sig utpekad. Lärare B3 uttrycker sig på det 

här viset: 

”Ja att det inte blir nåt konstigt att vara från en annan kultur, utan vi är alla människor, oavsett om 
man har… Ja, att det blir fokus på det, att ’titta han kommer från Gambia’ eller... Ja och jag har ju 
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en egen kultur fastän jag inte kommer från ett annat land. Men det är viktigt, att inte känna att man 
är utpekad. Utan behandlas lika” (Lärare B3, årskurs 1). 

  

   Att både uppmärksamma elevers olika kulturer och samtidigt inte få eleverna att skapa ett 

”vi och dem”-tänkande sätter stor press på lärarna på skolan, menar Lärare B3. Hon menar 

vidare att man som lärare bör ha kunskap om hur detta kan omsättas i praktiken, vilket hon anser 

att man inte får med sig från lärarutbildningen utan istället är något som man får mer kunskap om 

under tiden man arbetar. På Skola B, där mångkulturalismen inte framgår tydligt, kan det vara 

okunskap som avspeglar sig, antar hon, då de har mycket kvar att lära. Lärare B3 anser att elevers 

kulturer bör uppmärksammas men att det inte ska få för stor plats i undervisningen: 

”Ta till exempel ramadan, om man gör för mycket runt det. Då kan det bli lite för mycket, att det 
är så himla speciellt att det blir lite för exotiskt. Utan där får man vara lite varsam, även om det är 
bra att man tar upp det, men det ska vara lite mer naturligt” (Lärare B1, årskurs 2). 

 

Lärare B2 tar upp ett fall med en pojke i klassen som har somaliskt påbrå, där denna pojke 

vägrar att ha modersmålsundervisning, då han vill vara svensk, som han uttrycker sig. Här anser 

Lärare B2 att man ska respektera pojkens åsikt, och att det egentligen är i hemmet där den största 

andelen somaliska ska äga rum och att det egentligen inte måste bli synligt även i skolan. Men, 

Lärare B2 påpekar vidare att det därmed är otroligt betydelsefullt att stärka denna elev i att känna 

sig stolt över sitt ursprung och att han både är svensk och somalier. Att få eleven att känna 

trygghet i detta samt uppmuntra till detta är en utmaning men nödvändigt att ta ansvar för som 

lärare. Även Lärare B1 har en elev i klassen som kommer från Somalia och hon berättar om hur 

hon som lärare tänker kring denna elevs kulturella bakgrund: 

”Hon passar in här. Men jag förstår att de har helt andra seder och bruk, och jag skulle nog vilja få 
med det ännu mer. För alla barn mår ju bra av att se hur olika vi är […] Men det är nog en tidsgrej 
det där, för hade man mer tid, så skulle det gärna få ta mer plats” (Lärare B1, årskurs 2). 
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7. Analys 

 

Analysen kommer i detta avsnitt att sammankopplas med tidigare forskning samt det 

sociokulturella perspektivet.  

 

7.1 Analys Skola A 

7.1.2 Lärares undervisningsmetoder för  språkutveckl ing 

På skola A använder två av fyra lärare Ipad som ett ofta återkommande inslag i 

undervisningen. De menar att användandet av Ipad är fördelaktigt för elever med svenska som 

andraspråk då de kan använda sig av program där man kan koppla ihop ljud, bild och text samt 

skapa filmer. Att använda sig av olika typer av hjälpmedel är något som Allison och Rehm (2007) 

förespråkar då eleverna får aktivera olika sinnen och dessutom kan ge vidare intresse för att lära 

sig mer då undervisningen är varierad. Två av lärarna på Skola A använder sig av Ipads som ett 

hjälpmedel och får in varierad undervisning på det sättet. Samma lärare som använder sig av 

Ipads har också en tanke med att koppla samman ljud, text och bild för att främja 

språkutvecklingen. Här kan man se att de använder sig av ett konkret material för att eleverna ska 

få möjlighet att bilda sig en helhetsbild på ett fördelaktigt sätt (Parszyk, 1999). I och med detta 

syns en likhet med Cummins modell, där man som lärare bör lägga undervisningen i den nivå 

som passar sig för andraspråkseleverna. Cummins modell påvisar även att undervisningen bör ta 

utgångspunkt i en låg kognitiv svårighetsgrad som även är situationsberoende, för att sedan öka 

till en högre kognitiv svårighetsgrad (Cummins, 1986). Det syntes tydligt i intervjuerna att lärarna 

i lågstadiet använder sig i hög grad av detta tankesätt. I intervjuerna av lärarna som undervisade i 

mellanstadiet framkom det inte lika tydligt om de i sin tur arbetar utifrån en högre svårighetsgrad, 

men att de fortfarande är i det situationsberoende fältet. Vi kan dock anta att då kraven ökar ju 

högre upp i årskurserna man kommer så ökar även den kognitiva svårighetsgraden, samt att 

anledningen till att lågstadielärarna arbetar på det sättet de gör idag är naturligt då deras elever 

fortfarande är så pass unga att de behöver en låg kognitiv svårighetsgrad i och med detta. 

Samtliga lärare menar dock att eleverna med svenska som andraspråk inte får någon typ av 

hjälpmedel, utan skillnaden som görs är bland annat att de inte är tvungna att göra ett visst avsnitt 

i övningsboken. Detta på grund av att det anses vara för komplicerat. Parszyk menar att 

lärobokstexter i sig inte har ett kontextualiserat innehåll. 
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   Utifrån resultatet synliggörs att samtliga lärare ser fördelar för eleverna med svenska som 

andraspråk att arbeta i grupp. Detta är något som de alla utom en också använder sig av i sin 

undervisning. Här ser man att tre av fyra lärare anammar smågruppsaktiviteter, vilket Gröning 

(2006) lyfter upp som ett arbetssätt som utvecklar språket. Lärarna sammansätter dessutom 

grupperna beroende på elevernas förkunskaper och tidigare erfarenheter, även detta en 

ståndpunkt som Gröning (2006) rekommenderar. Här får dessutom språket stå i fokus, då 

eleverna får samtala med varandra och tillsammans komma fram till lösningar. Samtalet är en av 

grundpelarna inom det sociokulturella perspektivet då det är i kommunikation med andra som vi 

delger kunskap, därmed får de intervjuade lärarna på Skola A in detta i sin undervisning (Säljö, 

2000). En intressant iakttagelse är att Lärare A3 ser grupparbeten som en fördel för elever med 

svenska som andraspråk även om de inte deltar särskilt i arbetet, medan Lärare A4 anser att 

eleverna måste vara delaktiga för att ta till sig något. Enligt Lärare A3 kan elever med svenska 

som andraspråk utvecklas enormt mycket i språket, även om de inte är de som är mest framåt i 

en grupp, vilket Gröning (2006) inte sympatiserar med. Lärare A3 menar att det inte spelar någon 

roll hur framåt man är i en grupp, utan det väsentliga är att det förs en diskussion i gruppen och 

att språket står i fokus, något som hon menar får en positiv inverkan. Gröning, å sin sida, framför 

i sin studie att ett dilemma kan vara att de ”duktiga” eleverna i en grupp kan komma att ta över 

grupparbetet, vilket då inte gynnar de elever som inte gör det. Detta är även något vi ser Lärare 

A4 anamma, då hennes erfarenheter av grupparbeten är att vissa elever kan ta över och att andra 

elever hamnar i bakgrunden, vilket har gjort att hon mestadels låter eleverna arbeta enskilt. 

   Utifrån det empiriska materialet framkommer att de intervjuade lärarna uppfattar att 

eleverna med svenska som andraspråk kräver mer stöttning vid enskilt arbete, då det kan vara 

svårt att uppfatta en instruktion och starta arbetet på egen hand. Säljö (2000) talar om den 

proximala utvecklingszonen då man ger eleven den stöttning som krävs för att eleven ska klara av 

uppgiften, för att sedan låta eleven få tillräckligt med kunskap för att denne därefter ska klara av 

att arbeta självständigt. Vi får dock inte bekräftat att lärarna ger mindre stöttning allt efter som, 

men att de använder sig av stöttning som en metod vid enskilt arbete. 

   Det framkommer att lärarna på Skola A inte använder sig av elevernas förstaspråk i 

undervisningen som ett planerat inslag, utan om det tas upp är det mer spontant på lektionen för 

att det passar in vid det tillfället. En av lärarna på skolan menar att det är viktigt att hela tiden 

bekräfta eleverna och ett sätt att göra detta på, menar hon, är att använda sig av fraser och ord på 

elevernas förstaspråk. Här syns ett samband i det som Parszyk (1999) tar upp i sin studie då hon 

påvisar att eleverna måste bli bekräftade för att känna tillit till sig själva och sina prestationer i 

skolan. Enligt det sociokulturella perspektivet lär vi oss saker och ting utifrån våra tidigare 
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erfarenheter och vår bakgrund, därav är det även av värde att lärarna är väl insatta i detta för att 

kunna ge eleverna en så god språkutveckling som möjligt (Säljö, 2000).  

 

7.1.3 Lärares metoder för  at t  synl iggöra e l evers  kulture l la bakgrund 

I resultatdelen ser man att samtliga intervjupersoner på Skola A nämner att elevers kulturella 

bakgrund får en mer spontan plats i deras undervisning. En av lärarna tar upp ett flertal tillfällen 

då hon uppmuntrar eleverna i hennes klass att komma till tals och berätta om deras tidigare 

erfarenheter och vad de har för kunskaper som de har med sig från sitt hemland. Här vävs det in 

som en naturlig del av undervisningen, men som inte har planerats in i förväg av läraren. Både 

Lärare A2 och A3 ser fördelar med att ha flertalet elever med annan kulturell bakgrund då de 

menar att man på ett enkelt sätt kan lyfta upp till diskussioner i klassrummet och därmed även 

motverka fördomar och stereotypa föreställningar hos eleverna. Här syns likheter med vad 

Parszyk (1999) tar upp. Som tidigare nämnt påpekar Parszyk vikten av att uppmärksamma 

elevernas bakgrund och få dem att känna en stolthet och en tillit till sig själva. Det är även viktigt 

att ha kunskaper om att ett ”vi och dem”-tänkande kan skapas om man som lärare inte arbetar 

för att låta elevernas kulturella bakgrund få en naturlig plats i klassrummet och på skolan. 

Uppfattningen som framstår om lärarna på Skola A är att tre av de fyra intervjuade lärarna har en 

strategi och en tanke med att uppmärksamma elevernas kulturella bakgrunder och att motverka 

fördomar, trots att de inte gör någon specifik lektionsplanering för att få in detta. De intervjuade 

lärarna ser alla en fördel med sin mångkulturella skola då detta blir en naturlig del i elevernas 

vardag. De ser det som en tillgång då de kan få in flera olika perspektiv, istället för att 

”försvenska” dessa elever. Torpsten (2008) bekräftar att detta är ett föredömligt arbetssätt då 

elever måste få känna tillit till sig själva för att öka självkänslan. Lärare A4 ser i hennes klass att 

eleverna vill ”försöka vara svenska” och därmed tar hon inte upp deras bakgrund märkvärt. Hon 

anser att om man vill försöka vara svensk ska man få vara det. Detta är självfallet en balansgång, 

att få eleverna i klassen att känna sig som en helhet där alla är lika men ändå olika. Som tidigare 

nämnt förespråkar både Parszyk och Torpsten att inte ”försvenska” eleverna, utan istället få alla 

att vara en tillgång till ett bredare perspektiv och en enhetlig grupp.  
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7.2 Analys Skola B 

7.2.1 Lärares undervisningsmetoder i  språkutveckl ing 

För att främja språkutvecklingen anser Allison & Rehm (2007) att fyra undervisningsmetoder 

är användbara. En av dessa undervisningsmetoder är att läraren använder sig av multimedia. En 

del av multimedia handlar om att använda sig av bilder i sitt läromedelsmaterial. 

   I resultatdelen för Skola B kommer det fram att lärarna Lärare B1 och B2 använder bilder i 

sin undervisning som förklarande hjälpmedel. Det förklarande hjälpmedlet ges som stöd och 

nämns som ett förtydligande medel för att klargöra något som för eleven kan uppfattas abstrakt. 

Genom att koppla text och bild, ser vi ett samband som Cummins modell förespråkar, då 

språkutveckling sker i ett situationsberoende sammanhang (Cummins, 1986).  

   När det kommer till grupparbeten är detta något som Skola B inte arbetar aktivt med. De 

anser att både grupparbete och enskilt arbete behövs, men de använder sig nästan enbart av 

enskilt arbete. Lärare B2 anser att det krävs tydliga instruktioner och mycket planering från 

lärarens sida för att ett grupparbete ska få goda resultat i sig. Lärare B2 tillägger att grupparbeten 

är att föredra om det sker på rätt vis, alltså om gruppen klarar av att diskutera, resonera och 

komma fram till svaret genom interaktion med varandra. Lärarna på Skola B arbetar här inte på 

det sätt som det sociokulturella perspektivet förespråkar, där kunskap sker via kommunikation 

och samspel mellan människor (Säljö, 2000). 

   Lärare B1 arbetar med att ha ett ”tillåtande klassrumsklimat”, det vill säga att alla elever ska 

våga fråga och utvecklas i sin takt. Lärare B1 främjar det genom att alla elever får komma till tals 

och ett exempel hon tar upp är när eleverna ska ha högläsning. Vid högläsningstillfällen får alla 

elever läsa högt, något hon påpekar är viktigt. Hon menar att man inte ska skämmas över att man 

läser långsamt eller om man inte kan uttala ord på rätt sätt, och detta är något hon arbetar aktivt 

med. Att synliggöra alla elever oavsett språknivå är en bekräftande undervisningsmetod i sig, där 

samtliga elever uppmuntras och synliggörs efter sin egen förmåga. Att ha tro på att varje elev 

klarar av den uppgift som läraren tilldelar, och att inte ha låga förväntningar på eleven kan man 

koppla samman med det sociokulturella perspektivet, då det är viktigt att inte ha för låga eller för 

höga förväntningar. Detta för att eleven känner av detta och kan därmed börja prestera på den 

nivå som han eller hon förväntas ligga på. Lärare B2 menar att hela klassens nivå kan sänkas om 

man har en elev som har sämre språkkunskaper. Här kan man tänka sig att elevens självkänsla 

inte gynnas, då eleven kan känna att förväntningarna på denne är låga, något som enligt det 

sociokulturella perspektivet bör undvikas. Om läraren resonerar på detta vis och tydligt visar 
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detta i klassrumssammanhang, kan detta leda till att bli en regel istället för ett undantag. Här kan 

man i sådana fall se likheter med en immanent pedagogik som Parszyk (1999) tar upp i sin studie, 

vilket är en negativ utveckling. 

   Lärares bekräftelse och uppmuntran har som syfte att stärka elevers självkänsla vilket Lärare 

B2 gör via lotsning. Lotsning är ingen fördelaktig undervisningsmetod i sig menar Lärare B2, då 

det handlar om att leda eleven till svaret. Han brukar dock ha i åtanke att stärka självkänslan hos 

eleven, detta genom att eleven gör ett antal uppgifter självständigt och får hjälp med resten av 

uppgifterna av läraren för att hinna klart på lektionstillfället. Självkänslan för eleven kan stärkas, 

menar Lärare B2, om eleven känner att han eller hon har fullföljt lektionens uppgifter.  

 

7.2.2 Lärares metoder för  at t  synl iggöra e l evers  kulture l la bakgrund 

Som lärare är det av stor vikt att uppmärksamma elevernas olika kulturella bakgrunder och se till 

att dessa lyfts fram i undervisningen för att bekräfta eleverna, men även för att skapa en 

acceptans mellan eleverna i klassen redan från början (Parszyk, 1999). Tre av lärarna på Skola B 

arbetar inte utifrån detta sätt, då de menar att de inte synliggör elevers kulturella bakgrund 

nämnvärt i undervisningen och att de inte har någon tanke bakom arbetet med detta. Det är 

ingenting som de fokuserar på då det är så få elever i klassen som har annan bakgrund, anser de, 

och det hamnar därmed i skymundan. En av lärarna på skolan, Lärare B2, har dock ett medvetet 

arbetssätt för eleverna i hans klass med annan kulturell bakgrund. Han uttrycker, i enlighet med 

Parszyk, att det är av största vikt att låta dessa elever få känna en stolthet till sin bakgrund och 

känna trygghet i sin identitet. Utifrån detta har han exempelvis tagit in kurdiska vetenskapsmän i 

vissa lektionstillfället, detta för att eleven med irakisk bakgrund ska bli stärkt. Lärare B2 är dock 

ensam om att använda sig av ett väl förberett arbetssätt för att få in annan kultur i 

undervisningen. De andra intervjuade lärarna svarar som att de har dåligt samvete för att de inte 

på något sätt tar in elevernas kulturella bakgrund i undervisningen. Två av lärarna på Skola B har 

låtit de muslimska eleverna i sina klasser berätta lite om islam när de har talat om olika religioner. 

Under intervjuerna framkom det att gångerna då dessa elevers kulturer fick ta plats var få och att 

lärarna inte tänker på att det finns andra tillfällen att synliggöra detta. Utifrån Parszyks studie bör 

lärarna på Skola B göra mer för att synliggöra alla elever i klassen och därmed även förebygga ett 

”vi och dem”-tänkande.  
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 8. Diskussion 

 

Diskussionen kommer att behandla både Skola A och Skola B gemensamt. Dessa kommer att 

diskuteras under två olika avsnitt. Ett som fokuserar på lärares undervisningsmetoder i 

språkutveckling för elever med svenska som andraspråk, och ett där lärares metoder för att 

synliggöra elevers kulturella bakgrund kommer att tas upp. 

 

8.1 Lärares undervisningsmetoder för elevers språkutveckling 

Något som framkommer utifrån vårt empiriska material är att endast två av åtta lärare använder 

sig av en genomtänkt strategi för att främja språkutvecklingen för elever med svenska som 

andraspråk. Dessa två lärare är verksamma på Skola A, där även en tredje intervjuperson visar en 

medvetenhet kring främjandet av språkutvecklingen men att hon ännu inte har en tydlig strategi 

för hur hon ska gå tillväga. På Skola A är antalet elever med svenska som andraspråk högre än på 

Skola B. Kan detta ha en inverkan på resultatet? Finns det möjligen ett samband med att Skola A 

visar mer medvetenhet kring elevers språkutveckling då de är en flerspråkig skola, och att Skola B 

inte påvisar detta då de har färre elever med svenska som andraspråk? Det är sannolikt att så är 

fallet, då svenska som andraspråk blir mer synligt på en flerspråkig skola vilket troligtvis bidrar till 

en större medvetenhet. Det kan troligtvis även bero på de områden där Skola A och Skola B är 

belägna, då det framgår i Vibergs modell (Tuomela, 2001) att valet av bostadsområde och 

föräldrarnas arbetsposition har en inverkan på hur väl eleverna utvecklar sitt andraspråk. 

   En annan bidragande faktor till skillnaden mellan Skola A och Skola B kan vara att Skola A 

har större resurser när det kommer till tekniska läromedel. Allison och Rehm (2007) förespråkar 

olika typer av material i undervisningen för att främja elevers språkutveckling, något som lärarna 

på Skola A har större möjlighet till då flera klasser på skolan har en klassuppsättning av Ipads. 

Tillgången av olika läs- skriv- och språkutvecklande program är stor då man använder sig av 

Ipads, något som eleverna med svenska som andraspråk får nytta av. Skola A har även tillgång till 

projektorer i varje klassrum, vilket är ytterligare en teknisk resurs som möjliggör lättillgänglighet 

för att visa bild, text och film för klassen. Skola B har tillgång till ett begränsat antal datorer på 

skolan som lärarna i förväg är tvungna att boka. Detta, menar Lärare B4, kan bidra till att det mer 

känns ansträngande att använda sig av dessa datorer, än något positivt. Skillnaden då det gäller de 

tekniska resurserna på skolorna visar sig vara stora. Det är därmed troligt att lärarna på Skola A 
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känner att tillgången till de tekniska hjälpmedlen ger möjlighet att använda andra metoder för att 

främja elevernas språkutveckling, vilket i sin tur kan vara anledningen till ett mer medvetet 

arbetssätt hos dem än hos Skola B. I Vibergs modell menar man att undervisningen bör vara 

varierad för att eleverna ska utveckla sitt språk (Toumela, 2001). Därmed kan vi se att Skola A, 

som har tillgång till tekniska hjälpmedel, kan bidra till ett varierat undervisningssätt vilket i sin tur 

kan främja elevernas språkutveckling. Troligtvis är detta något som kan ha påverkat studiens 

resultat. 

   Allison och Rehm (2007) betonar i sin artikel att grupparbeten är ett fördelaktigt arbetssätt 

för andraspråkseleverna då de utvecklar språket genom att språket får en central roll genom att 

eleverna gemensamt diskuterar sig fram till ett resultat. Utifrån vårt empiriska material ser vi att 

Skola A ser grupparbeten som gynnsamt för alla elever och framför allt för de elever med svenska 

som andraspråk. Utifrån det sociokulturella perspektivet står kommunikationen i centrum, något 

som Skola A till stor del tar fasta på. Grupparbeten är även ett arbetssätt som tre av de fyra 

intervjuade lärarna på Skola A till stor del använder sig av i sin undervisning. Till skillnad från 

Skola A använder sig Skola B mer av enskilt arbete än av grupparbete, då flertalet av dem 

uttrycker att det är för ”stökiga” elevgrupper, vilket försvårar eventuella grupparbeten, menar de. 

Finns det möjligtvis ett mer reflekterande tankesätt vid olika undervisningsmetoder för att främja 

språkutvecklingen hos lärarna på Skola A i och med att det finns fler elever som har svenska som 

andraspråk där, än på Skola B? Kan det vara så att Skola B fokuserar mer på de elever som har 

svårigheter att arbeta i grupp, och att en språkutvecklande undervisning blir åsidosatt? 

Förmodligen ser lärarna på Skola A en stor fördel med grupparbeten för eleverna med svenska 

som andraspråk, något som blir mer framträdande på den skolan då de har fler elever som är 

flerspråkiga.  

    

8.2 Lärares undervisningsmetoder för att synliggöra elevers kulturella bakgrund 

 
Utifrån vårt empiriska material ser vi att Skola A har ett mer medvetet arbetssätt för att 

synliggöra elevers olika kulturella bakgrund än vad Skola B har. Skola A tar dessutom tillvara på 

detta för att skapa diskussioner i klassen och på så sätt får de möjlighet att resonera kring 

exempelvis aktuella ämnen, samt för att få mer insikt i sådant som eleverna inte har så mycket 

vetskap kring. Tre av de fyra intervjuade lärarna på Skola A visar tydligt att deras avsikt inte är att 

”försvenska” de elever med annan kulturell bakgrund, utan snarare se detta som en tillgång på 

skolan, något som Parszyk (1999) förespråkar. Den fjärde av de intervjuade lärarna på Skola A 
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känner sig osäker på hur hon ska gå tillväga för att lyfta fram elevernas olika bakgrunder och hon 

menar att det är hennes okunskap som gör att hon känner sig osäker. Lärares okunskap kan 

således vara en orsak till att det inte arbetas lika mycket för att lyfta elevers olika kulturella 

bakgrunder på Skola B. 

   Då Skola B inte är en mångkulturell skola tror lärarna kan vara en bidragande faktor till 

varför det inte arbetas lika mycket på skolan för att synliggöra elevers olika kulturella bakgrunder. 

Denna lärare har erfarenhet sedan tidigare från en skola där alla klasslärare på skolan samarbetade 

för att elevers olika kulturella bakgrunder skulle uppmärksammas på skolan och bli en naturlig 

del. Hon uttrycker att hon inte har reflekterat över att de inte samarbetar tillsammans på det viset 

på denna skola, vilket hon tror kan ha att göra med att det från början inte är lika synligt. Här kan 

vi se likheter med Vibergs modell då det kommer till bostadsområde och föräldrarnas 

arbetsposition. Det är möjligt att då Skola B är belägen i ett bostadsområde med fler högutbildade 

och då området till största del består av svenskfödda, avspeglar lärarnas syn på synliggörandet av 

elevers kulturella bakgrund. Tankar och inställningar grundar sig på tidigare erfarenheter och 

kulturell bakgrund, vilket Säljö (2000) benämner mediering. Detta är något som Skola A är 

medvetna om och tar tillvara på. Då vi ser en skillnad mellan Skola A och Skola B vad gäller detta 

kan vi anta att skolans position bidrar till hur medvetna lärarna är då det gäller att synliggöra 

elevers kulturella bakgrund.  
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9. Konklusion 

 
Slutsatsen av vår studie visar att en mångkulturell skola kan skapa en större medvetenhet hos 

lärarna då det gäller att se till språkutvecklingen för elever med svenska som andraspråk samt 

synliggörandet av elevers kulturella bakgrund. Det visar sig därmed inte bara vara läroplaner eller 

andra styrdokument som avgör vilka metoder som används och hur väl de genomförs, utan 

snarare hur skolans situation ser ut.  

   Utifrån vårt empiriska material samt analys och diskussion av detta framkommer det att 

skolorna skiljer sig åt gällande arbetssätten för att främja språkutvecklingen hos elever med 

svenska som andraspråk samt hur lärarna synliggör elevers kulturella bakgrund. Detta kan bero på 

skolornas position samt antalet elever med svenska som andraspråk. Vi kan även dra slutsatsen 

att lärare som inte har erfarenhet av att arbeta med undervisningsmetoder av främjande syfte för 

elever med svenska som andraspråk och känner sig osäkra inom detta område, anpassar varken 

undervisningsmaterialet eller synliggör elevers kulturella bakgrund.  

   Då vår studie enbart grundar sig på åtta intervjuer är det av intresse att genomföra en större 

undersökning med ett större antal lärare. Detta för att få ett bredare perspektiv av hur lärares 

undervisningsmetoder ser ut för att främja språkutvecklingen för elever med svenska som 

andraspråk, samt hur de synliggör elevers kulturella bakgrund. 

   För att se om lärarnas intervjusvar överensstämmer med verkligheten kan en fördelaktig 

metod för vidare forskning vara att använda sig av observationer i klassrummet. I 

klassrumssituationer får man inte bara uppfattningar från enskilda lärare, utan får en mer 

verklighetsförankrad bild av vad som sker.  
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12. Bilaga  

Intervjuguide 

 

Tema 1: Bakgrund 

 

Lärarens bakgrund 

• Hur länge har du varit verksam som lärare? 

•  Vad har du för utbildning? 

•  Vilken årskurs undervisar du i nu? 

 

Information om klassen 

• Hur många elever i klassen har annat modersmål än svenska? 

• Har eleverna med annat modersmål än svenska undervisning i SVA på lektionstid?  

 

Tema 2: Lärarens undervisningsmetoder för språkutvecklingen 

 

Lektionsupplägg 

• Hur ser förberedelserna inför dina lektioner ut? 

• Hur skulle du beskriva dina lektionsupplägg?  

• Hur arbetar du för att elevers olika modersmål ska få ta plats i läs- och skrivutvecklingen? 

• Anpassar du undervisningsmaterialet för eleverna med annat modersmål än svenska? I så 

fall hur? 

 

Syn på olika arbetssätt 

• Vad använder du dig av för material i din undervisning?  

• Hur får du in varierad undervisning i dina lektioner? 

• Hur ser du på enskilt arbete/grupparbete?  

• Ser du några fördelar/nackdelar med vardera arbetssätten? 

• Hur arbetar du om en elev inte förstår instruktioner/innehållet av en text? 
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Samarbete 

• Hur samarbetar du med eventuella modersmålslärare och/eller svenska som 

andraspråkslärare?  

 

Tema 3: Lärarens undervisningsmetoder för olika kulturers plats i undervisningen 

 

Lektionsupplägg 

• Hur arbetar du för att synliggöra elevers olika kulturer i undervisningen?  

• Vad är anledningen till att du arbetar på det sättet du gör idag? 

• Om du skulle förändra arbetssättet, vad skulle du då göra annorlunda? 

 

Syn på olika arbetssätt 

• Vad anser du vara viktigt att uppmärksamma när det gäller elever med annan kulturell 

bakgrund? 

• Vad anser du vara fördelar med att ha elever med olika kulturella bakgrunder i klassen?  

 

Samarbete 

• Arbetar ni lärare tillsammans på skolan för att ta tillvara på elevers kulturella bakgrund? 

• I så fall hur? 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


