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Sammanfattning
Genom forskning vet vi att den språkliga medvetenheten har en stor betydelse för läs- och 

skrivutveckling hos barn och elever samt att ett rikt ordförråd är en förutsättning för framtida 

skolframgångar. Ett vidgat ordförråd är särskilt viktigt för elever med ett annat modersmål än 

svenska, som på grund av olika skäl inte har hunnit utveckla det svenska språket. Uppsatsens 

huvudsakliga syfte var att undersöka hur två lärare i två olika grundskolor i årskurs 3 arbetade 

med den semantiska medvetenheten, att bygga ett innehållsrikt ordförråd hos elever som har 

svenska som modersmål samt hos elever som har svenska som andraspråk och om arbetssättet 

skilde sig åt när det gällde dessa elever. Lärarna observerades under ett antal lektioner och 

intervjuades efteråt med hjälp av en halvstrukturerad intervjuguide. Genom observationer 

iakttogs hur lärare arbetade för att stimulera barnens språkliga medvetenhet och med att bygga 

deras ordförråd medan det genom intervjuer togs del av lärarnas tankar kring ämnet. 

Resultatet visade att lärarna i studien var medvetna om vikten av ett innehållsrikt ordförråd 

och arbetade medvetet med att utöka barnens språkliga medvetenhet inklusive ordförråd. 

Nyckelord: Språkutveckling, Grundskola, Intervju och observation, Svenska som andraspråk 
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Förord
Jag var 21 år när jag för första gången satte min fot på den svenska marken. Fast jag redan då 

var flerspråkig och behärskade arabiska, franska och engelska, upplevde jag det svenska 

språket som omöjligt att härma och att ta till sig. Jag hade svårt att höra var meningarna 

började och slutade och hur många ord det var i varje mening. Jag kände behovet att skaffa 

mig ord för att göra mig förstådd, ordlistan följde med mig över allt och blev längre och 

längre med tiden. När jag gick min första termin vid Uppsala universitet hösten 2009, tyckte 

jag mig ha ett stort ordförråd för att klara det akademiska språket, men i själva verket var det 

en enkel mening som skapade en stor förvirring redan första dagen vid universitet. Han har inte 

alla bestick i lådan! utbrast min kompis och syftade på killen som satt längst bak i bussen. Efter 

en lång betänketid svarade jag Varför skulle han ha bestick med sig när han åker buss, och vilken låda 

menar du? Åtta år senare sitter jag och skriver en C-uppsats på det språket jag knappt trodde att 

jag skulle kunna klara av. I och med mina erfarenheter ökade också mitt intresse för språk och 

språkinlärning. Att skaffa mig behörighet att undervisa i svenska som andraspråk var inget 

svårt val. Förhoppningsvis ska denna uppsats bidra och inspirera till nya tänkesätt om 

undervisning av elever med svenska som andraspråk men också elever med svenska som 

modersmål. 

Jag vill tacka ett antal personer som på olika sätt gjort denna uppsats möjlig. Min 

handledare Elisabeth Berg för uppmuntran och stöd och min suveräna familj för att de trodde 

på mig! 
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1. Inledning
Finns det något mer frustrerande än att inte kunna uttrycka sig fullt ut och verkligen få fram 

det man i själva verket vill säga? I åtta år har jag då och då upplevt den känslan. Trots att min 

svenska beskrivs som bra i förhållande till hur länge jag har behärskat språket, uppstår det 

fortfarande situationer både hemma och i arbetslivet där jag blir irriterad på mig själv att jag 

inte kunde uttrycka mig på ett tydligare sätt, eller att jag inte hittar orden jag är ute efter. När 

jag senare hör eller möter dessa ord eller intryck jag hade ”letat” efter, upprepar jag orden tyst 

för mig själv och tänker “det ordet/uttrycket borde jag komma ihåg”. Att repetera orden för 

mig själv har under dessa år varit mitt sätt att utveckla mitt ordförråd såväl som att läsa mycket 

och vara en god lyssnare. Jag erkänner att jag har tjuvlyssnat på folk i bussen och tåget! Där 

fanns hur mycket som helst att inhämta och lära sig. Det finns inga gränser för hur man väljer 

att uttrycka sig och vilka ord man använder sig av. Vissa ord var totalt obegripliga andra 

förstod jag utifrån sammanhanget. 

Ordinlärning är en livslång process, men det handlar inte bara om att lära sig orden 

utan också om att skapa en känsla till dessa ord (Wellros, 1993, s. 84, 94). Mina språkliga 

erfarenheter har väckt ett intresse för språk och språkinlärning. När jag, under min 

verksamhetsförlagda utbildning, stötte på elever med svenska som andraspråk såg jag deras 

problematik med att kunna göra sig förstådda. Jag förstod framförallt hur det känns, för jag 

själv hamnar i den situationen ibland. Frågan som ställde sig själv i mötet med dessa elever var 

”Hur gör jag som lärare för att kunna hjälpa elever att lära sig så många nya ord som 

möjligt?”. 

! 6



2. Bakgrund
Hedman (2012, s. 84) anser att genom den dagliga, verbala interaktionen med människor 

utvecklar barnet sitt språk såväl som sin språkliga medvetenhet på olika plan. Genom samtal, 

muntligt berättande och högläsning tillägnar barnet sig ord samt fördjupar sin förståelse av 

ordens användningsområde. Enström (2004, s. 171) beskriver vikten av ett stort, rikt och 

varierat ordförråd för att kunna förstå, göra sig förstådd samt förmedla och inhämta 

kunskaper både i tal och skriftspråk. Därför anses ordförrådets omfång vara av allra största 

betydelse främst i det sociala livet och inte minst för skolframgången. Elever som har växt upp 

med svenska som modersmål har vid skolstart ett ordförråd som ligger på 8000 -10 000 ord. 

Det ordförrådet anses vara utgångspunkten för senare inlärning och främjar språkutveckling i 

skolan. Ordförrådet utökas med ca 3000 nya ord varje år. Tvåspråkiga elever har däremot ett 

mindre omfattande ordförråd vid skolstarten, vilket leder till stora svårigheter senare under 

skolåren (Lindberg, 2006, s. 59, 66). Hon redovisar för skolverkets årliga statisk som visar att 

flerspråkiga elever är överrepresenterade bland de elever som inte når målen i år nio och 

därmed inte fullföljer sina gymnasiestudier. Enligt Lindberg (2006, s.58) är bristande 

kunskaper i det svenska språket en avgörande faktor för att elever med svenska som 

andraspråk inte lyckas i skolan. 

 Antalet elever med svenska som andraspråk i våra grundskolor ökar kraftigt runt om 

i landet. Enligt skolverkets årliga statisk hade ca 20.5 % av eleverna under läsåret 2012/13 ett 

annat modersmål än svenska (Skolverket, 2013). Enligt läroplanen (Skolverket, 2011, s. 239, 

240) ska eleverna genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ges förutsättningar 

att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk samt utöka förmågan att kunna uttrycka sig i olika 

sammanhang. Alltså genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina 

kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp (Ibid., s. 

239).

 Lärare och pedagoger i skolorna är skyldiga att erbjuda samtliga barn och elever en 

likvärdig utbildning utifrån deras förutsättningar och behov, därför ställs lärarna som jobbar 

med elever som har svenska som andraspråk inför en stor utmaning, nämligen att kunna 

hjälpa dessa elever att utveckla sitt språk i takt med sina enspråkiga kamrater. Därför är det av 

intresse att ta reda på hur lärarna arbetar för att utöka elevernas språkliga medvetenhet såväl 

som att främja ordinlärning och om arbetssättet skiljer sig åt mellan elever med svenska som 

modersmål och elever med svenska som andraspråk.
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3. Litteraturöversikt
I detta kapitel redovisas för den teoretiska utgångspunkten som den här studien bygger på, 
samt för en del tidigare forskning som har behandlat ämnet. 

3.1. Teoretisk utgångspunkt!

Det finns en mängd olika teorier om hur andraspråksinlärning går till och om vilka faktorer 

som är avgörande för språkinlärning och utveckling. I det här avsnittet redovisas för det 

sociokulturella perspektivet för språkinlärning vilket är en utgångspunkt för min studie.

 Enligt Hammarberg (2004, s. 64) förespråkade den ryske psykologen Vygotskij 

(2001) på 1920- och 30-talet för ett sociokulturellt synsätt på lärande och undervisning. 

Grundtanken i ett sociokulturellt perspektiv är att språket byggs upp och utvecklas genom ett 

kommunikativt och interaktivt samspel med omgivningen (Ibid., s. 65). Säljö (2001, s.68, 75, 

79) menar att kunskap är något som finns mellan människor och inte enbart hos individen och 

dess kunskap utvecklas framförallt genom samspelet med den omgivande världen och 

samhället med avsikt att kunna handskas med sin tillvaro.

 Lindberg (2004, s. 493) som anser att samtalet och kommunikationen har en stor 

betydelse för interaktionen och lärandet i vardagslivet samt för att kunna tillägna sig ett språk 

redogör för den så kallade närmaste utvecklingszonen som Vygotskij (1999, s. 329) 

presenterade. Lindberg (2004, s. 471, 472) menar att det är avståndet mellan det språkliga som 

barnet kan utföra på egen hand och de som barnet lyckas med endast i samarbete med andra 

exempelvis en förälder eller en lärare.

3.2. Tidigare forskning

3.2.1.Tidig språkutveckling

Barnet pratar innan det kan prata - En märklig men kreativ paradox (Strandberg, 2006, s.50).

Enligt Lindberg (1996, s. 31) börjar människan att språka samt att tillägna sig ett språk redan 

som spädbarn och långt innan den har lärt sig sina första ord. Det tidiga jollret som barnet 

använder sig av för att kommunicera med föräldrarna utvecklas med tiden till ljud som 

påminner om det språket som talas av omgivningen och som kommer att bli barnets 

modersmål (Lindberg, 1996, s. 31, 32). Efter jollerperioden börjar barnet genom social 

interaktion med omvärlden att använda sig av enstaka ord i sin oböjda form medan 

föräldrarna fyller ut och bygger upp barnets ord till meningar och fraser samt bjuder in det 

lilla barnet till ett mer avancerat språk. På så sätt bidrar det ständiga samspelet mellan 

föräldrarna och barnet till en språklig utveckling (Skolverket, 2013, s. 21). Hedman (2012, s.84) 
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hävdar att barnet erbjuds dagligen möjligheter att utveckla sitt språk genom det verbala 

samspelet med vuxna och äldre barn på många olika plan exempelvis hemma och i förskolan. 

Språkutveckling är en livslång process men den utvecklingen om sker senare under de första 

skolåren har sin grund i de språkliga erfarenheter som barnet har tillägnat sig under alla 

tidigare år. Men lärandet och utvecklingen i skolan kännetecknas av ett mer komplicerat språk 

som är distanserat från personliga erfarenheter och som bestäms av läraren och kursplanen till 

skillnad från det vardagsspråket. En stor förändring äger rum och många krav ställs på 

eleverna när lärande sker på ett mer abstrakt och universalistiskt språk (Lindberg, 2006, s.75, 

76).

3.2.2.Vardagsspråk och skolspråk

Skillnaden mellan vardagsspråk och skolspråk och hur problematiskt det kan vara för elever 

med svenska som andraspråk att tillägna sig ämneskunskaper i ett nytt och annorlunda sätt att 

använda språket har alltid varit av intresse för forskning. Sjöqvist (2006, s. 69, 70) redovisar för 

Jim Cummins (2000) termer inom ämnet. Enligt Sjöqvist (Ibid., s.70) använde Cummins sig av 

begreppen vardagsrelaterad språkbehärskning och kunskapsrelaterad språkbehärskning för att 

beskriva skillnaden mellan det talade språket och det språket som tillkommer i skolböcker, 

som eleverna förväntas förstå och producera. Den vardagsrelaterad språkbehärskning har ett 

här och nuperspektiv och används för att samtala och kommunicera med omvärlden medan 

kunskapsrelaterad språkbehärskning är ett redskap för att kunna tillägna sig ämneskunskaper.

 Liberg, Wiksten Folkeryd & Gerijerstam (2010, s. 30) argumenterar också för 

skillnader mellan vardagsspråk och skolspråk utifrån många olika aspekter. Vardagsspråket har 

de flesta barn tillgång till och byggs upp genom samtal och interaktion medan skolspråket 

möter eleverna i skolböcker och ämnesrelaterade texter. Vardagsspråket kan också beskrivas 

som spontant, oplanerat och framförallt situationsberoende och används i konkreta 

sammanhang (Ibid., 2010, s. 31, 32). Skolspråket är däremot noggrant utvalt samt planerat 

enligt kursplaner vilket gör det till mer abstrakt och situationsoberoende som ligger på en hög 

kognitiv nivå och innehåller flera nominaliserade uttryck och färre verb. En viktig aspekt att 

lyfta upp när det gäller skillnaden mellan vardagsspråk och skolspråk är dessa funktioner. 

Vardagsspråket användes ofta för att uttrycka känslor, beskriva upplevelser samt för att göra 

sig förstådd i samspel med omgivningen och i olika situationer medan skolspråket syftar till att 

kunna klassificera, argumentera och utvärdera i olika sammanhang och ämne (Ibid., 2010, s. 

32, 33).

 Övergången från vardagsspråk till skolspråk ställer därför många krav på eleverna 

vilket kan bli problematisk, inte minst för elever som har svenska som andraspråk, som inte 

har hunnit utveckla det svenska språket fullt ut (Ibid., 2010, s.33). 
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3.2.3.Andraspråk

Abrahamsson & Byland (2012, s. 154) hävdar att ett andraspråk är ett språk som lärs in när ett 

eller flera andra språk har redan etablerats. Det som skiljer mellan andraspråk och främmande 

språk är att andraspråket tillägnas mer eller mindre informellt i den miljön där språket fungerar 

som huvudsakligt kommunikationsspråk samt att språket förväntas fungerar som ett 

förstaspråk i en mängd olika sammanhang, situationer och funktioner (Ibid., s. 156). Enligt 

Hammarberg (2004, s. 156) innebär andraspråksinlärning en socialisation i det nya språket där 

inlärningen sker både formellt och informellt.

 I den här uppsatsen kommer jag att använda mig av en förkortning till svenska som 

andraspråk och svenska som andraspråkselever, SVA respektive SVA-elever.

3.2.4.Språklig medvetenhet

För att ett barn ska kunna utveckla sina språkliga färdigheter som att läsa och skriva krävs att 

de har distans till språket. Att ha distans till språket innebär att barnet kan göra ett 

perspektivbyte från ordens betydelse till att betrakta språket som ett objekt, dvs. något man 

kan samtala om.  Det innebär att vara medveten om språket och kunna reflektera över 

språkets olika dimensioner. Ett språkligt medvetet barn kan se språkets form och prata om 

det, exempelvis att kunna höra hur många ljud det finns i ordet stol (Hagtvet, 2006, s.47, 48).

 Enligt Dahllöf (1999, s. 10) framstår språket som människans viktigaste redskap för 

att uttrycka sina känslor samt utbyta erfarenheter och kunskaper med andra. Språkvetenskap 

av det intresse studerar de olika drag i ett språk som är oerhört viktigt för förståelsen av 

människans språkliga handlingar. Dahllöf (Ibid., s. 11, 12) delar upp språkvetenskapen i fem 

olika områden är fonologi, morfologi, syntaxen, semantik och pragmatik. Att vara medveten 

om de olika språkliga dimensionerna anses vara en förutsättning för läs- och skrivlärande samt 

utveckling (Hagtvet, 2006, s. 47). Den fonologiska medvetenheten innebär att ha en kännedom 

och känsla för språkljuden och hur de kan kombineras till ord. Den fonologiska 

medvetenheten anses ha en stor betydelse för tidig läsinlärning, att kunna koppla ljud till 

bokstäver. Den morfologiska medvetenheten handlar om hur de minsta betydelsebärande 

enheterna i språket nämligen morfem böjs och kombineras till ord. Syntaktiska medvetenheten 

handlar om olika språkregler och är en förutsättning för att sätta ihop ord till fraser och satser. 

Till den pragmatiska medvetenheten hör kunskaperna om språkets mening och funktion i 

olika situationer och sammanhang. Den semantiska medvetenheten handlar om ordens 

betydelse med vilket barnen bygger upp ett rikt ordförråd. Att kunna förstå att ett ord kan ha 

en eller flera betydelser hör till den semantiska medvetenheten, likaså att ha en förförståelse 

för att vissa ord är nära besläktade alltså synonymer medan andra är motsatser. Ett semantiskt 

medvetet barn kan göra skillnad mellan verbet Får och substantivet Får medan för en elev med 
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SVA kan innebära en stor förvirring, d.v.s. har förståelse för homonymer (Hagtvet, 2006, s. 48; 

Dahllöf, 1999, s. 9, 17, 64, 65; Björk & Liberg, 2000, s. 40, 44).

3.2.5.Semantisk utveckling och semantiskt fält

Enligt Dahllöf (1999, s. 10) är semantik den vetenskapliga studien av språkliga betydelser. Med 

hjälp av den semantiska förmågan förstår elever och barn att samma ord kan ha olika 

betydelser beroende på sammanhanget. Människans kunskaper, erfarenheter och upplevelser 

har en stor betydelse för hur hon tolkar och förstår orden. Orden kan vara positivt eller 

negativt laddade. Wellros (1993, s. 92) menar att ord kan analyseras och beskrivas med hjälp av 

de olika komponenter som ordet består av. Enligt Wellros (Ibid., s. 94) betraktas ordförrådet 

som en uppsättning av semantiska fält där de semantiska fälten beskrivs som en grupp av ord 

som är betydelsemässigt besläktade. Därmed de olika semantiska fälten uppstår en del 

svårigheter för andraspråkselever. Därför krävs det en förförståelse för sammanhanget och 

fälten som ordet igår i för att ens kunna tillägna sig detta ord. Ett exempel på svårigheten kan 

vara ordet ”trädkramare”. Att använda sig av en ordbok för att förstå ordet gör det mer 

komplicerat. Här krävs mer än bara språkliga kunskaper nämligen en kulturell kunskap (Ibid., 

s. 92).

3.2.6.Semantisk medvetenhet och ordförråds betydelse

Viberg (2004, s. 197) skriver Ordinlärning är en livslång process även på modersmålet. Han menar att 

vi lär oss nya ord dagligen, när vi deltar i samtal eller läser morgontidningen. Den inlärningen, 

som sker i förbifarten medan vi egentligen är upptagna med något annat kallas för incidentiell 

inlärning. Den intentionella inlärningen är däremot mer planerad med avsikten att nå vissa 

mål. Viberg (Ibid., s.197, 198) menar att barn och vuxna ofta tillägnar sig nya ord på 

modersmålet incidentiellt genom till exempel läsning. Hur sker inlärningen på andraspråket?

 Åke Viberg (2004, s. 197-217) i ”Lexikal utveckling i ett andraspråk” redogör för en 

undersökning av hur ordförrådet utvecklas hos ett antal barn som har ett annat modersmål än 

svenska. Undersökningen som är baserad på muntliga data från ungefär 20 barn som har 

svenska som andraspråk och lika många barn som har svenska som modersmål visade att 

elever med svenska som andraspråk tenderar att använda sig av det som Viberg (Ibid., s. 216) 

kallar för nukleära verb medan elever med svenska som modersmål föredrar mer specifika 

verb. Enligt Viberg (Ibid, s.203) är nukleära verb typologiskt omarkerade och betraktas som 

kärnan i verbens semantiska fält. Dessa verb har samma grundbetydelse i stort antal språk, gå 

är ett exempel på ett nukleärt förflyttningsverb, medan de specifika verb är mer typologiskt 

markerade dvs. att det saknas motsvarande ord i många andra språk. Ett exempel på ett 

specifikt förflyttningsverb är åka.
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 Inger Lindberg I artikeln ”Med andra ord i bagaget” beskriver vikten av ett stort 

ordförråd för lärande och skolframgång inte minst för elever med svenska som andraspråk. 

Enligt Lindberg (2006, s. 66) har enspråkiga barn vid skolstart ett ordförråd på ungefär 

8000-10 000 ord som utökas och byggs ut kraftigt med ca 3000 ord/år. Forskningen och 

undersökningar visar att ett vidgat ordförråd och en djup behärskning av ordens nyanser och 

betydelser är en framgångsfaktor för att tillägna sig nya ämneskunskaper. För elever med 

svenska som andraspråk som har betydligt mindre utvecklat ordförråd samt begränsade 

erfarenheter av det svenska vardagsspråket hindrar det lärande.

 Enström & Holmegaard (1993, s. 176, 178) anser att ordinlärning sker genom 

omfattande och varierade textläsning samt verbal kommunikation, därför är det viktigt att läsa 

mycket för att bygga ett stort ordförråd.  Enström & Holmegaard (Ibid., s. 178) menar att 

kunna ett ord innebär att känna till vilka bibetydelser och associationer ett ord ger samt att 

veta vilka betydelseskillnader som finns mellan ord som har en besläktad betydelse dvs. 

synonymer. Lindberg (2006, s. 67) påpekar på den förvirringen som homonymer kan orsaka 

hos andraspråkselever där ett ord stavas och uttalas likadant utan att ha en besläktad betydelse. 

3.2.7.Lärarens roll

Enligt ett sociokulturellt synsätt på språk och kunskapsutveckling är samspelet mellan lärare 

och elever avgörande för att eleverna ska kunna utveckla skol- och ämnesrelaterade 

språkfärdigheter. Cummins (2001, s. 7, 8) betonar i sitt bidrag till Symposium 2000 

Andraspråksundervisning för skolframgång - en modell för utveckling av en skolans språkpolicy vikten av 

interaktionen mellan lärare och elever för att främja andraspråkselevers aktivt deltagande i 

inlärningsprocessen. Cummins (Ibid., s. 8) presenterar en undervisningsmodell som belyser tre 

olika dimensioner som han anser vara viktiga för att andraspråkselever ska utveckla 

språkfärdigheter i det kunskapsinriktade språket såväl som att lyckas i skolan. Cummins (Ibid., 

s. 8) menar att undervisningen måste åstadkomma begripligt inflöde som utökar elevernas 

maximala kognitiva engagemang, erbjuda möjligheter att utveckla en kritisk språkmedvetenhet 

samt uppmuntra eleverna att uttrycka sin identitet genom muntlig och skriftlig 

språkanvändning. För att främja elevers inlärning krävs det en god relation mellan elever och 

läraren samt en undervisningsmiljö där elevernas röster kan höras (Ibid., 2001, s. 20).
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4. Syfte och frågeställningar
Syftet med den här fallstudie är att undersöka hur två lärare arbetar med språklig medvetenhet 

och mer specifikt med den semantiska medvetenheten. De mer specifika frågeställningarna är 

följande:

• Hur arbetar läraren för att bygga upp elevers ordförråd?
• Skiljer sig lärarens arbetssätt vad gäller elever med svenska som modersmål och 

elever med SVA?
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5. Metod
I detta avsnitt redovisas för metoder som användes vid datainsamling, kriterier för 

urvalspopulation, presentation av skolor i studien och de intervjuade personer. Avsnittet berör 

också bearbetningsmetoder samt de etiska hänsynstaganden som gjorts under studiens 

genomförande och avslutas med en kort reflektion kring metoden i relation till studiens syfte. 

5.1. Metod för datainsamling

Syftet med studien är att undersöka hur två lärare arbetar för att bygga upp elevers ordförråd 

samt att ta reda på om arbetssättet skiljer sig vad gäller elever med svenska som modersmål 

och elever med SVA. För att få fram svar på de frågeställningar som den här uppsatsen 

behandlar genomfördes en kvalitativ undersökning där observationer kombinerades med 

samtalsintervjuer med avsikt att få en djupare förståelse av vad lärarna anser vara en 

språkutvecklande undervisning och hur de arbetar med att utveckla elevernas ordförråd och 

språklig medvetenhet. Esaiasson m.fl. (2003, s.256, 334) skriver att observationer tillämpar sig 

särskilt bra när man vill studera ett socialt samspel som kan vara svårt att sätta ord på medan 

samtalsintervjuer fångar upp och kartlägger svarspersoners uppfattningar och tankar kring ett 

fenomen.  Vid samtalsintervjuerna använde jag mig av en halvstrukturerad intervjuguide med 

(se bilaga 3) som skickades in till lärarna ett par dagar innan intervjun. Intervjun spelades in 

med hjälp av en smartphone. Vid observationerna valde jag att använda mig av ett schema 

med väldefinierade kategorier som gör det lätt att anteckna (se bilaga 4) samt penna och block 

för att stödanteckna. 

5.2. Urval

Två samtalsintervjuer genomfördes med två verksamma lärare strategiskt utvalda. Enligt 

Esaiasson m.fl. (2003, s. 255, 256) görs ett strategiskt urval av representativa svarspersoner där 

forskaren i förhand bestämmer vilka kriterier personer som ingår i urvalet ska inneha för att 

kunna bidra med användbara data. Kriterierna som jag strävade efter för att kunna få svar på 

mina frågeställningar är lärare i årskurs 3 med erfarenheter av att undervisa i svenska som 

andraspråk. Målsättningen var att intervjua samt observera lärare som undervisar i klasser med 

en blandning av enspråkiga och tvåspråkiga elever. Att ställa vissa kriterier för vilka personer 

som ska ingå i urvalet är motiverat i mindre studier som fallet i den här uppsatsen (Ibid., s. 

286, 287).
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5.3. Material 

De två pedagoger som intervjuades i samband med observationerna jobbar på två olika 

grundskolor. Där den ena skolan skola A ligger i en mellanstor mångkulturell stad medan skola 

B är belägen på landsbygden. För att skydda pedagogernas identitet kallas de för Lärare A och 

Lärare B. Lärare A har arbetat på den mångkulturella skolan i cirka 20 år och gick 

lärarutbildning i en mellanstor svensk stad och examinerades år 1989. Hon har en bred 

utbildning och därmed är hon behörig att undervisa i alla ämnen förutom engelska, idrott och 

slöjd. Hennes utbildning omfattade inte svenska som andraspråk men hon har fått 

kompetensen genom att hon har arbetat med det i många år. 

 Lärare B har varit lärare i 15 år och arbetar på en liten skola som ligger ca en mil 

utanför en mellanstor stad. Hon undervisar i svenska, matematik, samhällskunskap, engelska 

och bild. Hon har kompletterat sin utbildning med 30 hp i svenska som andraspråk för cirka 7 

år sedan då hon kände behovet av den kompetensen och de kunskaperna i arbetslivet. 

 I dagsläget jobbar Lärare A med en tredjeklass som består av 19 elever varav 3 med 

svenska som modersmål. De 16 SVA-elever har varit olika länge i Sverige och har varierande 

språkbehärskning. I och med det höga antalet elever med annat modersmål anpassas SVA 

undervisning i klassrummet. 

 Den andra observationen ägde rum hos Lärare B med en årskurs 3. Klassen, där 

också observationen genomfördes, består av 16 elever varav 2 med annat modersmål än 

svenska. Eleverna får ingen särskild undervisning i svenska som andraspråk. Det är värt att 

nämna att båda lärarna har följt eleverna sedan årskurs 1.

5.4. Databearbetning och analysmetod

Direkt efter intervjuarna och observationerna skrev jag ner mina tankar och intryck. För att 

kunna återge viktiga detaljer transkriberade insamlade data omgående efter intervjuerna. Data 

från observationer sammanställdes och bearbetades till en viss del på plats och sedan direkt 

efter studien. En analysmodell inspirerades av bilaga 5 (se bilaga 5) samt observationer och 

intervjuer skapades i kombination med det som framkommit i tidigare forskning (se 

analysrubriken). Esaiasson m.fl. (2003, s. 340) beskriver vikten att renskriva anteckningar så 

fort som möjligt efter en observation för att kunna få med de svårfångade händelser och 

faktorer som kan påverka miljön och studien.

5.5. Genomförande

Under klassrumsobservationer har jag varit en fullständig observatör och placerade mig långt 

bak i klassrummet med papper och penna. Jag observerade under tre lektioner med en och 
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samma lärare på respektive skola. Intervjuarna ägde rum i lärarens klassrum efter lektionerna 

och dokumenterades med hjälp av en smartphone. Lärarna fick intervjufrågor ett par dagar 

innan intervju med avsikt att kunna förbereda sig och tänka genom frågorna. En timme hade 

vi utsatt för intervjun vilket gjorde att lärarna fick möjlighet att utveckla tankegångarna i lugn 

och ro.

5.6. Etiska aspekter

De fyra grundläggande individskyddkraven som är utarbetade av Vetenskapsrådet och finns 

skriva i Forskningsetiska principer-inom humanistiska-samhällsvetenskaplig forskning har utgjort 

riktlinjer för hur jag som undersöker och söker information bör förhålla mig till 

undersökningsdeltagare och informatörer. De fyra kraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6).

Med informationskravet menas att forskaren ska informera samtliga deltagare om 

undersökningens syfte samt upplysa att deltagandet är frivilligt, för det ändamålet skickades 

det digitala brev till ett antal lärare som jag hade kontakt med sedan tidigare. I brevet 

informerades j lärarna om syftet med undersökningen och de metoderna som kommer att 

användas. Dessutom upplystes det enligt informationskravet om att deltagandet är frivilligt 

och att de som informatörer kan avbryta sin medverkan när som helst (se bilaga 1). 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta undersökningsdeltagares samtycke. 

Eftersom min uppsats berör undervisning av barn under 18 år, skickades ett brev till alla 

vårdnadshavare för att inhämta deras samtycke samt informera om studiens syfte. Det 

framgick också tydligt i breven att det är frivilligt att delta och att alla deltagare i undersökning 

har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, (se bilaga 1 & 2). Detta upprepades även 

muntligt vid observationstillfällen och intervjun. Med konfidentialitetskravet menas att 

personliga uppgifter som gör det möjligt att identifiera deltagare i undersökningen ska skyddas 

och får ej lämnas till utomstående. För det ändamålet fick lärarna och skolorna fingerade 

namn i uppsatsen. Enligt nyttjandekravet får insamlade data användas endast för studiens 

ändamål (Ibid., s. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14).

5.7. Reflektion över metoden 

Jag genomförde en pilotstudie för att pröva om min intervjuguide samt mitt 

observationsschema skulle vara tillhjälp eller inte. Vid observationerna var jag icke deltagande 

observatör. Vid et tidigare besök till båda skolorna presenterade jag mig själv för eleverna och 

upplyste om att jag kommer att vara närvarande i klassrummet under den bestämda dagen och 

i vilket syfte. Jag upplevde inte att barnen påverkades av min närvaro. Intervjuarna tog ca 40 

minuter och skedde i lärarnas arbetsrum. Till hjälp hade jag en intervjuguide med 

halvstrukturerade frågor, vilket gjorde det möjligt att ställa följde frågor.
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6. Redovisning och analys 
I detta kapitel sammanföras klassrumsobservationerna samt intervjuerna som genomfördes på 

två olika grundskolor. Varje skola presenteras enskilt där lärarnas och skolans namn är 

fingerade för att skydda lärarnas identitet samt elevernas.

6.1. Redovisning

6.1.1.Skola A -Klassrumsobservationer hos Lärare A

Under en skoldag observerade jag lärarens arbetssätt för att bygga upp elevers ordförråd i 

årskurs 3 i skola A. Nitton elever var närvarande vid tillfället. Förutom klassläraren fanns en 

fritidspedagog närvarande i klassrummet vars uppgift är att stödja SVA-elever. Det var 

måndag den 2:a december, lektionen inleddes med att tända första ljuset i adventsljusstaken 

och orden adventsljusstake, advent och adventskalender lyftes fram och skrevs på tavlan. En 

adventskalender och en adventsljusstake som läraren hade med sig visades för klassen, därefter 

fördes en kort diskussion om varför adventsljus tänds och jul firas i Sverige. När dagens ledare 

fick i uppdrag att öppna den första luckan i adventskalendern, frågade läraren vad det var för 

figur. Eleven svarade med En kille som rider på en häst! Läraren sökte efter ett mer specifikt ord 

genom att ställa frågor och inkludera de andra eleverna i samtalet. Ordet tävlingsryttare, som var 

ett nytt ord för många i klassen, presenterades och skrevs upp på tavlan med dess 

böjningsformer. Enligt dagens planering skulle läsförståelse tränas under det andra passet. 

Läromedlet som används i undervisningen heter Läs med oss som finns i två versioner, där den 

ena innehåller lättlästa texter medan språket i den andra är mer avancerat. Samtliga elever fick i 

uppdrag att läsa kapitel nio tyst medan klassläraren och fritidspedagogen cirkulerade runt och 

hjälpte några elever som behövde stöd under läsningen. Texten delades i olika stycken och 

eleverna högläste i tur och ordning ett stycke var. Läraren stannade upp vid ord som hon 

ansåg vara för svåra för eleverna. Sättet att förklara orden skiftade mellan att förklara muntligt, 

rita eller visa med kroppsspråket.

 Läraren plockade upp ord och meningar ur kapitlet som hon ansåg vara för svåra för 

eleverna. Dessa ord var: Albino, pigment, drev med älven, älg, kliva och tassar. Orden förklarades 

muntligt med synonymer, eller med bilder. Till exempel förklarades pigment med färgämne, det 

ämnet som ger huden en färg medan tassar förklarades genom att rita på tavlan samt djurens fot. Jag 

noterade att läraren ställde alltid frågor innan hon gav förklaringar. När läraren undrade vad 

drev med älven kunde ha för betydelse, svarade en elev med Att någon driver med mig, ja, någon 

skämtar med mig. Här förklarade läraren att driva med mig och driva med älven har två olika 

betydelse fast orden stavas och uttalas likadant. Verbet att driva skrevs på tavlan med dess 

böjningsformer i olika tempus.
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 Jag noterade att SVA-elever antecknade flitigt allt som skrevs på tavlan i sina 

anteckningsböcker samt att läraren var noggrann med att orden läsas högt ett par gånger innan 

de gick vidare i texten där samtliga elever körläste. Frågan om eleverna hade förstått eller om 

det var ytterligare några ord som behövdes förklara ställdes kontinuerligt och dessa ord som 

eleverna undrade kring förklarades också och skrevs upp.

 Under den sista lektionen tränade eleverna på vad olika delar av människoskelett 

hette. Läraren hade med sig ett skelett av plast som hängdes upp i klassrummet. En ordlista 

och en bild delades upp för eleverna. Uppgiften gick ut på att para ihop ord och bild. Ord som 

nyckelben, kranium, vristben, knäskål och skenben lyftes upp och förklarades. Läraren visade både 

på sig själv och med hjälp av skelettet var de olika benen sitter i kroppen. Eleverna fick 

tillsammans med läraren läsa alla ord högt, för att senare jobba med uppgiften en och en. 

Läraren cirkulerade bland eleverna och erbjöd eleverna individuell hjälp.

Jag noterade att lappar med orden synonymer och motsatser sattes upp på en vägg i klassrummet, 

där framkom också kort vad de här orden innebär.

6.1.2.Intervju med Lärare A

Lärare A som har jobbat i skola A sedan 1994 berättar att när hon började arbeta i skolan hade 

de flesta elever svenska som modersmål och att det bara fanns några tvåspråkiga elever 

fördelade i olika klasser.  De senaste åtta till tio åren har majoriteten av elever blivit elever med 

ett annat modersmål och påpekar på den stora utmaningen hon och kollegorna ställdes inför. 

Det innebar att alla lärare blev svenska som andraspråks lärare oavsett tidigare erfarenheter 

och utbildningar. Läraren som är förskolelärare i grund och botten menar att alla personal i 

skolan fick ändra sitt arbetssätt och tänka om när antalet elever med svenska som andraspråk 

ökade kraftigt.

Att vara flerspråkig är en fantastisk gåva, men visst kan det ställa till med problem i klassrummet.

 För att bemöta den utvecklingen arbetade personalen i skolan fram ett protokoll med 

idéer om vad man behöver tänka på när man har tvåspråkiga elever i klassrummet (se bilaga 

5). Enligt läraren så är det många delar som kan påverka inlärningen och som är oerhört 

viktiga för inlärningsprocessen, därför krävs det medvetna lärare som kan göra skillnad. För 

henne är det framförallt det matematiska språket och alla dess begrepp som hon bekymmer 

sig över, vilket hon upplever vara mycket svårt för barnen med annat modersmål. Hon menar 

att det går väldigt bra att räkna tal men när man sedan ska sätta ord på det och förklara hur 

man har tänkt med hjälp av det matematiska språket blir allt mycket svårare och obegripligt. 

Det är ord som färre, flest, äldre, och yngre som ställer till det. Elever med svenska som 

modersmål har mött de här orden tidigare och kan relatera de till tidigare kunskaper och 

erfarenheter men det är inte självklart för elever som har ett annat modersmål förklarar hon. 
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Med avsikt att bygga upp ett rikt ordförråd i matematik leks orden in och tränas redan i 

förstaklassen men följs upp även senare i grundskolan. Läraren påpekar på vikten av att 

barnen blir vana vid att hon använder sig av de begreppen samt att låta barnen själva använda 

orden och begreppen och därför ser hon till att det finns ett tillåtande klimat i klassrummet 

där det är accepterad att våga testa språket och även att säga fel. 

Det första steget är att våga testa och säga fel. Mycket fel kommer fram hela tiden när vi pratar, men det är 

viktigt att se till att lyfta alla fel till någonting vi lär oss av och får en tillåtande klimat i klassrummet och det 

gäller alla ämnen.

 Läraren uppger att språkutvecklande gäller alla i klassrummet och hon märker att 

elever med svenska som modersmål har utvecklat sitt språk väldigt mycket. De blir mer 

medvetna om språket och har många ord vilket gör att de kan beskriva saker på många olika 

sätt för sina flerspråkiga kamrater. Läraren säger att den språkliga skillnaden mellan eleverna i 

klassrummet minskar hela tiden, men hon är samtidigt medveten om barnens olika 

förutsättningar och därför gäller det att jobba mycket med språket och inte låta sig luras av ett 

bra uttal.

 Läraren uppger att många av hennes elever som har ett annat språk har lätt att ta till 

sig ett nytt språk och nya kunskaper tack vare flerspråkigheten som utvecklar deras kognitiva 

förmåga och gör de medvetna om inlärningsprocessen. Hon berättar att barnen kan vara 

väldigt skickliga att avkoda men när det kommer till läsförståelsen, som är så viktigt enligt 

henne, kan det fortfarande finnas svårigheter vilket man måste vara uppmärksam på som 

lärare. Hennes erfarenheter inom SVA undervisningen talar om att även de elever som läser 

helt flytande behöver inte ha läsförståelse med sig medan andra läser väldigt hackigt men 

samtidigt förstår det de läser.

 Läraren upplever många gånger att eleverna saknar ord för känslor samt 

benämningar till ordgrupper. Hon menar att eleverna förstår många gånger vad soffa och säng 

är, men de är obekanta med benämningen möbler. För att utöka barnens ordförråd läses mycket 

texter av olika gener tillsammans och ordlistor skrivs, texter anpassas efter elevernas 

färdigheter. Elever med svenska som modersmål behöver ofta en text med mer avancerat 

språk menar läraren. Hon berättar också att det ofta uppstår missförstånd i klassrummet 

mellan eleverna och många gånger beror det på språket och då tar hon chansen att prata om 

det som hade hänt och hjälper eleverna att sätta ord på hur de känner sig i en sådan situation. 

Läraren påpekar här på vikten att använda orden i det rätta sammanhanget och i meningsfulla 

situationer.

 På frågan om vilka svårigheter hon som lärare möter i sitt arbete uppger hon att det 

är att kunna upptäcka det som är svårt för barnen. Det krävs att man är uppmärksam och 

medveten när man planerar sina lektioner. Läraren menar att man alltid bör fundera över hur 

man tar upp ett visst innehåll och vilka ord som kan möta på problem. Läraren påstår att en 
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oerfaren lärare plockar upp helt andra ord än vad hon själv skulle göra efter att ha jobbat som 

många år med svenska som andraspråkselever.

 Något som läraren alltid tänker på är att barnen försöker ofta dölja att de inte har 

förstått därför är hon noga med att låta alla barn komma till tal och informationen och nya 

kunskaper tas upp flera gånger på olika sätt. 

 Läraren berättar att pedagogerna i skolan använder sig av Bornholmsmodellen för att 

utöka barnens språkliga medvetenhet. Modellen som är en klassiker inom förskolan och 

skolan och passar förskoleklassen samt årskurs ett används även i årskurs tre. Läraren förklarar 

att modellen innehåller språklekar som tränar barnens språkliga medvetenhet på ett lekfullt 

sätt, eftersom elever med svenska som andraspråk har varit olika länge i Sverige och har olika 

mycket med sig i bagaget användes den modellen även i hennes klass.

6.1.3.Sammanfattning av data från skola A 

Sammanfattningsvis visar det insamlade data från skola A att läraren utvecklade och förklarade 

ord som ansågs vara nya eller obegripliga för elever. Sättet att förmedla dessa ord varierade 

mellan att beskriva med ord, rita på tavlan eller visa föremål som tagits med till klassrummet 

för det ändamålet. Det förekom alltid diskussioner mellan läraren och samtliga elever om 

ordens innebörd och användning i olika sammanhang. Ordlistor skrevs på tavlan med nya ord 

och dess böjningsformer. SVA-Elever antecknade i sina block och tränade på att uttala orden. 

Utifrån intervjun med läraren kom det fram hur arbetssättet tillämpas efter elevernas behov 

genom anpassade texter och undervisningsformer. Språket tränas på ett lekfullt sätt, ordlistor 

införas och orden användas i meningsfulla sammanhang och situationer. Bornholmsmodellen 

är ett av de arbetssätten som används för att utöka barnens språkliga medvetenhet. Samtal och 

interaktion mellan lärare elever anses har stor betydelse för språklig socialisation och 

utveckling. Ordförrådet utökas genom att införa nya ord med dess böjningsformer till SVA-

elevers ordlistor. Skolspråket uppmärksammades genom matte undervisningen där läraren 

anger hur noga hon är att använda sig av det matematiska språket och dess begrepp. 

 Sammanfattningsvis förklarades följande ord: adventsljusstake, advent, adventskalender, 

tävlingsryttare, albino, pigment, drev med älven, älg, kliva, tassar, nyckelben, kranium, vristben, knäskål 

och skenben.

6.1.4.Skola B -Klassrumsobservationer hos lärare B

Under en hel skoldag hos lärare B besökte jag en tredjeklass bestående av 16 närvarande elever 

varav två med svenska som andraspråk. Under den första lektionen arbetade eleverna med den 

korta versionen av Barnkonventionen. Eleverna läste bestämmelserna om mänskliga 
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rättigheter för barn i par medan läraren cirkulerade i klassrummet och lyssnade på elevernas 

diskussioner kring texten samt förklarade de svåra orden som eleverna stötte på. 

 Ord som läraren förklarade för elever var: diskrimineras, vårdnadshavare, identitet, 

religionsfrihet, yttrandefrihet, tankefrihet, psykiskt våld, pornografi, och tortyr.

 Efter att alla hade läst texten förklarade läraren de ovan nämnda orden med hjälp av 

synonymer eller med andra ord för hela klassen. Ordet tankefrihet förklarades med rätten att 

kunna tänka fritt utan att bli påverkad av någon eller något medan ordet våld förklarades med 

misshandel/slagsmål. En diskussion uppstod samtidigt som läraren skrev upp orden på stora 

papperslappar som klistrades upp de på tavlan sedan. Läraren gav alltid eleverna en tid att 

fundera och förklara orden i det sammanhanget. En uppgift som var kopplad till denna text 

var att välja ut en mening i par och redovisa till klassen med hjälp av teater, bild eller 

berättelse.

 Den andra lektionen utgick från Lars Klinting bok Castors punka. Till lektionen hade 

läraren med sig sandpapper, solution, lagningslappar, ventilgummin, och däckavtagare. Barnen 

satt samlade på mattan och läraren läste högt medan bokens sidor visades på projektorn. 

Läraren frågade flera gånger om ordens betydelse. Ord som pyste ut fick hon det bekräftade 

snabbt när en elev imiterade ljudet. Orden som lyftes upp är punka, pyste ut, ventilgummin, 

däckavtagare, laga, lagningslappar, sandpapper, solution, slangen, listigt, sipprar u, slang, matsäck och 

picknick. Läraren testade först om eleverna kunde ordens innebörd innan hon förklarade orden 

med hjälp av synonymer eller genom att visa upp de konkreta material hon hade med sig. 

Orden skrevs på stora papperslappar här med, medan barnen läste upp dem högt i kör. 

Barnen fick i uppdrag att använda orden som var skrivna på lapparna i meningar. Orden 

samlades in en ”ordbank”. 

 Under den sista lektionen lyftes upp många matematiska begrepp inom 

multiplikation. Dessa ord var gånger, att räkna gånger, faktor, produkt räknesätt, upprepad addition 

och multiplikationstecken. Dessa ord förklarades muntligt och skrevs också upp på papperslappar 

och sattes upp i ”mattehörnan” i klassrummet. 

6.1.5.Intervju med Lärare B

Lärare B är högstadielärare. Hon beskriver sig själv som en engagerad lärare med ambition för 

utveckling och variation, därför valde hon efter många år på högstadiet att ta utmaningen och 

undervisa årskurs 1 vilket gav henne möjligheten att följa up deras utveckling under tre skolår.

 Lärare B anser att det är viktigt att utveckla barnens språk och bygga upp deras 

ordförråd båda för att kunna uttrycka sig i tal och skrift i olika sammanhang och för 

skolframgången. Hon menar att språket blir mer avancerat ju högre upp man kommer och att 

det krävs en medvetenhet kring språkets olika dimensioner för att uppnå målen i skolan. 

Läraren uppger att det är hennes uppgift som pedagog att utveckla elevernas språk framförallt 

skolspråket, men också vardagsspråket och påpekar att elever med ett annat modersmål har 
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väldigt begränsat ordförråd. Hon menar att SVA elever har färre ord för att beskriva saker och 

ofta använder sig av enkla och ospecifika ord, vilket hon upptäcker vid skrivning. Barnens 

skrivna texter läses tillsammans med henne, då det finns möjligheter att fylla med ord och 

variera ordval där det behövs. Att leka med språket anser hon är ett mycket bra sätt att testa 

och utveckla språket inte minst för de som har svenska som andraspråk.

 På frågan om hur hon arbetar för att utöka barnens språkliga medvetenhet anger hon 

att de läser och skriver i stor omfattning, både i grupper om två och ensamma. Gruppen har 

tillgång till 8 läsplattor vilket barnen utnyttjar i skrivandet. Läraren berättar att det gör de mer 

intresserade och inte minst språkligt medvetna. Barnen enligt läraren, vill att texterna ska vara 

så korrekta som möjligt när de skriver på läsplattan. Läraren anser att läsning och skrivning i 

olika gener utökar barnens möjligheter att ta till sig ord och begrepp. Hon menar att det inte 

räcker att lära sig orden genom läsning, utan barnen måste få möjligheten att använda de också 

i meningsfulla sammanhang.

Lärare B: Vi läser och skriver mycket och hela tiden

 Genom det tematiska arbetet kombineras olika ämnen och barnen skaffar sig ett rikt 

ordförråd. Nya ord skrivs på lappar som sätts upp i klassrummet ihop med barnens texter och 

teckningar under tiden man jobbar med ett projekt för att synliggör barnens lärande. 

 Att bygga en bra relation till alla elever, skapa en gemenskaps känsla såväl som en 

klass för alla anses vara oerhört viktigt för barnens självkänsla och lärande. En annan viktig 

aspekt är att låta eleverna vara med och påverka sitt eget lärande menar hon. På så sätt blir de 

mer medvetna om deras svårigheter och tillsammans kan de jobba på det. Läraren som har två 

elever med svenska som andraspråk berättar att man alltid borde vara uppmärksam och aldrig 

ta föregivet att eleverna förstår alla ord. Genom åren har hon lärt sig vilka ord som kan ställa 

till det och skapa förvirringen och därför är hon extra noggrann med att få bekräftelse att de 

har förstått från SVA-elever. Det är genom samspel med andra särskilt med oss vuxna eleverna 

utvecklar sitt språk. Läraren påpekar att hon är noga med att använda sig av begrepp i 

matematik till exempel och att hon inte förenklar språket för mycket i klassrummet. Två 

gånger i veckan arbetar samtliga elever i klassen med språklekar och utifrån boken ”att lära sig 

stava rätt” där eleverna tränar sin fonologiska samt semantiska medvetenhet på ett roligt och 

lekfullt sätt vilket anses viktigt för inlärningsprocessen för samtliga elever. Läraren uppger att 

undervisning i svenska som andraspråk inte ingår i hennes tjänst men att kännedomen till vilka 

svårigheter det kan ställa till med finns alltid i bakhuvudet när man planerar lektioner. 

6.1.6.Sammanfattning av data från skola B

Det insamlade data från Skola B visar att läraren jobbar medvetet med att utöka den språkliga 

medvetenheten hos barnen genom språklekar och genom att läsa och skriva mycket i olika 
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genrer. Utifrån observationerna kan jag säga att läraren förberedde sin lektion med att ta med 

sig konkreta föremål när en ny text presenterades. Högläsning användes istället för att barnen 

skulle läsa själva. Nya ord tränades i meningsfulla sammanhang och dess komponenter samt 

associationer diskuterades. Intervjusamtalet med läraren visar att hon jobbar medvetet med att 

utöka barnens ordförråd genom det tematiska arbetet som präglar undervisningen. Att läsa 

och skriva mycket i olika ämnen anses vara positivt och främjar lärande enligt henne. 

 Sammanfattningsvis förklarades följande ord: diskrimineras, vårdnadshavare, identitet, 

religionsfrihet, yttrandefrihet, tankefrihet, psykiskt våld, pornografi, tortyr, punka, pyste ut, ventilgummin, 

däckavtagare, laga, lagningslappar, sandpapper, solution, slangen, listigt, sipprar u, slang, matsäck och 

picknick, gånger, att räkna gånger, faktor, produkt räknesätt, upprepad addition och multiplikationstecken. 

6.2. Analys

I den följande texten kopplas analysen samman med mina forskningsfrågor och begrepp i 

forskningsöversikten.  

6.2.1.Hur arbetar två lärare för att bygga upp elevernas ordförråd? 

För att enkelt kunna behandla den första forskningsfrågan sammanställas materialet från 

klassrumsobservationer och intervjuer i tabellen nedan.

Kategorier för ordförståelse/ 
ordinlärning

Lärare A Lärare B

Orden tas upp i ett sammanhang Ofta Ofta
Läraren ger enbart muntliga 
förklaringar

Sällan Ofta

Läraren förklarar med hjälp av 
synonymer, motsatser och 
homonymer

Ofta synonymer 
Homonymer någon gång

Ofta synonymer

Läraren ger muntliga förklaringar 
kombinerad med visuella 
förtydligande

Ofta. Ritar, visar föremål, 
kroppsspråk och konkretiserar

Visar ibland föremål

Lärare ger utökade morfologiska 
förklaringar

Nästan alltid Aldrig

Läraren skriver stödord/ ordlistor Ordlistor med förklaringar och 
böjningsformer

Enbart stödord

Orden repeteras högt/körläsning Alla nya ord Enbart ett ord
Orden knyts till tidigare lektioner Ofta Sällan
Vardagsspråk/skolspråk Särskilt i matematik Ofta
Ordförrådet byggs upp genom 
läsning av olika texttyper

Läser Läser i stor omfattning

Högläsning är en metod för 
ordinlärning

Nämns inte Läraren läser i stor omfattning

Ordinlärning sker genom skrivning Nämns inte. Inga skrivaktiviteter Skriver ofta i olika ämnen
Läraren uppmuntrar elever och ger 
beröm

Ofta Ofta
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Läraren har ett tydligt tal Tydligt och långsamt Normalt (rikssvenska)

 Utifrån den insamlade data kan man konstatera att nya ord tas upp i meningsfulla 

sammanhang som berör elevers vardagsliv hos båda lärare. Jul och barns rättigheter är ämnen 

som barnen möter i samhället och som ligger de nära. När tävlingsryttare presenterades hos 

lärare A var syftet att fylla upp elevens ordförråd samt hjälpa honom att använda sig av ett mer 

specifikt ord för att kunna beskriva det han såg. Under arbetet med barnkonventionen hos 

lärare B tillkom flera nya ord som till exempel tankefrihet och religionsfrihet. Att kunna dessa ord 

är en förutsättning för att kunna samtala kring barns rättigheter i ett skolrelaterade språk. 

 Muntliga förklaringar ges hos båda lärare, fast med olika utsträckningar. Lärare A 

kombinerar ofta de verbala förklaringarna med att rita, visa föremål, eller genom att 

konkretisera med hjälp av kroppsspråket. Ordet pigment förklarades med hjälp av synonymen 

färgämne medan sambandet mellan driva med älven och driva med mig tydliggjordes genom att 

berätta att det finns ord som stavas och uttalas lika fast de har olika betydelser, nämligen 

homonymer. Lärare B använde sig av synonymer när hon förklarade ordet våld medan andra 

ord förenklades med hjälp av vardagsspråket till exempel ordet tankefrihet. 

Ordens morfologiska egenskaper angavs och skrevs på tavlan i form av listor hos lärare A, där 

SVA-elever skrev av i sina anteckningsböcker. Läraren B hade enbart stödord på stora 

papperslappar för att uppmärksamma ett tema. Enström& Holmegaard (1993, s. 178) menar 

att kunna använda ordets böjningsformer korrekt är en förutsättning för ett produktivt 

ordförråd.

 Alla nya ord körlästes hos lärare A ett par gånger medan bara ordet solution, som är 

inhämtat från engelska lästes högt av både elever och lärare. Orden knöts också till tidigare 

lektioner under arbetet med människoskelett till exempel. Att orden repeterades och körlästes 

vid flera tillfällen samt användes i meningsfulla sammanhang stämmer överens med det 

Enström & Holmegaard (1993, s.183) förespråkar. De menar att det bästa sättet att bygga upp 

ordförrådet är att gång på gång möta orden i meningsfulla sammanhang genom att utgå från 

elevernas egen produktion och anknyta till deras behov. Vidare anser Enström & Holmegaard 

(1993, s. 175) att det är oerhört viktigt att ge elever möjligheter att använda ett nytt ord 

upprepade gånger för att det ska införlivas i deras ordförråd, vilket gör repetitionen till en 

viktig del av ordinlärning. Cummins (2001, s. 10) framhäver inlärningsprocessen blir 

effektivare om man utgår från elevers tidigare kunskaper och erfarenheter för att inhämta ny 

information.

 Skolspråket i matematik uppstod som en utmaning som båda lärare var väl medveten 

om. Lärare A stödjer eleverna att tillägna sig det språket genom att själv använder sig av dessa 

begrepp, repeterar dem tillsammans med elever samt får eleverna själva att producera språket i 

de matematiska sammanhangen. Lärare B anser sig själv jobba med att utveckla skolspråket 

hos samtliga elever. Under matematikgenomgången lyfts skillnaden mellan gånger i matematik 

och substantivet en gång.  Liberg, Geijerstam och Folkeryd (2010, s. 33) betraktar lärarens 
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medvetenhet om den svårigheten som elever ställs inför vid användning av skolspråket gör det 

möjligt att erbjuda dem stöd för att utveckla ett kunskapsrelaterade språk. 

 Vid intervju uppgav lärare A att läsning i olika genrer och ämnen anses vara en viktig 

strategi för att utöka elevers ordförråd. Enström & Holmegaard (1993, s. 179, 180) lyfter upp 

läsningens betydelse för språkutvecklingen och ordinlärningen som en avgörande faktor. 

Texter borde vara anpassade efter elevers behov för att väcka deras intresse. Enström & 

Holmegaard (Ibid., s. 180) menar att läsning kräver en hög förberedelse när texten innehåller 

en stor andel okända ord vilket kan göras med hjälp av bilder, samtal om innehållet och 

genom att skriva upp ord och fraser för att eleverna lättare ska kunna tillägna sig både 

innehållet och de nya orden. Vilket jag kan finna stöd för i mina observationer där läraren var 

förberedd med bilder och föremål samt genom att anpassa texterna efter elevernas språkliga 

nivå. Det tematiska arbetet som präglade undervisningen hos lärare B är ett framgångsrikt sätt 

att presentera nya ord och begrepp som är kopplade till ämnet samt att bygga upp ett 

kunskapsrelaterade språk. Björk & Liberg (2000, s. 93, 94) uppmuntrar lärare att läsa olika 

texttyper tillsammans med elever för att främja barnens lärande i olika ämne och träna deras 

färdighet att kunna hämta kunskap och information ur faktatexter likaväl ur en dikt eller poesi.

Vid intervju med lärare B förkom skrivning, både för hand och med hjälp av datorer och 

läsplattor som en metod att väcka ett intresse för språket. Där det anses att skrivövningar ökar 

möjligheterna till en språklig diskussion samt medvetenheten. Enström & Holmegaard (1993, 

s. 182) nämner skrivning som en viktig metod som främjar ordinlärning. Läsning och 

skrivning hänger ihop. Skrivningen som utgår från det eleverna själva är intresserade av att 

berätta och återge får läraren en möjlighet att bygga upp deras ordförråd med nyansering och 

variation vilket leder till innehållsrikt ordförråd hos eleverna. Skrivning förekom varken vid 

observationerna eller vid intervjun som en metod för ordinlärning hos lärare A. 

 Högläsning påstås vara av stor betydelse för utveckling och lärande enligt lärare B. 

Björk & Liberg (2000, s. 43, 44, 45) anser att barnen utvidgar sin språkliga medvetenhet i stort 

och mer specifikt det skriftspråklig medvetenhet när de producerar texter själva. Där i första 

hand utvecklas den fonologiska medvetenheten när ord stavas och ljudas, men samtidigt sker 

en utveckling inom semantisk, pragmatisk, syntaktisk och morfologisk medvetenhet. 

 Undervisningen hos båda lärare präglades av en tillåtande miljö där samtliga elever 

bjöds till tal och samtal. Vid intervjun berörde lärare A vikten av att låta alla elever komma till 

tal för att språkutvecklingen. Vilket stämmer överens med det sociokulturella perspektivet som 

bygger på samtal och interaktion. Lindberg (2004, s. 479, 493) menar att läraren uppmuntrar 

till lärande och kunskapstillägnande genom att ställa öppna frågor och språka med eleverna. 

En lika viktig aspekt i andraspråksundervisningen är att erbjuda elever möjligheter att utöva 

språket för att kunna delta i det sociala livet och kunna göra sig förstådda. Det framkom ur 

intervjun hur läraren använder sig av samspelet och interaktionen både för att nå fram till 

elevernas tankar för att upptäcka eventuella språkliga brister samt för att göra dem delaktiga 

och medvetna om sitt eget lärande. Läraren uppmuntrar  eleverna att vara delaktiga likaväl 
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som hon stärker deras självbild vilket Cummins (2001, s. 9, 8, 20) belyser för en framgångsrik 

utveckling och effektivt lärande.

 Sammanfattningsvis och på svar om min första forskningsfråga konstateras att både 

lärare A och B anser sig arbeta medvetet med att bygga ett innehållsrikt ordförråd samt med 

att utveckla ett skolrelaterat språk hos samtliga elever. För det ändamålet tillförs nya ord 

genom muntlig interaktion samt läsning i olika gener. Viberg (1993, s. 37) menar att en viktig 

del av ordinlärning är att lära sig ordens semantiska associationer. För att hjälpa eleverna att 

skaffa sig en förförståelse av orden använder läraren sig av synonymer, bilder, konkreta 

föremål och kroppsspråk. Båda lärare betonar vikten av att använda orden i meningsfulla 

sammanhang. Utifrån observationerna och intervjuerna framkommer att båda lärare lägger 

stor vikt vid kommunikation för språkutveckling. 

6.2.2.Skiljer sig lärarens arbetssätt åt, vad gäller elever med svenska 
som modersmål respektive svenska som andraspråk (SVA)?

Det framgår av tabellen ovan att lärarens arbetssätt skiljer sig åt i viss mån, där SVA-elever är 

överrepresenterade respektive underrepresenterade. Orden tas upp hos båda lärare i 

meningsfulla sammanhang och i koppling till undervisning men hur orden förklaras skiljer sig 

åt. De muntliga förklaringarna kombineras ofta med visuella förtydligande hos Lärare A 

medan de muntliga förklaringarna är dominerande hos lärare B. 

 Den morfologiska medvetenheten utökas och tydliggörs hos lärare A genom att ange 

ordens böjningsformer. vilket förekommer nästan aldrig hos lärare B där anses att elever 

tillägnat sig de kunskaperna i tidigare åldrar. Användning av ordlistor varierar hos de två lärare. 

Under observationerna och utifrån Bilaga 5 uppmuntras läraren i skola A att skapa ordlistor 

som en metod för att tillägna sig nya ord. Medan hos lärare B uppmärksammas nya ord med 

hjälp av papperslappar som hängs upp i klassrummet. 

Högläsning som en metod för inlärning förekommer inte hos lärare A där eleverna fick läsa 

texter själva, medan lärare B lägger en stor vikt vid högläsning för att elever ska kunna tillägna 

sig nya ord. 

 En tydlig skillnad på arbetssättet gällande skrivning och skrivuppgifter där Lärare A 

inte nämner det vid intervjun och tillkommer inte vid observationer heller.

Att lärare A använder sig av tydligare tal där hon pratar långsammare och med kortare 

meningar skiljer sig från hur lärare B tilltalar till elever.

 Lärare B anses sig själv inte jobba på ett särskilt sätt när det när att bygga upp 

ordförrådet hos SVA-elever, utan hon menar att hon jobbar för att stärka samtliga elevers 

språk genom läsning och skrivning i olika situationer och ämnen. 

 På svar om min andra frågeställning om den lärares arbetssätt skiljer sig påträffande 

elever med svenska som modersmål och elever med SVA kan konstateras att lärare A, där 

SVA-elever är överrepresenterade i klassen, arbetar mer med ordens form och komponent, det 
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skapas ordlistor där det står till exempel en/ett framför ordet. Dessa ord användas senare 

muntligt i meningar och konkreta situationer. Varken observationer eller intervju visade att 

ord i ordlistan ingår i en skriftuppgift. Ordförrådet hos lärare B, där bara två utav eleverna har 

SVA utvidgas genom mycket läsning och skrivning både i grupp och individuellt samt genom 

ett tematiskt arbetssätt. Viktiga och nya kunskapsrelaterade ord satts upp väggen ihop med 

elevernas texter. Vilket bidrar till en ökad själv känsla och en mer positiv syn på lärandet.
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7. Diskussion
I det här avsnittet diskuteras frågeställningens resultat utifrån den teoretiska utgångspunkten 

som den här studien bygger på samt tidigare forskning. Studiens relevans för läraryrket och 

samhället lyfts fram. 

 Den här fallstudien bygger på ett sociokulturellt perspektiv där interaktion och samtal 

anses spela en stor roll för lärandeprocessen. Det framgår från intervjuerna och 

observationerna att båda lärare lägger stor vikt vid att låta alla elever att komma till tal. De 

uppmuntrar och bjuder eleverna till samtal och dialog. Lärare A berättade att det är viktigt att 

eleverna vågar använda sig av det svenska språket även om de uttrycker sig fel ibland, så finns 

hon där för att omformulera meningar och hjälpa barnen att hitta orden de söker. Lindberg 

(1996, s. 195) betonar att undervisningen bör ge eleverna möjligheter att delta i samtal och 

diskussioner i en trygg miljö vilket anses språkutvecklande. 

 Det framgår av studien att lärarna är medvetna om vikten av ett innehållsrikt och 

varierande ordförråd för skolframgången och framtiden. Båda lärare betonar vikten att 

behärska så många ord som möjligt för att tillägna sig nya kunskaper. Med det ändamålet 

utvecklas den språkliga medvetenhetens olika dimensioner. Hagtvet (2006, s. 47) konstaterar 

att den språkliga medvetenheten är en förutsättning för språkinlärning och utveckling. Utifrån 

intervjun konstateras att läraren i Skola A stimulerar barnens fonologiska medvetenhet genom 

att arbeta utifrån Bornholmsmodellen, som innehåller många språklekar vilket utvecklar känslan 

för det svenska språket. Modellen som används med samtliga elever är mer inriktad mot SVA-

elever som har varit olika länge i Sverige och därmed har en varierande behärsknings nivå av 

svenskan. Modellen kan vara givande för dessa elever som inte haft möjligheter att utveckla 

den förmågan under förskoleåldern, som elever med svenska som modersmål har redan gjort. 

Hagtvet (Ibid., s. 47, 48) menar att barn som är medvetna om språkljuden har bättre 

skrivutveckling än barn med låg språklig medvetenhet. Enligt Hagtvet (Ibid., s.46, 47) visar en 

ny forskning vikten av att bygga upp barnens fonologiska medvetenhet redan i förskoleåldern 

och i ett meningsfullt språkligt sammanhang. Hedman (2012, s. 84, 85) förespråkar för en 

studie som visar att det går att träna upp känslan för språkets form med hjälp av 

träningsmaterial som Bornholmsmodellen.

7.1. Viktiga aspekter ur analysresultat

Studien visar att lärare A inte lägger stor vikt vid skrivning och nämner inte det som en metod 

för att bygga upp ett rikt ordförråd eller som ett sätt att själv kunna producera orden i 

meningsfulla sammanhang. Varför tillkommer inga skrivuppgifter, i alla fall under 

observationer och intervju hos lärare A? Anser läraren att detta är något för svårt för barnen? 

Finns inget intresse för skriftspråk hos dessa elever? 
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 En annan aspekt jag funderade över under observationstillfället hos lärare A är varför 

eleverna fick läsa ett nytt kapitel själva och sedan läste ett stycke var till hela gruppen, varför 

högläste inte lärare istället? Cummins (2001, s. 20) betonar vikten av att stärka elevers 

självkänsla för skolframgången. Lärare A berättade under intervjun om att många av eleverna 

har ett hackigt uttal men en god läsförståelse. Skulle inte högläsning i det fallet uppmuntra 

eleverna för lärande istället för att skapa negativa erfarenheter, där de själva känner att det är 

svårt att läsa? 

7.2. Studiens relevans för läraryrket

Studien har betydelse för undervisningen genom att den undersöker ett område som berör 

elevers språkutveckling och lärande. Studien visar vikten av att anpassa arbetssättet efter 

elevernas förutsättningar för att främja inlärning och utveckling. Som nämnts tidigare har 

antalet SVA-elever ökat i skolorna runt om i landet vilket innebär en stor utmaning för alla 

lärare att kunna bemöta elevernas behov. Det förekommer i intervjun vilka svårigheter lärarna 

möter i arbete med SVA-elever. Det handlar framförallt att kunna upptäcka det som anses vara 

svårt för elever. En erfaren lärare vet vilka ord som vållar problem för elever med ett annat 

modersmål och på så sätt kan han/hon förberedde sina lektioner på ett sätt som möter 

elevernas förutsättning. Förhoppningsvis kommer denna studie att bidra till en ökad 

medvetenhet hos lärare om hur barns språkutveckling gynnas och hur ett innehållsrikt 

ordförråd byggs.

7.3. Studiens relevans ur ett samhällsperspektiv

Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011, s. 16, 18) ansvarar lärare i skolan för att förbereda eleverna för 

att vara delaktiga och ansvarsfulla medborgare i det demokratiska samhället vi lever i, samt att 

få stöd för att kunna skaffa sig en högre utbildning efter grundskolan. Det svenska språket är 

en förutsättning för att kunna uppnå de målen såväl som att vara delaktig i samhället i 

framtiden på lika villkor. Att inte behärska språket fullt ut kan innebära allvarliga konsekvenser 

för individer och samhället. Därför anser jag att det är oerhört viktigt att vi lärare ta ett stort 

ansvar när det gäller att utveckla språket hos elever med ett annat modersmål. Språket är 

nyckeln till framgång och utan den öppnas inga dörrar.

! 29



8. Konklusion
Studiens syfte var att ta reda på hur två grundskollärare arbetar för att bygga upp elevers 

ordförråd och om arbetssättet skiljer sig åt påträffande elever med svenska som modersmål 

samt elever med SVA. I denna studie har jag fått fram att lärare arbetar medvetet med att 

stärka elevers språk där båda betonar vikten av ett stort och innehållsrikt ordförråd. Arbetssätt 

skiljer sig åt men samtal och interaktion anses vara en utgångspunkt för lärande. 

 Språkutveckling är oerhört viktigt för samtliga elever för att tillägna sig 

ämneskunskaper. De grundläggande kunskaperna i språket som har tillägnats under 

förskoleålder utvecklas till ett skolrelaterade språk vilket vållar problem för elever med svenska 

som andraspråk som har ett begränsad språkbehärskning. De språkliga bristerna innebär inte 

bara ett hinder för skolframgången utan begränsar möjligheterna till integrationen i samhället 

vilket i sin tur leder till större problem i framtiden som att skaffa sig ett jobb och familj. 

 Jag anser att lärarens uppgift är att bemöta varje elevs behov och intresse, därför 

borde undervisningen anpassas efter elevernas olika förutsättningar. Barnens framtid 

grundläggs i skolan och det är min övertygelse att vi lärare kan göra skillnad genom att skapa 

meningsfulla undervisningsmoment som fångar elevers intresse och bidra till utveckling och 

framgång.  

 Tyvärr så ställs allt för många lärare inför en utmaning när antalet elever med svenska 

som andraspråk ökar i klassrummet. Därför kan det vara lämpligt att framtida forskning 

inriktar sig på att studera hur språkutvecklingen gynnas utifrån ett andraspråksperspektiv. 
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Bilaga 1
Brev till lärare 

Eskilstuna 2013-11-12

Hej, jag heter Jinan Matraji och studerar på lärarprogrammet i Uppsala. Jag skriver på mitt 

examensarbete. Med detta brev vill jag fråga om du kan tänka dig att delta i min studie. Min 

uppsats kommer att handla om lärare arbetar för att bygga upp elevers ordförråd i klasser med 

en blandning av elever som har svenska som modersmål och elever som har svenska som 

andraspråk bedrivs. Vilket innebär att jag kommer att titta på hur läraren arbetar och vilka 

strategier hon/han använder sig av för att förklara och stimulera elever som inte har svenska 

som modersmål. Jag har valt att undersöka elever som går i årskurs 3. För att uppnå mitt syfte 

skulle jag vilja vara med i klassrummet under en hel skoldag och observera så snart som 

möjligt.

Vid observation kommer jag endast att använda mig av papper och penna. Observationen 

skulle jag vilja kombinera med en intervju med läraren, som beräknas ta cirka 45 minuter. Jag 

kommer att använda mig av mobiltelefon för att dokumentera samtalet. Du och dina elever 

kommer naturligtvis att vara anonyma i min uppsats. 

När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer all dokumentation att förstöras. Jag vore 

mycket tacksam om du skulle vilja bidra till min studie men det är givetvis frivilligt att delta. 

Hur du än väljer att göra vore det snällt av dig att svara på detta brev så snart som möjligt. 

Du kan nå mig på telefon 07XX-XX XX XX eller 

E-post adress: jinan.matraji.XXXX@XXXXX.XX.XX

Hör gärna av dig till mig eller till min handledare om du har några frågor. 

Tack på förhand! Vänligen/Jinan Matraji 

Handledare: 

Elisabeth Berg 

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

018-XXX XX XX 

E-post: elisabeth.berg@XXX.XX.XX
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Bilaga 2
Brev till alla föräldrar

Hej alla föräldrar till elever i årskurs 3 i XXXskolan! 

Jag heter Jinan Matraji och studerar på lärarprogrammet i Uppsala. Jag skriver på mitt 

examensarbete som handlar om lärare arbetar för att bygga upp elevers ordförråd i klasser 

med en blandning av elever som har svenska som modersmål och elever som har svenska som 

andraspråk i årskurs 3. Därför vill jag gärna observera hur läraren arbetar och vilka strategier 

hon använder sig av och varför! 

Som planeringen ser ut kommer jag att observera undervisningen under måndagen den 2 

december 2013 i klass 3 i XXXskolan. Jag kommer att använda mig av penna och papper vid 

observationstillfällena för att dokumentera. Det som kommer att observeras är hur läraren 

arbetar för att utveckla elevernas språk samt ordförrådet och inget annat. 

De dokumenterade observationerna kommer endast att användas i mitt skrivande för 

examensarbetet. All dokumenterad observation kommer att förstöras när mitt examensarbete 

är klart och godkänt. 

Vid frågor kontakta: 

Jinan Matraji 07XX – XX XX XX E-post: jinan.matraji.XXXX@XXXXX.XX.XX

Eller min universitetshandledare Elisabeth Berg E-post: elisabeth.berg@XXX.XX.XX

Tack på förhand! Vänligen/Jinan Matraji

Lämnas senaste till elevens lärare måndag den 2 december 2013

                       Elevens Namn: 

Mitt barn får delta under observationstillfällena. 

Ja         

Nej      

Vårdnadshavarens namnteckning:
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Bilaga 3 
Intervjuguide

Tema 1: Yrkeskarriär och Bakgrund som lärare

Vad har du för bakgrund? Var är du född och uppvuxen? 

Vilka språkliga erfarenheter har du? Hur många språk talar du? 

När tog du examen? 

Vilka ämnesinriktningar har du? 

Vilka ämnen undervisar du i? Och i vilka årskurs? 

Tema 2: Språkutveckling och ordförrådet

Hur ser du som lärare på barns språkutveckling? På barns språkliga medvetenhet, när det 

gäller elever som har svenska som modersmål och elever som har svenska som andraspråk?

Forskning visar att språk och ordförrådet har stor betydelse för skolframgång, hur ser du på 

det och vilken roll har du som lärare när det gäller elevers språkutveckling? 

Hur arbetar du för att utveckla barnens språk samt utöka deras ordförråd i olika ämne? Ge 

exempel? Varför gör du så? 

Tema 3: Lärarens erfarenhet kring andraspråksinlärning

Vilka erfarenheter har du när det gäller att arbeta med svenska som andraspråk och hur viktigt 

är det tycker du för inlärningsprocess? 

Vilka svårigheter möter i ditt arbete? 

Hur går du till väga när du märker att ett barn som har svenska som andraspråk inte förstår 

alla ord?
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Bilaga 4
Observationsschema 

Instruktioner Högläsning Genomgång Andra aktiviteter 

Kroppsspråk

Förklarar med ord

Bilder

Ritar

Annat
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Bilaga 5
Idéer om vad du kan tänka extra på

när du har fd IN-elever

• Tala tydligt! (när du pratar enskilt med eleven, prata långsamt - stanna upp - fråga om 

eleven förstått-fortsätt)
• Visa bilder/aktuell bok/föremål
• Konkretisera - rita på tavlan
• Körläs nya eller långa ord med hela gruppen
• Skriv upp stödord och instruktioner på tavlan (stödorden kan tas med till 

studieverkstan för förklaring)
• Berätta vad som är viktigast att lära sig och hur eleven kan träna detta hemma
• Dubbelkolla med eleven enskilt om den förstått instruktionen/ läxan/ tiden/ 

platsen/ vad som ska tas hem
• Knyt an till tidigare lektioner, visa bilder igen, ge sammanhang
• Tipsa eleven om vad (vilka böcker/uppgifter) eleven sk ta med sig till studieverkstan  

på eftermiddagstid
• Om det är svårt att förklara ett ord/ begrepp kan du ”låta datorn översätta det” på 

internetsidan: lexin.nada.kth.se. Klicka t.ex från svenska till arabiska. Ibland finns det 

bilder och teman att visa också
• Skolverket har en användbar sida: modermal.skolverket.se här finns t.ex 

mattebegrepp översatta
• Eleverna kan/bör anteckna svåra ord i t.ex en anteckningsbok och med till 

studieverkstan (alla ord finns ej i lexikon). Orden kan sedan tränas i läxa
• Körläs i hel grupp på engelskan, text och ord 
• Ge mycket uppmuntran och låt eleverna svara på frågor du tror de kan, så 

självförtroende byggs upp och elevens status i gruppen höjs
• Försök skapa förståelse i klassen för hur svårt det är att lära sig ett nytt språk. Enligt 

forskningen tar det i genomsnitt 8 år att nå samma nivå som jämnåriga 

modersmåltalare
• Tänk på att ett bra uttal kan dölja ett litet ordförråd
• Eleven kan göra sig förstådd medan djupkunskapen tar flera år att bygga upp
• Ha förståelse för att många situationer är nya och eleverna har andra erfarenheter 

och förkunskaper än de svenska eleverna

Ha tålamod! Det tar tid att lära sig på ett nytt språk!

Ta hjälp av studieverkstan och dina kollegor

Lycka till!
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