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Sammanfattning 
 

I denna uppsats diskuteras lärares erfarenheter av svenska som andraspråksundervisning ur ett kritisk 

litteracitetsperspektiv. Hilary Janks (2010) maktaspekter dominans, tillgänglighet, mångfald 

och  konstruktion var studiens teoretiska utgångspunkt. Syftet med studien var att undersöka lärares 

förhållningssätt och erfarenheter av svenska som andraspråksundervisning för elever i årskurserna 4-6 

med fokus på att motverka maktförhållanden i undervisningen. Genrepedagogiken är en av 

utgångspunkterna i diskussionen eftersom detta är en metod för svenska som andraspråksundervisning 

som fått stort genomslag under senare år och några av de intervjuade lärarna använde denna metod i sin 

undervisning. För att svara på uppsatsens syfte och frågeställningar användes samtalsintervjuer med 

sammanlagd nio lärare som undervisar i svenska som andraspråk på olika skolor i Uppsala kommun, 

Sigtuna kommun samt Stockholms kommun. Analysen visade att Janks samtliga maktaspekter kom till 

uttryck i lärares erfarenheter av sin egen språkundervisning. Genom intervjuerna visade det sig att 

samtliga lärare tog till vara av den mångfald som finns i klassrummet till sin undervisning. Det framgick 

också att samtliga lärare stöttade och gav eleverna goda verktyg för att få tillgång till språket. 

Maktaspekten dominans, som innebär att eleverna lär sig att förhålla sig kritiska till det dominerande 

språket, var dock mindre närvarande i lärarnas beskrivningar, vilket bland annat indikerades av att lärarna 

inte beskrev att de förhöll sig kritiska i valet av texter i sin undervisning. Ett intressant resultat var också 

att lärarna fokuserade mycket på att vägleda och styra eleverna i deras egna konstruerande av texter. 

Genom att vägleda eleverna kan lärarna hjälpa eleverna att få tillgång till det dominerande språket, 

samtidigt kan en sådan vägledning stå i opposition till både mångfald och kritik av det dominerande 

språket.   
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Inledning 
 
Under lärarutbildningen har vi haft många diskussioner kring lärarens roll i undervisningen. Skolverket 

(2012. s. 3) beskriver hur lärarens förhållningssätt, attityd samt val av arbetssätt är avgörande för elevers 

kunskapsutveckling, i synnerhet för elever med svenska som andraspråk. I den förra uppsatsen vi skrev 

tillsammans, undersökte vi hur det mångkulturella klassrummet kan påverkas av läromedel. Denna gång 

ville vi skriva om lärarens erfarenheter och förhållningssätt till sin egen undervisning för att vi senare i 

yrket ska få en bredare kompetens i vårt arbete med elever med olika modersmål. Vi har genom 

utbildningen läst om andraspråksundervisning i teorin men vi saknar erfarna lärares erfarenheter och 

perspektiv. Eftersom det är ett växande mångkulturellt samhälle vi lever i, inte minst en ökad mångkultur i 

skolans värld, tycker vi att det är intressant att se hur lärare väljer att använda sig av mångkulturen och 

den flerspråklighet som finns i klassrummet. Något vi känner är viktigt, men kanske också ett dilemma att 

lyckas med, är att ge elever de rätta verktygen för att utveckla ett korrekt språk och parallellt arbeta med  

att stärka elevens egna identitet, vilket innebär kulturell bakgrund, modersmål etc. Vår bild av svenska 

som andraspråk är i nuläget ett ämne som har blivit allt viktigare med tiden men som många lärare känner 

att de saknar kompetensen inom. Därför är det intressant för oss att undersöka lärares erfarenheter av och 

perspektiv på sin undervisning i svenska som andraspråk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4 

 

Bakgrund 

”En god behärskning av svenska språket är en förutsättning för att individen fritt ska kunna spela en aktiv 

roll i samhällslivet” 

(Skolverket, 2000, s. 8) 

 

Skolverket förklarar att alla elever i skolan ska få en undervisning som hela tiden är anpassad efter 

individens allsidiga personliga utveckling (Skolverket, 2011, s. 9). Det förklaras även att språk, lärande 

och identitetsutveckling står i nära relation till varandra. Genom att dessa kontinuerligt får rum att 

utvecklas i skolan får eleverna starkare tilltro till sin språkliga förmåga (Skolverket, 2011, s. 7). En 

växande del av eleverna i den svenska grundskolan har idag ett annat modersmål än svenska, 2012 hade 

20 % av eleverna i svenska skolan andra modersmål än svenska (Skolverket 2012, s. 7: Juvonen, 2008, s. 

4). Andraspråkselever får lägre resultat i skolans samtliga ämnen jämfört med elever som har svenska som 

modersmål (Skolverket, 2012, s. 8). Därför pekar Skolverket på att det är viktigt att alla lärare i skolan har 

kompetens att undervisa elever med olika modersmål oavsett vilka ämnen de har legitimation i 

(Skolverket, 2012, s.7). Skolinspektionen utförde 2010 en kvalitetsgranskning av skolors och huvudmäns 

insatser i språk- och kunskapsutveckling för elever med andra modersmål än svenska (Skolinspektionen, 

2010, s. 7). Undersökningen syftade till att se om de undersökta skolornas arbetssätt gav flerspråkiga 

elever förutsättningar att nå de nationella målen (ibid, s. 6). Resultatet visade att det fanns brister 

framförallt i lärares kunskap inom ämnet svenska som andraspråk och att lärare saknade specifika metoder 

i undervisningen av flerspråkiga elever (Skolinspektionen, 2010, s. 14). Mot bakgrund av de resultat 

Skolverket och Skolinspektionen framställer, är det relevant att göra en studie om 

andraspråksundervisning. Lärare ska arbeta mot målet att ge elever tillgång till det språk som dominerar i 

landet. Det dominerande språket är alltså det språk som all undervisning grundar sig på. Parallellt med 

detta är skolans uppgift att “.... låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet ....” (Lgr 11, s. 11). Detta visar på en potentiell motsättning som kan uppstå när lärare ska 

lära ut det dominerande språket och samtidigt främja elevernas egenart. Det är därför intressant att 

undersöka hur lärare beskriver hur det ger eleverna tillgång till det dominerande språket och på samma 

gång låter varje elevs egenart utvecklas.  
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Förstaspråk och andraspråk 

Ett andraspråk definieras av när en individ håller på att lära sig ett till språk efter modersmålet (Bijvoet & 

Fraurud, 2006, s. 6; Hammarberg, 2013, s. 66). Förstaspråket lärs ut i ung ålder, då språkets kategorier, 

strukturella mönster och användningsregler först etableras medan ett andraspråk lärs ut efter detta har 

utvecklats (Hammerberg, 2013, s. 67). Utvecklingen av ett andraspråk är en mer komplex process då det 

är mycket som spelar in vid inlärningen av det. Faktorer som påverkar processen är bland annat vid vilken 

ålder mötet med andraspråket sker i, hur skolgången tidigare sett ut, motivationen till språkinlärning samt 

vilket förhållningssätt lärarna har till flerspråkighet och mångkultur (Skolverket, 2012, s. 116). Läraren 

spelar alltså en central roll vid inlärningen av ett andra språk. Elevernas inlärning av ett andraspråk 

påverkas av vilket förhållningssätt lärare och omgivningen har till flerspråkighet och mångkultur samt hur 

höga förväntningar lärare har på sina andraspråkselever (Skolverket, 2012, s. 116; Hyltensam & Lindberg, 

2012, s. 33). 

Skolspråk och vardagsspråk 

Skolverket (2012, s. 36) beskriver skillnaden mellan vardagsspråk och skolspråk. Vardagsspråk definieras 

som det språk som lärs in i hemmet och används vid informella situationer. Det kan exempelvis vara vid 

matbordet eller vid fotbollsträningen. Skolspråket däremot är skriftspråksbaserat och kännetecknas av 

abstraktion, generalisering, kategorisering samt argumentation och reflektion.  Här betonas speciella 

begrepp inom olika ämnen och det lärs ut och utvecklas i skolan (Skolverket, 2012, s.36). När barnen lär 

sig ett första språk socialiseras de samtidigt in i den sociala kontexten med dess olika begrepp och sätt att 

handla. Vygotskys teori förklarar att de har förvärvat en “kulturell och språklig bas” och denna bas 

innehåller även olika värderingar. Vardagsspråket och skolspråket lär sig elever i olika kontexter, och de 

är tänkta att användas i skilda sammanhang. En andraspråkselev möter alltså en större utmaning vad gäller 

inlärning av skolspråket, detta eftersom de inte har ett fullt utvecklat ett svenskt vardagsspråk ännu 

(Gibbons, 2012, s.37) 

 

Cummins (2001) framhåller att rättvis utbildning för andraspråkselever har förblivit en underordnad fråga 

i samhället. En förutsättning för att det ska ske en förändring är att lärare är medvetna om detta problem 

och att de är villiga att utmana de maktförhållandena som finns i samhället och som i sin tur återspeglas i 

skolan (Cummins, 2001, s. 5). I ett samhälle finns det alltid individer med olika kulturella, språklig, och 

ekonomiska bakgrunder som befinner sig i olika mer eller mindre priviligierade positioner. Genom att 
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lärare är medveten om dessa mönster kan de motverka att hierarkierna  reproduceras i klassrummet 

(Cummins, 2001, s. 6-9).  

Genrepedagogiken 

Den genrepedagogiska undervisning är en textbaserad undervisningsmodell som framhäver språkets och 

litteracitetens betydelse för skolarbetet. Johansson & Sandell Ring (2015) framhåller att den 

genrepedagogiska modellen syftar till att successivt, med hjälp av explicit undervisning, bistå eleverna att 

utveckla ett funktionellt skolspråk (Johansson, Sandell & Ring, 2015, s. 27). I Sverige har 

genrepedagogiken setts som ett verktyg för att stötta elever med svenska som andraspråk. Då det explicita 

arbetssättet i metoden anses passa andraspråkselever ökar möjligheten för eleverna att förbättra sitt 

skolspråk med ämnesspecifika ord men även att kunna använda språket som ett verktyg i skolans olika 

ämnen (Kuyumcu, 2013, s.605-628). I praktiken handlar genrepedagogiken om explicit undervisning, 

vilket innebär att undervisningen ska vara tydlig och väl strukturerad av läraren. Något som 

genrepedagoger utgår ifrån i sin undervisning är cirkelmodellen. Den är utformad efter fyra olika faser 

som eleverna utbildas efter. Den första fasen är: Bygga upp kunskap om ämnesområdet. Under denna fas 

fokuserar man mycket på att ge eleverna bakgrundskunskap inom ämnesområdet. Fokus ligger främst på 

textens innehåll. Den andra fasen är: Studera texter inom genren för att få förebilder. Under denna fas 

läggs vikt vid att lära genrens struktur, syfte och spåkliga kännetecken. Den tredje fasen är: Skriv en 

gemensam text. Här ska eleverna, tillsammans med läraren skriva en text gemensamt. Den fjärde fasen: 

Skriva en individuell text. Detta är den sista fasen och nu ska eleverna pröva sina nya kunskaper och skriva 

en individuell text (Gibbons, 2006, s. 91-92).  

 

Den genrepedagogiska undervisningen har under senare år blivit allt mer populär i undervisning av 

svenska som andraspråk. Nationellt centrum för andraspråk förklarar att intresset kring genrepedagogiken 

växer hos skolledare samt lärare (Nationellt centrum för andraspråk, 2016). Även Caroline Liberg (2008) 

skriver att modellen är påväg att vinna stor uppmärksamhet bland lärare ute i skolorna (Liberg, 2008, 

s.11). Modellen utvecklades i Australien för att undersöka vilka krav som skrivuppgifter och texter ställde 

på elevens språkliga och kognitiva förmåga (Gibbons, 2006, s. 27). Pedagogiken blev med detta 

användbar i klassrummet för att karaktärisera olika slags texter och hur skapandet av dessa kan gå till. 

Modellen, framhålls det, är gynnsam och användbar i alla skolans ämnen eftersom språket spelar så pass 

stor roll i all undervisning. Modellens förespråkare menar att elever som blir undervisade utifrån 

genrepedagogiken har större möjligheter att utveckla kunskaper i det de blir undervisade i då den bygger 
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på ett cykliskt arbetssätt och explicit undervisning. Dessa menar att det explicita lärosättet gör så att alla 

elever, speciellt de som ligger i riskzonen att inte klara alla kunskapskrav, ökar möjligheten till att 

utvecklas i lärandeprocessen (Kuymucu, 2013, s. 606; Gibbons, 2006, s. 100-103). Genrepedagogikens 

syfte förklaras som ett sätt att “ge eleverna en likvärdig tillgång till samhällets alla typer av texter och 

därmed olika typer av sociala verksamheter” (Liberg, 2008, s. 11). Detta stämmer även överens med 

Skolverkets (2011) bestämmelser (Skolverket, 2011, s. 7). Dock menar Liberg (2008) att det finns risker 

när en ny och internationellt populär modell, som genrepedagogiken, lanseras. Lärarna börjar oreflekterat 

använda sig av denna modell utan att överväga andra undervisningsmetoder, detta kan göra att metoden 

blir av stereotypisk karaktär. Liberg förespråkar istället en balansgång mellan olika undervisningsmetoder 

för att nå bästa resultat samt motverka att genrepedagogiken blir formaliserad (Liberg, 2008, s. 21).  
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Tidigare forskning 

Det finns inte mycket aktuell forskning om lärares förhållningsätt och erfarenheter till 

andraspråksundervisning däremot finns mycket forskning om vilka konsekvenser som kan uppstå när 

lärare inte reflekterar över sina attityder och metoder vid andraspråksinlärning (Hyltenstam & Lindberg, 

2012, s. 33: Cummins, 2001, s. 7). Under 1970-talet intensifierades forskningen kring 

andraspråksinlärning i Sverige, detta berodde mycket på den ökade invandringen då man behövde en 

bredare kunskap om andraspråksinlärningen hos båda barn och vuxna (Hammarberg, 2013, s. 

27).  Cummins (2001) beskriver i likhet med andra forskare (Hyltenstam & Lindberg, 2012; Axelsson, 

2013) att många lärare idag har goda kunskaper i hur undervisning i sitt kunskapsämne för elever med 

svenska som modersmål ska se ut, men färre kunskaper om hur de ska undervisa elever med svenska som 

andraspråk (Cummins, 2008, s. 27). 

Lärarens roll i svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråksforskning har en relativt kort historia som forskningsfält. Sedan 1967 när Pia 

Coders skrev The significance of leaders’ errors började en kritisk forskning kring andraspråksinlärning. 

Hennes studie blev då ett startskott för fortsatt forskning inom området (Abrahamsson, 2013, s. 29). 

Mycket forskning kring andraspråksinlärning är idag baserad på den sociokulturella teorin. Denna teori är 

byggd på Vygotskys forskning från början av 1900-talet och handlar i det stora hela om att all inlärning 

sker i sociala sammanhang med andra. Lärarens roll är inte att ge eleven massa nya kunskaper, utan det 

handlar snarare om att tillämpa kunskaper och vara en förebild för att eleven ska utvecklas (Gibbons, 

2012, s. 26). Detta leder in på lärarens roll i undervisningen av svenska som andraspråk. Hyltenstam 

(2000) betonar vikten av en professionalisering av området svenska som andraspråk. Med detta menas inte 

att det finns bristande kunskaper inom området utan snarare att dessa kunskaper inte når ut i klassrummet 

där det behövs (Hyltenstam, 2000, s. 9). En skillnad mellan förstaspråksundervisning och 

andraspråksundervisning enligt Hyltenstam (2000) är att läraren har erfarenhet av sin egen 

modersmålsundervisning från sin egen skoltid, medan läraren normalt sätt inte har erfarenhet av 

andraspråksundervisning och att det kan ge omvända konsekvenser för elever med svenska som 

andraspåk. Därför bör lärarens roll i skolan professionaliseras, och lärare måste skaffa mer förståelse kring 

området för att undervisningen ska förbättras (Hyltenstam, 2000, s. 10). Gibbons (2012) som lyfter upp 

det sociokulturella lärandet menar att lärare och elever måste samarbeta för att skapa ett aktivt deltagande 
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i inlärningen. Lärandet är inte enbart ett resultat av begåvning, bakgrund eller motivation utan lärarens val 

i undervisningen har en avgörande roll i elevens språkinlärning (Gibbons, 2012, s. 28). Hyltenstam & 

Lindberg (2012) menar för att få framgång i undervisning för andraspråkselever så krävs det att lärarna 

har en god syn på mångfald samt en gemensam ambition att ta tillvara och utveckla alla elevers skilda 

erfarenheter. Detta innebär att varje lärare bör se det mångkulturella klassrummet som en resurs snarare än 

något som kan hindra inlärningen (Hyltenstam & Lindberg, 2012, s. 33). 

Stöttning 

Stöttning är ett begrepp som olika forskare tar upp i samband med lärarens roll i svenska som 

andraspråksundervisning (Gibbons, 2012; Abrahamsson, 2013 ). Med stöttning menas att ge det stöd som 

behövs för att eleverna ska kunna utföra uppgifter som tilldelas i skolan. Vygotski (1990) förklarar 

stöttning som  “Det ett barn i dag kan göra med stöd, kan hon eller han göra på egen hand imorgon” 

(Gibbons, 2012, s. 29). Det är i denna mening lärarens stöd som gör att eleverna lär sig för att sedan i 

framtiden kunna klara sig själv. Stöttning av andraspråkselever ska i allra största mån vara autentiskt och 

kognitivt utmanande, med detta menas att undervisningen hela tiden måste vara explicit och ske i 

interaktion med andra för att eleverna ska utveckla sin språkliga förmåga (Gibbons, 2012, s. 30). Därför 

skulle stöttning också kunna nämnas som samspel, som är högst relevant i utvecklandet av ett andraspråk 

(Nilsson, 2015, s. 5). Det kognitiva engagemanget mellan elev och lärare är viktig för att bejaka elevens 

personliga identitet i språkinlärning. Lärare ska därmed ge eleverna utmanande arbetsuppgifter och hela 

tiden vara engagerad och stötta dem (Axelsson, 2013, s. 550). Genom att stärka elevens självbild på detta 

sätt i form av stöttning, ökar elevens engagemang i skolan. Samspelet mellan lärare och elev är därför 

viktigt för att eleverna ska kunna hantera och använda sitt andraspråk (Ibid, s. 551).    

Kulturell integrering   

Axelsson (2012, s. 548) tar upp risken för att språkliga minoriteter blir diskriminerade och att fördomar 

om dessa förekommer i skolan. Detta kan leda till att möjligheten till lärande minskar bland elever som 

har ett annat modersmål än majoritetsbefolkningen och att detta i sin tur skapar sociala mönster som leder 

till ojämna maktförhållanden mellan majoritetsgruppen och minoritetsgrupper (Axelsson & Magnusson, 

2012, s. 275). Axelsson & Magnussons (2012) presenterar Thomas & Collier omfattande studie om de 

bästa vägarna till skolframgång för andraspråkselever. Studien utgår från USA där de undersökte över 50 

000 elever som hade ett annat modersmål än engelska i skolan. I likhet med Cummins (2001) så visade 

resultatet av studien att den största svårigheten för andraspråkselever var att hålla samma takt som deras 
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enspråkiga klasskamrater och samtidigt ta igen det de språkmässigt saknade (Axelsson & Magnusson, 

2012, s. 282). I slutsatsen av deras studie framgår att den mest centrala faktorn vid skolframgång är att 

eleverna får undervisning och skapar språkliga grunder i sitt första språk. Ytterligare en komponent som 

anses vara central är de undervisningsmetoder som lärarna använder. När eleverna fick samarbeta 

tillsammans med varandra ansågs det vara en bättre metod än traditionellt lärarstyrd undervisningen 

(Abrahamsson & Bylund, 2012, s.212).  Studien visade även i överensstämmelse med Franker (2012, s. 

795) att när elevernas personligheter och bakgrund värderades och integrerades i undervisningen och 

lärarna mötte andraspråkseleverna med respekt och såg dessa elever som en tillgång i undervisningen så 

nådde de bättre resultat i skolan. Forskning visar även att flerspråkiga elever ökar sina möjligheter att 

lyckas i skolan om de får chans att uttrycka sina egna personligheter genom muntlig och skriftlig 

undervisning i skolan (Abrahamsson & Bylund, 2012, s. 212). 
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Teoretisk utgångspunkt 

Syftet med uppsatsen var att undersöka lärares förhållningssätt och erfarenheter av svenska som 

andraspråksundervisning för elever i årskurserna 4-6 med fokus på att motverka maktförhållanden i 

språket. Detta innebär att makt är ett centralt begrepp i vår uppsats. Nedan följer en beskrivning av vad 

makt just innebär. Axelsson (2013) beskriver forskning om de faktorer som påverkar flerspråkiga elevers 

utveckling och skolframgång (s. 548). De faktorer som framställs som mest centrala är: maktrelationer i 

samhället, i skolan och på individplanet. Även den pedagogiska inriktningen i skolor och klassrum samt 

utvecklingen av språk och litteracitet för lärande är faktorer som påverkar dessa elevers förutsättningar 

(Axelsson, 2013, s. 548). I samhället har det under alla tider funnits under- och överordnade grupper. De 

underordnade grupperna har alltid haft en lägre social status gentemot de överordnade grupperna som 

innebär att de har fått “ge upp sitt språk och sin kultur för att ha möjlighet att lyckas i mainstream-

samhället” (Ibid, s.548). Dessa maktrelationer kan i sin tur påverka lärarna i sin undervisning och få 

konsekvenser i det språkliga samspelet mellan andraspråkselever.  För att det ska ske ett gemensamt 

kunskapskapande mellan lärare och elev krävs det att eleven får sin identitet bekräftad. Genom att 

inkludera nyanlända elevers första språk i undervisningen reduceras risken för att de ska känna ett 

utanförskap i skolan och i sin tur stärka elevernas identitet och självkänsla (Axelsson, 2013, s. 551). 

Språk och makt 

Hilary Janks är en central forskare i denna uppsats. Hon har utformat en modell bestående av fyra 

maktaspekter utifrån teorin om kritisk litteracitet. Janks (2010) beskriver att språk och makt hör ihop. Hon 

har inspirerats av både marxistiska teorier om makt samt Foucaluts teori om makt och diskurser (Janks, 

2010, s. 35). Janks lyfter fram att språk inte endast handlar om ord som bildar meningar, utan det handlar 

om ord som skapar verkligheten. Genom läsning av texter och annan språkanvändning får vi en bild av hur 

världen ser ut från olika synvinklar. Detta är viktigt att vara medveten om vid språkinlärning menar Janks. 

(ibid, s. 35). Vilket gör det betydelsefullt att analysera de maktstrukturer som språket kan ge. Hultman 

(1990) diskuterar relationen mellan språket, skolan och makten genom skolans roll att utveckla kunskaper 

som att läsa och skriva, men också genom att tala och lyssna. Det är andra regler som gäller i skolans 

talspråk än vad som gäller i privata samtal. Där är det läraren som har makten att visa och vara förebild för 

eleven hur ett skolspråk kan utvecklas. Det finns alltså en mer uttalad makt hos läraren som en förebild 



 

12 

 

och vägvisare i hur språket kan användas i sociala situationer, främst i skolan men också i privata 

sammanhang (Hultman, 1990, s. 45-57).   

 

Då studiens syfte var att undersöka lärares förhållningssätt till svenska som andraspråksundervisning samt 

vilka maktförhållanden språkundervisningen kan ge, gör att kritisk litteracitet är en relevant aspekt att ta 

hänsyn till. 

Kritisk litteracitet 

Uppsatsen använder kritisk litteracitet som teoretisk utgångspunkt då det är ett synsätt som sätter språket 

och makt i fokus. Kerstin Bergöö (2010) förklarar begreppet som ett mer komplicerat användande av 

språket än att endast kunna skriva och läsa. Kritisk litteracitet handlar om själva användandet av språket 

där förmågan att vara kritisk och skapa mening åt sitt språkbruk är betydande (Bergöö, 2010, s. 177). 

Bergöö (2010) förklarar också hur kritisk litteracitet i undervisning handlar om att åskådliggöra de 

maktrelationer som uppstår snarare än att ställa sig kritisk till allt undervisningen innehåller (Bergöö, 

2010, s. 185). Genom språket ges alltså eleverna makten över sitt eget lärande men också för att hitta en 

plats i samhället, kritisk litteracitet är därför viktig del i andraspråksinlärning då det är en teori som 

synnliggör dessa maktförhållanden.   

 

I klassrummet kan lärare tillsammans med eleverna undersöka vad olika texter verkligen säger. Vilka får 

utrymme i texterna? Vem är texterna skrivna för? etc. I praktiken handlar det om att få eleverna att 

undersöka omvärlden och se saker ur olika perspektiv. En möjlig väg kan vara att låta eleverna göra om 

texter till andra karaktärers perspektiv, analysera texter och se vilka som exkluderas och inkluderas i dessa 

(Bergöö, 2010, s.184-185). Givetvis är det mer komplext än så. En central aspekt är att det finns en 

korrelation mellan skolans demokratiuppdrag och språkutveckling, lärande och identitet (Bergöö, 2010, s. 

15; Skolverket, 2011, s. 9). Studien diskuterar lärares val i undervisningen och betydelsen av att lärare 

reflekterar över dessa. Hilary Janks beskriver sin modell för kritisk litteracitet utifrån viljan att förstå ett 

språk, utifrån ett kritiskt litteracitetsperspektiv måste användaren av språket kunna ställa sig utanför texten 

för att verkligen begripa hur olika texter kan påverka olika individer (Janks, 2010, s. 22). Studien utgår 

från modellen som Hilary Janks utvecklat för att analysera lärares upplevelser och erfarenheter av 

undervisning för elever med svenska som andraspråk utifrån ett kritiskt litteracitetsperspektiv.   
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De fyra maktaspekterna 

Hilary Janks (2010) har utformat en modell med fyra maktaspekter som på olika sätt kan motverka 

maktförhållanden som elever kan missgynnas av i undervisningen. Alla dessa aspekter bör enligt henne 

finnas närvarande i andraspråksundervisning för att ge eleverna goda möjligheter att använda sina 

språkkunskaper. Janks (2010) understryker betydelsen av att kunna förstå innebörden av språket i olika 

perspektiv, genom att kunna se texter utifrån olika diskurser blir det enklare att tolka innehållets verkliga 

betydelse (Janks, 2010, s. 22). De olika maktaspekterna är tänkta som samband mellan språk och makt 

men går också att analysera var för sig inom språkinlärningen. Hon menar att dessa alltså kan användas 

inom olika stadier i inlärningsprocessen men att de i slutändan ska ha fått lika mycket tid och rum i 

undervisningen för att verkligen vara användbara (Janks, 2010, s. 27). De olika maktaspekterna benämner 

hon som domination, access, diversity, och design. Studien nämner dessa på svenska som dominans, 

tillgänglighet, mångfald och konstruktion. 

Dominans 

Denna aspekt handlar om att ha ett kritiskt förhållningssätt till inlärningen av det dominerande språket när 

det gäller andraspråksinlärning. Det handlar i det stora hela om att förstå hur språket fungerar för att förstå 

maktförhållanden (Janks, 2010, s. 23). Att till exempel vara kritisk i sitt val av texter i undervisningen är 

här relevant då texterna påverkar hur eleverna tar in och uppfattar det dominerande språket (Bergh- 

Nestlog, 2015, s. 99).  Ajagán-Lester (1999) nämner också betydelsen i valet av de texter som används i 

skolan (Ajagán-Lester, 1999, s. 121). Som tidigare nämnt är det en typ av makt att kunna använda sig av 

språket. Genom att följa de språkliga normerna i samhället blir vissa normer mer dominanta än andra. Ett 

exempel är lärarens val av texter till undervisningen, efter vad som anses vara viktigt ger läraren också 

eleverna tillgång till att skapa makt över sitt eget lärande i det dominerande språket (Janks, 2010, s. 23). 

Risken med att läraren inte är kritisk till sina val av texter eller genom att eleverna inte får utveckla sina 

kunskaper att själva vara kritiska i sitt språk kan leda till negativa konsekvenser i all undervisning som 

hålls. Det kan till exempel bli svårare att förstå skolspråket och istället tar vardagsspråket över (Janks, 

2000, s. 176). En viktig del i skolan är att kunna anpassa sitt skolspråk efter vad som förväntas i vissa 

uppgifter. Detta är någonting som utvecklas hela tiden i skolan. Därför är det viktigt att  vara medveten om 

de dominerade språkets konsekvenser för de som lär sig sitt andra språk. Det kan i denna aspekt till 

exempel vara relevant att se hur lärare väljer texter till sin undervisning genom att ifrågasätta vilka som 

synliggörs genom dessa. Vilka missgynnas/gynnas i texten? Spelar elevernas förutsättningar in i valet av 

text? Genom att läraren väljer och använder ett visst material i undervisningen blir detta ett sätt för 
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eleverna att sen använda det språk de ges för att motverka maktförhållanden (Janks, 2010, s. 97).  Vi har 

alltså valt att förstå denna aspekt som ett sätt för oss att försöka tolka hur lärare väljer innehåll till sin 

undervisning när det gäller texter, men också annat material som kanske läromedel eller andra hjälpmedel 

där språkets användning och betydelse påverkas.   

Tillgänglighet 

Nästa aspekt handlar om elevernas möjligheter att utveckla litteracitet genom undervisningen. För att 

eleverna ska ha möjlighet att lära sig det hegemoniska skrift- och talspråk som samhället idag är präglat av 

måste de ha verktygen för att nå dit. Om lärare inte ger elever verktyg för att lära sig ta del av de 

maktstrukturer samhället präglas av så skulle det kunna vidmakthålla andraspråkselever marginaliserade 

kunskaper om språkbruket. Därför är det viktigt att lärare har en explicit undervisning så att eleverna har 

möjlighet att utveckla ett välutvecklat skolspråk (Janks, 2010, s. 177). Eleverna behöver ha tillgång till det 

dominerande språket och dess genrer genom undervisningen, samtidigt som alla elever har rätt att göra sin 

röst hörd. Bergh-Nestlog (2015) menar om eleverna inte får tillgång till det dominerande språket kan detta 

leda till marginaliseringar av andraspråkselever då det kan bli svårare för dessa elever att göra sig hörda 

och känna att de är tagna på allvar i samhället (s. 101).  Därför är det alltså viktigt att eleverna får lära sig 

de dominerande genrerna och språket för att känna sig mer delaktiga i skolan. Gibbons (2006)  menar att 

en explicit undervisning är avgörande för att andraspråkselever ska lära sig att skriva inom olika genrer (s. 

88). Genom att få explicit undervisning underlättar det för eleverna när de ska göra sig hörda och 

förstådda. Både psykologiskt och praktiskt blir det lättare för eleven som står utanför kulturen att ta del i 

den nya miljön om personen vet vilket sorts uppförande som förväntas. Därför måste lärare vara medvetna 

om att elever som är födda i den befintliga kulturen redan är insatta om dessa implicita “koder” som de 

redan har med sig från början till skillnad från andraspråkselever som måste få handledning vid 

inlärningen av dessa (Gibbons, 2006, s. 88). Rent praktiskt innebär explicit undervisning att eleverna 

uppmuntras till att fundera över språket som verktyg. Språket utvecklas bäst när det används i autentiska 

sammanhang (ibid, s. 91).   

 

Vi har valt att definiera maktaspekten tillgänglighet genom att tolka hur lärare väljer att stötta eleverna i 

deras andraspråksinlärning, hur lärare väljer att genomföra undervisningen samt hur processen kring 

språkinlärningen verkar vara.  



 

15 

 

Mångfald 

Janks (2000) menar att mångfalden i skolan kan vara ett medel för att göra eleverna mer hemmastadda. 

Olikheter tenderar ofta att bli hierarkiskt mätta, detta leder i sin tur ofta till konflikter snarare än 

nyskapelse och förändring. Janks (2010) framhåller att elever med olika modersmål måste bli inkluderade i 

undervisning i större utsträckning. Detta medför att lärare bör använda den okunskap om språket som finns 

i klassrummet som en resurs istället för något ofördelaktigt. Dessa skillnader bland kunskaper kan i sin tur 

bidra till ökad kreativitet hos eleverna. Då samtliga elevers kunskaper får en plats i klassrummet ökar inte 

bara fantasin utan även elevernas självkänsla, identitet och gemenskap (Janks, 2000, s.177). Det kan vara 

problematiskt att anordna en tvåspråkig utbildning i alla språk, istället kan lärarna försöka inkorporera och 

värdesätta elevernas språk och kulturer. Genom att inkludera nykomna elevers första språk i 

undervisningen reduceras risken för att de ska känna ett utanförskap i skolan och i sin tur stärka elevernas 

identitet och självkänsla (Axelsson, 2013, s. 551). Bijovet & Fraurud (2006) definierar ett bra språk som 

en språklig repertoar som innehåller olika variationer i form av genrer och stilar som täcker alla språkliga 

behov. Detta kan innebära att andraspråkssvenska fyller en central plats i denna repertoar. Men som det 

nämns tidigare i texten definieras ett bra språk utifrån en brett register, vilket innebär att elever måste 

utveckla kompetens i ett flertal genrer. Språklig begränsning behöver inte endast finnas hos en 

andraspråkstalare utan det kan även finnas hos enspråkiga som flerspråkiga individer (Bijovet & Fraud, 

2006, s. 8-9). Även Cummins (2001) förespråkar att den flerspråkiga eleven ska få chans till att ta med sin 

egen personlighet in i klassrummet för att öka chanserna till att lyckas i skolan. Han menar fortsättningsvis 

att elevernas egna kulturella, språkliga och personliga identiteter ska aktiveras så att eleven helhjärtat ska 

vilja satsa av sig själva i inlärningsprocessen (s. 8).  

 

Vi har valt att tolka mångfald efter hur läraren använder den mångfald som finns i klassrummet som en 

tillgång för att skapa förståelse och samhörighet mellan eleverna. Detta kan innebära hur läraren väljer att 

aktivera eleverna utifrån deras olika kulturella bakgrund samt olika arbetssätt för att få med samtliga 

elevers intressen. 

Konstruktion 

Denna aspekt menar Janks (2000) syftar till att utnyttja den språkliga mångfalden som idag finns för att i 

sin tur utmana och förändra existerande diskurser. Den kreativa förmågan som individer har måste 

stimuleras och utvecklas för att kunna genereras i nya uttryck. Lärarens roll som bedömare av elevens 

textskapande spelar också roll i detta, då läraren får möjlighet att vägvisa eleven för att hela tiden utveckla 
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sitt skrivande (Bergh-Nestlog, 2015, s. 102). Genom att undervisa i detta blir eleverna medskapare till att 

hitta nya sätt att använda semiotiska uttryck (Ibid). Janks (2010) menar alltså att eleverna ska få använda 

sin kreativitet för att få vara med och skapa texter. Det handlar om att eleverna får vara med och blanda 

olika språkliga uttryck för att i sin tur kunna skapa nya språkliga strukturer och utveckla gamla diskurser. 

Om läraren hjälper eleverna att bli medvetna om hur de kan vara kreativa med sin språkanvändning kan 

alltså kunskapsutveckling öka för dessa elever i samtliga ämnen (Olofsson & Sjöqvist, 2013, s. 688-690).  

 

Vi har att valt tolka konstruktion efter hur stort utrymme lärarna ger eleverna till att konstruera sina egna 

texter utifrån sina egna erfarenheter och intressen i skolan. 
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Syfte   
Syftet med uppsatsen är att undersöka lärares förhållningssätt och erfarenheter av svenska som 

andraspråksundervisning för elever i årskurserna 4-6 med fokus på att motverka maktförhållanden i 

undervisningen. 

Frågeställningar 

●  Hur beskriver lärarna att maktaspekten dominans kommer till uttryck i deras undervisning? 

●  Hur beskriver lärarna att de ger eleverna tillgång till det dominerande språket genom       

sin  undervisning? 

●  Hur förklarar lärarna att de anpassar undervisningen efter klassrummets mångfald? 

● Hur beskriver lärarna att de arbetar för att stimulera eleverna att konstruera egna texter? 
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Metod 

Nedan kommer ett avsnitt där uppsatsens metod och utförande presenteras innan studiens analys följer.     

Intervjuguidens utformande 

Något denna uppsats satte fokus på var hur olika maktaspekter och kritisk litteracitet åskådliggjordes i 

klassrummet. Därför fanns Hilary Janks (2010) modell för critical literacy och hennes fyra kriterier som 

underlag för intervjufrågorna som skulle svara på frågeställningar som även de var utarbetade efter samma 

modell. Hilary Janks fyra kriterier dominans, tillgänglighet, mångfald och konstruktion var därför 

intervjuguidens teman. Intervjuerna var tänkta som öppna för läraren så att hon/han själv kunde styra 

innehållet då detta möjliggjorde att vi kunde få en så bra bild som möjligt av lärarens erfarenheter av 

undervisning i svenska som andraspråks. Intervjuerna var tänkt som en typ av respondentundersökning då 

undersökningen fokuserade på den intervjuades egna tankar (Trost, 1993, s. 15). Syftet med 

respondentundersökningar var att hitta mönster i svaren för att se hur svaren mellan de olika observerade 

lärarna skiljde sig åt utifrån studiens teori, vilket var kritisk litteracitet. Denna studie följde mallen för 

samtalsintervju, där syftet var att få en bild över de observerades uppfattningar om hur den egna 

undervisningen ser ut (Esaiasson, 2012, s. 228-229). En samtalsintervju ger ofta större potential till mer 

öppna svar där möjligheten till uppföljning av innehållet är större, vilket ökar möjligheterna för att de 

intervjuade lärarna att styra innehållet i intervjun. 

Genomförande och urval 

Studiens empiri hämtades från skolor i Uppsala kommun, Sigtuna kommun samt Stockholms kommun, 

sammanlagt intervjuades 9 lärare. Samtliga lärare som intervjuades var verksamma i mellanstadiets 

årskurser där alla hade erfarenhet av svenska och svenska som andraspråksundervisning. Åtta av de nio 

intervjuade lärarna hade utbildning i svenska som andraspråk. Då syftet med uppsatsen var att undersöka 

lärares förhållningssätt och erfarenheter av undervisning i svenska som andraspråk var inget krav i urvalet 

av lärare att de skulle ha en specifik utbildning inom svenska som andraspråk utan snarare att de hade 

erfarenheten av svenska som andraspråksundervisning. Fyra av de nio lärarna arbetade specifikt med 

genrepedagogiken. Samma frågeformulär användes till samtliga intervjuer.  Intervjuerna tog cirka 20-40 

minuter beroende på hur mycket läraren hade att dela med sig av. Inget förarbete krävdes av lärarna inför 

intervjutillfället, dock skickades information ut gällande studiens syfte till de medverkande innan mötet. 
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Bearbetning och analys 

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Detta för att vi skulle få korrekta citat inför analysen. 

Intervjufrågorna var grundade på H. Janks fyra olika maktaspekter, detta underlättade insamlingen av 

empirin då det var lätt att hitta citat som passade vårt analysverktyg. När vi sedan samlat vår empiri från 

lärarintervjuerna så “silades” detta igenom vårt analysverktyg (de fyra olika teman: dominans, 

tillgänglighet, mångfald och konstruktion) som grundar sig på vår teori. Från vår analys framkom ett 

resultat. Detta resultat diskuterades sedan gentemot tidigare forskning, bakgrund och teori i 

nästkommande kapitel.  

 

 

Etiska aspekter  

Eftersom denna studie var baserad lärarintervjuer, fanns det vissa etiska aspekter som följdes inför 

intervjutillfällen och senare i analys och diskussion. De etiska krav från vetenskapsrådet följdes noga inför 

utförandet av intervjuerna. Vetenskapsrådet beskriver fyra huvudkrav som studien tog hänsyn till vid 

intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2011, s. 6). Informationskravet innebar att de deltagande lärarna i förväg 

fått reda på vad forskningen syftade till. De medverkande var informerade om vad undersökningen 

handlade om samt att det när som helst gick att avbryta sin medverkan (ibid, s. 7). Respondenterna hade 

på egna villkor medverkat och även blivit informerade om att empirin som samlas in kom att behandlas 

med varsamhet där inget material kunde spridas vidare eller användas till något annat än för studiens syfte 

(ibid, s. 8). Enligt konfidentialitetskravet var lärarna helt anonyma i uppsatsen då ingen annan information 

än ämneskompetens, vilken årskurs de arbetade i samt om de utgick ifrån genrepedagogiken fanns med i 

analysen (Vetenskapsrådet, 2011, s. 13-14).    

Ansvarsfördelning  

Då uppsatsen är skapad av två författare har den delas upp i två olika delstudier. Maria ansvarade för att 

intervjua, transkribera och analysera lärare som arbetade med genrepedagogiken. Hanna ansvarade för att 

intervjua, transkribera och analysera lärare som inte arbetade uttalat efter genrepedagogiken, utan lärare 

med allmänna erfarenheter av undervisning i svenska som andraspråk. Därefter skrevs resultatet ihop för 

att kunna analyseras utifrån Janks (2010) fyra maktaspekter. Detta gjorde att vi båda blev pålästa i varje 
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intervju, trots att alla inte medverkade vid själva intervjutillfället. Det bör dock påpekas att syftet med 

uppsatsen inte är att jämföra genrepedagogiken med annan metodik, utan snarare skapa ett bredare 

perspektiv på lärares erfarenheter. Därför görs ingen jämförelse däremellan i analysen.   

Validitet och reliabilitet 

Validitet går att beskriva utifrån om studien mäter vad studien ska mäta (Esaisson, 2012, s. 63-70). Den 

data som blivit insamlad har svarat på de forskningsfrågor som ställts. Syftet med studien var att 

undersöka lärares förhållningssätt och erfarenheter av undervisning i svenska som andraspråk. Genom 

intervjuer med lärare har detta blivit möjligt att undersöka. Reliabilitet innebär att datainsamlingen är 

korrekt utförd med noggrannhet för att studien ska kunna utföras på samma sätt igen och få samma 

resultat (ibid, s. 70) Den analys som har gjorts av den insamlade datan är baserad på Hilary Janks fyra 

maktaspekter om hur det går att motverka maktförhållanden i samhället. Den insamlade empirin har alltså 

sedan “silats” genom dessa teoretiska utgångspunkter. Den data som är insamlad uppskattades som god då 

den möjliggjorde att studien kunde svara på forskningsfrågorna i analysen. Därefter användes lämpliga 

belägg som stödde studiens slutsatser. Under intervjuerna har vi varit lyhörda så relevanta följdfrågor har 

kunnat ställts vilket har gjort det möjligt till mer utförliga svar som grund till forskningsfrågorna. Dock 

kan studiens reliabilitet ifrågasättas då samtalsintervjuer tenderar att vara mer öppna för den intervjuade 

att styra innehållet själv, vilket kan leda till att intervjuerna blir mer olika varandra. Detta reflekterades 

över, men ändå ansågs samtalsintervju vara det mest passande verktyget för att svara på studiens 

frågeställningar.  Intervju och analys har skett enskilt för att sedan skrivas samman till en gemensamt och 

mer utförlig analys. Med detta som bakgrund uppskattas den gjorda studien ha en hög validitet samt 

reliabilitet.  
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Analys 
I detta avsnitt redovisas och sammanfattas de nio lärarintervjuerna. Samtliga intervjuer följer samma 

teman som är framställda utifrån Hilary Janks modell kring kritisk litteracitet och de fyra maktkriterier 

dominans, tillgänglighet, mångfald och konstruktion som är detta avsnitts teman.  

Dominans 

Här analyseras hur lärarnas erfarenheter kring de kritiska valen inför undervisningen såg ut. Valet av text 

men också andra hjälpmedel i undervisningen är relevanta att här analysera utifrån lärarnas erfarenhet. 

Frågan om hur lärarna valde och använde texter i undervisningen på en kritisk nivå var svår att tolka till 

just maktaspekten dominans. Det som intervjuerna i denna aspekt handlade om var vilket tankesätt som 

framfördes samt hur lärarna gick till väga när de valde textinnehåll till undervisningen. Samtliga lärare 

förklarade hur de valde texter, dock framställdes aspekten mångfald som mer synlig, då alla elevers 

bakgrund och intresse var av vikt snarare än att vara kritisk till det dominerande språket. Ett synsätt 

samtliga lärare delade var att det är viktigt att hela tiden anpassa undervisningen och texters innehåll till 

elevernas erfarenhet, detta blev lärarnas sätt att kritiskt granska texter. Dominans handlar om att kunna 

utveckla ett skolspråk för att sedan kunna använda sina språkliga kunskaper på ett självständigt sätt och att 

ställa sig kritisk till det dominerande språket. Detta är dock en komplicerad förmåga att utveckla, 

framförallt när det handlar om inlärningen av ett andraspråk. Det framgick inte, i frågan om hur lärarna 

valde texter, några kritiska val till just det dominerande språket. En lärare svarade till exempel på frågan 

hur valet av texter gjordes på följande sätt 

 

Jag brukar ta det som finns, Zick Zack är ju bra. Där finns det mycket, som förklara 
vad alla texter ska innehålla. Ingenting utöver.  

(Lärare svenska som andraspråk, åk 4-6, genrepedagogik) 
 

Zick Zack1 beskrevs av sju lärare, även några som inte utarbetat jobbar med genrepedagogiken, som ett 

vanligt läromedel att välja texter från. Materialet förklarades som anpassat efter genrepedagogikens 

cirkelmodell, men hur materialet till de texterna valdes framgick dock inte. Därför är just läromedlet Zick 

                                                
1 Zick Zack är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk som är baserat på genrepedagogikens 

cirkelmodell. https://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskola-Fk-6/Svenska/Baslaromedel4-6/Zick-Zack/ 
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Zack en del av analysen som framstod som central i valet av texter.  Förutom att många lärare använde 

Zick Zack som läromedel bör också nämnas att samtliga lärare beskrev att de i ämnet svenska inte 

arbetade endast efter ett läromedel. Istället användes ofta några olika läromedel som inspiration till olika 

delar av undervisningen, där större del av undervisningen var helt planerad efter lärarnas egna skaparanda.  

 

Vi har egentligen inget riktigt läromedel, vi har tagit lite här och där, zick zack har vi 
använt, framförallt som handledningen (...) Sedan har vi ett läsförståelsematerial som 
heter bums, som är jättebra. Vi har nog i åk 5 använt hela det. Men vi tar mest idéer 
från materialet.   

(Lärare i svenska som andraspråk, åk 4-6) 
 

Detta gjorde det mer möjligt för lärarna att själva påverka innehållet än om de hade använt bara ett 

läromedel. Främst för att det hade gett lärarna ett mer begränsat urval av texter att välja på, men det hade 

också begränsat möjligheten att granska olika innehåll.     

 

Ett annat sätt att välja texter samt vilket innehåll som lärarna uppfattade var av vikt i undervisningen, var 

vilka skolämnen de berörde. Lärarna menade att det är enklare att få eleverna involverade i sina 

språkkunskaper för att sedan verkligen förstå hur de kan använda dessa genom att involvera andra ämnen 

än svenska i andraspråksundervisningen. Såhär förklarade en lärare sitt förhållningssätt till att använda 

andra ämnen som utgångspunkt i valet av texter till svenskundervinsingen.   

 

Jag väljer de texter som eleverna redan är bekanta med, de texter de använder på 
NO och SO, nu använder vi texter om religion som dom använder när dom läser 
SO till exempel. Så att det är elevernära texter och så att det går att göra 
kopplingar. 

(Lärare svenska som andraspråk, åk 4-6, genrepedagogik) 
 

Detta var det genomgående synsättet i valet av texter, att det snarare skulle vara elevnära än kritiska till 

den språkliga dominansen i samhället. Dock går det ändå att tolka ett kritiskt synsätt hos lärarna. Då de 

hela tiden anpassade innehållet efter de förutsättningar eleverna har, valde lärarna bort sådant material 

som inte var passande efter elevernas förutsättningar. Att välja texter efter elevernas förutsättningar 

beskrivs även det som ett sätt att ställa sig kritisk till textinnehållet efter maktaspekten dominans.  

 

Flera av lärarna beskrev hur de brukade utgå från andra ämnen i skolan när de ska välja vilket typ av 

innehåll som skulle presenteras i svenskundervisningen. Däremot beskrevs även andra sätt att välja texter 



 

23 

 

till undervisningen. Inom genrepedagogiken använde två av lärarna egenskrivna textexempel eller 

elevexempel för att visa och tydliggöra olika genrer för eleverna. Även en annan lärare, som inte var 

uttalad genrepedagog, skrev alla texter själv för att anpassa innehållet och skolspråket helt och hållet efter 

vad eleverna hade för förutsättningar.  

 

Det jag gör är att se till att dom klarar av på sitt sätt att skriva en berättande text. Då 
utgår jag inte från dom grammatiska grejerna i klassrummet utan jag utgår ifrån att 
se till att de får ett så levande språk som möjligt. Och de lär dom sig inte från att 
man håller på med grammatikundervisning utan de lär dom sig genom att höra mina 
texter som är så välbeksrivna med så mycket uttryck och så som gör att dom förstår 
hur man skriver. Dom härmar mig helt enkelt, men dom skriver från sitt eget minne. 

(Lärare svenska som andraspråk, åk 4-6) 
 

Denna lärare skrev själv texter som var anpassade efter eleverna med svenska som andraspråk för att stötta 

och ge de verktyg som behövdes för att eleverna skulle förstå texterna. Även detta visar ett exempel på en 

lärares erfarenheter av att anpassa texterna efter elevernas förutsättningar som stärker maktaspekten 

dominans i undervisningen.  

I denna del av intervjun samtalades kring olika sätt att vara kritisk till vilken språklig norm som 

framställdes genom texter, bland annat genom att analysera vilken världsbild som representeras genom 

innehållet. I denna aspekt framställde samtliga lärare att det viktigaste i valet av texter handlade om just 

elevernas förutsättningar, att de ska klara av att läsa texterna samt att språket är anpassat efter elevernas 

bakgrund och intresse. 

Tillgänglighet 

Maktaspekten tillgänglighet användes i intervjun för att tolka hur lärare valde att stötta och hjälpa eleverna 

i deras lärande genom den undervisning som gavs. Det var också relevant att prata om hur lärarna valde att 

genomföra undervisningen för att hjälpa eleverna att få tillgång till det dominerande språket där explicit 

undervisning är i fokus enligt Janks (2010) beskrivning av tillgänglighet.  

Samtliga lärare beskrev att stöttning var det viktigaste de kunde ge elever med svenska som andraspråk. 

Dock beskrevs olika tillvägagångssätt och verktyg som eleverna kunde ges för att utveckla detta. Det 

förklarades i analysen av maktaspekten dominans att vissa lärare skapade egna texter som var anpassade 

efter eleverna. Detta tolkades också som ett sätt att ge eleverna den stöttning som behövdes. Genom att ge 

eleverna tillgång till texter som agerar både förebilder, men också som gav eleverna verktyg till att härma 
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lärarens exempel, blev tillgången till språket mycket starkare för eleverna. Tillgänglighet handlar om att 

ge eleverna verktyg för att kunna använda språket självständigt. Detta kräver explicit undervisning samt 

att lärarna hela tiden finns där för att hjälpa och stötta eleverna i deras lärande. Just den explicita 

undervisningen var det vanligaste förhållningssättet hos lärarna. 

 

Det man kan känna är att ibland forcerar man. Ibland har vi ord i läsa, så ska de förstå 
vad orden betyder och sätta orden i sammanhang. Då kan ja känna att jag måste bli mer 
tydligare. Då brukar jag göra det i efterhand, och söka på lynx och visa eleverna från 
google. Visade olika sakerna, man kan inte vara nog tydlig. Ibland har vi haft det i bild 
och dramatiserat orden. Jag har nog tänkt att ju mer tydlig jag kan vara till exempel 
med charader, ju tydligare jag är desto bättre förstår eleverna. Att berätta och prata i 
helklass ger inte samma effekt som att använda bild eller dramatisera och istället 
tydliggöra.   

(Lärare svenska med svenska som andraspråk, åk 4-6) 
 

Här skrivs ett exempel på en lärare som pekar på den explicita undervisning, där det också beskrevs att det 

framförallt är viktigt att tänka på när det handlar om elever andraspråksundervisning. Lärarna uttryckte det 

som att genom att hela tiden finnas närvarande och stötta eleverna under alla undervisningsmoment gavs 

eleverna bättre möjligheter att utveckla språket snabbare. Dock krävs det stort engagemang från lärarens 

håll där risken är att vissa elever behöver mer stöd än andra och vissa inte får möjligheten att ta lika stor 

plats än andra. En annan lärare beskrev också vikten av stöttning i undervisningen där kamratstöd 

uttrycktes som ett användbart verktyg också.  

 
Där måste man finnas nära hela tiden, och man vet ju vilka elever det handlar om. Alla 
elever har ju sina särskilda anpassningar och där måste jag ju finnas tillgänglig som ett 
stöd. Det går inte annars, ska jag få eleven att gå vidare i sin utveckling måste jag hela 
tiden stötta. Antingen jag, eller att kamraten stöttar om man har det klimatet i 
klassrummet.   

(Lärare svenska som andraspråk, åk 4-6, genrepedagogik) 
 

Detta sätt att anpassa var en gemensam inställning samtliga lärare delade, att alla elever har olika behov 

och förutsättningar, oavsett om det handlar om språkliga resurser eller inte. Detta är dock någonting som 

är ett dilemma för lärarna då det är svårt att anpassa undervisningen för alla elever när de jobbar med så 

stora klasser. Något svar på hur detta går att genomföra hade lärarna inte, utan deras erfarenhet sa snarare 

att det krävs att alltid finnas närvarande och stötta. Många lärare beskriver också att ett användbart verktyg 

är att använda olika tekniska redskap för att stötta eleverna och tydliggöra ord. Där kan tekniska redskap 
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vara till användning, så som ipads eller interaktiva tavlor. Dock beskrev de flesta lärare att de inte var så 

inlästa på de möjligheter som fanns med dessa tekniska verktyg, någonting som de var intresserade av att 

använda mer. Ipads beskrevs mer som ett sökverktyg i klassrummet än som ett språkligt verktyg för 

eleverna. Dock beskrev en av lärarna hur användningen av ipads var betydande i språkundervisningen, 

men att fokus alltid låg på att utveckla den språkliga förmågan genom att kunna skriva egna texter för 

hand.  Ett annat viktigt verktyg beskrivs också vara användadet av kamratstöttning i skrivprocessen. När 

lärarna själva kunde kunde finnas där så var det många som jobbade med elevernas förmåga att hjälpa 

varandra för att stötta. Detta hjälper inte bara läraren själv att använda eleverna som redskap utan även 

eleverna med varandra. Genom att eleverna kunde hjälpa varandra och stötta fick de även se varandras 

texter och inspirera varandra till att använda språket. Detta kräver dock att klimatet i klassrummet är 

tryggt där eleverna känner tillit till varandra för att vilja dela med sig av sina texter. Något som beskrevs 

är att det tar tid och övning innan det går att använda som ett verktyg i undervisningen, men när processen 

väl är inlärd så är det väldigt användbart därefter.  

 

Maktaspekten tillgänglighet verkade vara en av de mest centrala aspekterna som lärarna själva erfor i 

undervisningen. De förutsättningar som ofta behövdes i klassrummet fanns inte tillgängligt för alla som 

inte hade de erfarenheter av språket som ofta krävdes, vilket ledde till att många flera steg blir nödvändigt 

att införas i undervisningen för svenska som andraspråkselever. Detta ledde till att lärarnas stöttning av 

dessa måste finnas närvarande hela tiden. Samtliga lärare beskrev att det inte bara är eleverna själva som 

tjänar på att läraren hela tiden ger eleverna explicita anvisningar, utan även lärarna själva eftersom det 

annars skulle vara omöjligt att bedöma och utveckla elevernas kunskaper. Sammanfattningsvis var tillgång 

någonting som samtliga lärare var väl medvetna om i sin undervisning med fokus på stöttning av elever.    

Mångfald 

Här redovisas resultatet från intervjuerna med de olika lärarna om hur det valde att arbeta med den 

mångfald som finns i klassrummet för att skapa förståelse och samhörighet mellan eleverna. 

En generell inställning som samtliga lärare delade var att elevernas egna identitet skulle få komma fram i 

undervisningen. Lärarna var överens om att de utgick från vad som står i läroplanen för att sedan försöka 

anpassa undervisningsinnehållet till vad eleverna skulle tänkas uppskatta. Samtliga lärare arbetade även 

för att få med alla elevers intressen i klassrummet så att de i sin tur skulle känna sig viktiga och sedda. En 

lärare förklarade den komplexitet som kan uppstå inför val av texter när eleverna har skilda kulturella 

bakgrunder. Läraren menade att han/hon inte kan utgå från sin egen verklighet med den svenska kulturen 
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som utgångspunkt, utan istället försökte han/hon koppla undervisningen till elevernas egna verklighet 

istället för att endast använda sig av texter som bara tar hänsyn till elever med svensk bakgrund. Detta 

skulle kunna vara texter om exempelvis julen, midsommar. För att motverka att det endast är den svenska 

kulturen som får ta plats i klassrummet så valde en lärare att inkludera elevernas modersmål i 

undervisningen. 

 

... Jag kan lyfta saker till exempel om vi jobbar med substantiv , säg i åk 4. är 
det någon som vet om det finns i arabiskan, ett substantiv kan vara tillexempel 
bord, vad heter det på arabiska? Sedan gör vi jämförelser och lyfter upp för att 
stärka deras positioner mer så.. Men jag använder inte arabiskan så. Men dom 
får känna att sitt språk är värt någonting. 

(Lärare svenska som andraspråk, åk 4-6, genrepedagogik) 
 

Detta bidrar till att eleverna får känna att deras kultur, identitet och språk blir bekräftade i klassrummet. 

En av lärarna förklarar att hon använder den mångfald som finns i klassrummet som ett hjälpmedel, detta 

genom att de starkare elever som besitter en större kunskap om den svenska kulturen samt ett större 

ordförråd hjälper de elever som saknar denna kunskap. Läraren påpekar samtidigt att det inte får blir de 

starka eleverna som symboliserar hur eleverna “ska” vara. 

Jag försöker få eleverna att dra varandra, men sedan får det ju inte vara så att 
dom ska bli dom “duktigare” barnen, om ni förstår vad jag menar. 

(Lärare i svenska som andraspråk, åk 4-6) 
 

Här synliggörs den problematik som kan infinna sig när lärare använder sig av elever som förebilder för 

andra elever. Det kan lätt bli så att dessa elever uppfattas som eftersträvansvärda av de andra eleverna, och 

detta kan i sin tur bidra till att dessa skillnader blir hierarktiskt mätta. Är lärare dock medvetna om denna 

problematik och använder den mångfald som finns i klassrummet så kan läraren lyckas med att motverka 

maktförhållanden. 

 

En lärare beskriver den komplexitet som kan uppstå när andraspråkselever inte har samma erfarenheter av 

det Svenska samhället än andra. En av hennes/hans elever skulle skriva nationella prov men misslyckades 

tre gånger då han/hon missuppfattat vad ämnet handlade om. Risken med detta är att eleven känner sig 

misslyckad om han/hon ständigt misslyckas på grund av att eleven inte förstår hur samhället i Sverige 

fungerar. En annan lärare berättade om den svårighet som kan uppstå när elever inte delar samma historia 

som majoriteten av klasskompisarna, vilket kan göra att elever som tillhör majoriteten känner ett större 
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intresse och identifikation med vissa skolämnen än elever från ett annat land med en annan historia. Denna 

lärare förklarade att han/hon försökte underlätta inlärningen av vikingatiden på följande sätt:   

 

... när vi jobbade med vikingatiden så försökte jag få med den kurdiska 
modersmålsläraren om han visste någonting om den tidsperioden från Turkiet 
och sådär som vi inte har …  

(Lärare svenska som andraspråk, åk 4-6, genrepedagogik) 
 

Genom att dra paralleller till vad som hände i Sverige under denna tidsperiod till vad som hände i Turkiet 

under samma tid kan detta bidra till att eleverna känner en större intresse, samhörighet men också en 

acceptans till dess egen kultur då de blir inkluderad i undervisningen. Samma lärare lät även eleverna under 

geografilektionerna välja sitt eget hemland att skriva om och berätta för till sina klasskamrater för att dels 

öka elevernas intresse för ämnet men också för att deras självkänsla skulle växa.  

 

Samtliga citat och beskrivningar från de intervjuade visar på att lärarna är medvetna om att ta tillvara på 

den mångfald som finns i klassrummet för att skapa förståelse och samhörighet mellan eleverna.  

 

Konstruktion 

Här redovisas resultatet från intervjuerna för hur lärarna arbetade för att stimulera eleverna till att 

konstruera sina egna texter ut efter sina egna erfarenheter och intressen i skolan. 

En allmän uppfattning som lärarna delade var att de inte kunde släppa eleverna “lösa” när de skulle skapa 

egna texter, då fick lärarna ofta bara tillbaka ett papper med några rader på. En lärare uttryckte det viktiga 

i att ge eleverna utmanande uppgifter för att motivera dem till att prestera och skriva mer utförliga texter. 

När lärarna fick frågan om hur de arbetade för att eleverna skulle skriva mer kreativa och personliga texter 

så fick vi det gemensamma svaret att de gav eleverna mycket handledning och förförståelse innan eleverna 

fick skriva själva. Genrepedagogerna uttryckte det genom att de gav eleverna de “rätta verktygen” vilket 

de inte ansåg att de hade förut. En av lärarna märkte att eleverna hade dåligt självförtroende när det gällde 

att skriva egna texter, hon/han lät istället eleverna skriva fritt utan att hon/han lägger sig i och rättar.  

 

… jag tycker att det är viktigt att i berättande texter framförallt, den som skriver 
texten är den som äger texten. Jag kan inte, även om jag är fröken, gå in och säga 
att jag tycker du ska ändra det här, bara om det är grammatiskt eller språkligt ...  
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(Lärare i svenska som andraspråk, åk 4-6) 
 

Detta visade att denna lärare lät eleverna konstruera sina egna texter utan att hon som lärare la sig i och sa 

vad som var rätt och fel, detta för att motverka att eleverna skulle tycka att sina texter blev dåliga. Detta i 

sin tur bidrar till att eleverna känner en större tillit till sig själva. En annan lärare hade arbetat med 

berättelser där de tillsammans i helklass hade gått igenom ordentligt hur en berättelse var uppbyggt. 

Eleverna hade skrivit inledningar, huvudpersoner, miljöbeskrivningar m.m. Denna lärare hade en elev som 

i vanliga fall inte skriver mycket men när han hade fått rätt grunder och fick skriva fritt utifrån sitt ämne så 

fick denna tillbaka en riktigt bra uppgift. 

 

Han är en sån där typiskt fotbollskille som bara skriver “han gjorde mål” sen var 
det bra inget mer än det liksom. Men nu har han verkligen skrivit mer ingående 
om en fotbollsmatch … verkligen byggt upp det här spännande, och fått till ett 
bra avslut, måste jag faktiskt säga,  man var verkligen oj, titta här! 

(Lärare i svenska som andraspråk, åk 4-6) 
 

För att elever ska kunna skriva texter där de skriver från hjärtat så måste ämnet vara något som berör 

eleverna, annars finns risken att läraren får tillbaka korta texter som är svåra att bedöma. Genom att ge 

eleverna de rätta verktygen, som en av de genrepedagogiska lärarna förklarar, så hjälper läraren eleverna 

att utveckla deras egna skrivande. Men även genom att inte rätta elevernas egna texter och skriva vad dom 

borde göra istället för att texten ska bli bra så ökar elevernas självförtroende när de ska skriva egna texter, 

annars finns risken att de bara tycker att det blir fel och töntigt när de ska konstruera en text utifrån deras 

eget liv eller fantasi.  

Sammanfattande analys 

Sammanfattningsvis visade analysen att samtliga i viss mån motverkade maktförhållanden när det gällde 

elever med svenska som andraspråk. Däremot verkade maktatspekten dominans vara den som framställdes 

minst enligt deras förklaringar. Mångfald verkade istället vara den aspekten som många lärare ansåg vara 

viktig när de planerade och genomförde undervisning. När det gällde tillgänglighet var detta också något 

som lärarna värderade högt, detta för att samtliga elever skulle få tillgång till det dominerande språket. 

Därför verkade stöttning vara det mest centrala i undervisningen, men också i den mån lärarna gav 

eleverna verktyg för att klara de uppgifter som de tilldelats. Eleverna gavs friheten till att konstruera egna 
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texter, däremot var samtliga lärare överens om att det kräves mycket språkliga verktyg och explicit 

vägledning vilket var någonting som var extra tydligt hos de lärarna som arbetade med genrepedagogiken.  
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Diskussion 

Lärarens roll i svenska som andraspråk 

Lärarna som intervjuades beskrev alla vikten av att stötta elever med svenska som andraspråk, då deras 

stöttning kommer att gynna eleverna i sitt fortsatta lärande. När lärarna anpassade sin undervisningen efter 

elevernas enskilda behov kunde detta, enligt lärarnas erfarenheter, gynna alla elever. När elevernas 

självbild stärks genom stöttning samt en undervisning som inkluderar samtliga individer ökar deras 

engagemang i skolan som i sin tur gynnar dess kunskapsutveckling (Axelsson, 2013). Hyltenstam & 

Lindberg (2008) menar att lärare ska se den mångfald i klassrummet som en resurs. En av lärarna använde 

den pluralism av individer som resurs för att hjälpa eleverna att utvecklas. Detta överensstämmer med vad 

Vygotsky (Gibbons, 2012) teori om stöttning innebär, nämligen att eleven kan nå längre bara den får stöd 

av någon med mer kompetens inom ämnet. Stöttning av andraspråkselever ska i allra största mån vara 

autentiskt och kognitivt utmanande, med detta menas att undervisningen hela tiden måste vara explicit och 

ske i interaktion med andra för att eleverna ska utveckla sin språkliga förmåga (Gibbons, 2012, s. 30). Den 

svenska skolan är byggd på det sociokulturella perspektivet där eleverna lär genom social interaktion med 

andra (Gibbons, 2012). Lärarens roll är att agera som ett stöd åt eleverna och alltid finnas närvarande för 

att stötta i deras lärande. Lärarna ansåg att det är dem som måste bistå eleverna med en explicit och 

varierande undervisning för att eleverna skulle kunna utveckla sin kognitiva förmåga. Vad gäller elevers 

konstruerande av egna texter verkade samtliga lärare anse att det är viktigt att ge eleverna tydlig 

vägledning samt så goda grunder som möjligt, detta gör att möjligheten att skapa kreativa och fantasifulla 

texter ökar vilket är något Nilsson (2015) menar är högst relevant vid utvecklandet av ett andraspråk. I 

intervjuerna framgick det att lärarna arbetar efter att stärka elevens egna identitet vilket överensstämmer 

med skollagen (2010:800) som skriver att skolväsendet “ ... ska främja alla elevers utveckling och lärande 

samt livslång lust att lära” (Lgr 11, s. 7).   

 

Kulturell integrering  

De intervjuade lärarna arbetade frekvent efter att alla elevers bakgrund och personligheter skulle 

integreras i undervisningen. De var även viktigt för lärarna  att elevernas egna kultur lyftes upp och blev 

sedd i undervisningen, detta för att eleverna skulle känna att dess egen identitet och kulturella bakgrund 
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var viktigt. Detta är något forskning (Vetenskapsrådet, 2012; Hyltenstam & Lindberg, 2012) menar är en 

av de mest centrala aspekterna vid andraspråksinlärning. I likhet med Hyltenstam & Lindberg (2012) 

beskrev flera lärare att alla elever har olika erfarenheter, genom att anpassa undervisningen utifrån deras 

världsbild ökar chanserna att eleverna visar engagemang i deras arbete. Samtliga lärare framförde vikten 

av att anpassa undervisningen efter de förutsättningar som klassrummet gav. En lärare förklarade att 

hon/han involverade elevernas hemspråk i undervisningen för att främja dess andraspråksinlärningen men 

också förstaspråksinlärning. Axelsson & Magnussons (2012) presenterar forskning som visar att en de 

avgörande faktorerna vid andraspråksinlärning är att eleverna får de språkliga grunderna i sitt modersmål 

för att i sin tur kunna utveckla ett andraspråk. En lärare arbetade med kulturell integrering genom att 

inkluderade den parallellt historiska tidpunkten som var under vikingatiden som den som var i elevernas 

hemland i undervisningen, detta för att eleverna som inte delade samma kulturella bakgrund som de elever 

som var födda i Sverige skulle känna att deras kultur var viktig i klassrummet. Studier om 

andraspråksinlärning (Vetenskapsrådet, 2012) visade genom att inkludera elevernas bakgrund och identitet 

i undervisningen samt om lärarna mötte eleverna med respekt möjliggjorde detta att andraspråkselever 

nådde bättre resultat i skolan. Sammanfattningsvis arbetade lärarna efter att främja elevernas egna 

identitetsutveckling genom att ta tillvara på den mångfald som finns i klassrummet. Detta är något 

Skolverket (2011) skriver om: språk, lärande och identitetsutveckling står i nära relation till varandra, 

genom att dessa kontinuerligt får rum att utvecklas i skolan får eleverna starkare tilltro till sin språkliga 

förmåga.  

 

Makt 

Efter intervjuerna framgick det att lärarna arbetade främst med maktaspekten mångfald.  Understödjandet 

av mångfald kan dock tolkas ske på bekostnad av Janks maktaspekt dominans, som inte var lika tydlig i 

lärarnas beskrivningar av undervisningen. Janks menar att alla fyra aspekter bör genomsyra 

undervisningen för att motverka maktförhållanden i undervisningen (Janks, 2010). I frågan om lärarna var 

kritiska till sitt val av texter i undervisningen, samt vilket språkbruk som var dominerande verkade alltså 

mångfaldaspekten få en mer framträdande roll än kritiken av det dominerande språket. Alltså verkade 

lärarna snarare anpassa och välja vilket språk som användes efter elevernas erfarenheter och 

förutsättningar, snarare än att välja kritiskt efter det språkliga innehållet. Även maktaspekten tillgänglighet 

var något lärarna arbetade frekvent med. Lärarna beskrev sin undervisning som explicit och 

mångfasetterad. Några av lärarna arbetade med ett cykliskt arbetssätt, vilket innebar att de började arbeta 
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tillsammas för att bygga upp ett kunskapsområde för att sedan låta eleverna arbeta individuellt. Janks 

(2010) menar att samhället idag är präglat av ett dominerande språk, för att andraspråkselever ska få 

chansen att lära sig detta språk måste lärarna bistå dem med de rätta verktygen, annars finns chansen att 

dessa elever inte får samma chans att verka i samhället som de elever som har med sig språket från början. 

Med de rätta verktygen menas att lärarna har en explicit undervisning som är anpassad efter individens 

förutsättningar. Vad gäller elevernas konstruktion av egna texter var en allmän uppfattning att lärarna inte 

kunde släppa eleverna “lösa”. Istället arbetade många lärare med att ge eleverna tydlig vägledning innan 

de skulle skriva. De uppfattade även att när eleverna fick välja något ämne de var intresserade av skrev de 

från hjärtat och de fick tillbaka längre, mer kreativa och fantasifulla texter. Janks (2010) framhåller i 

motsats till detta att  eleverna bör ges mer “fria tyglar” när det gäller skapande av egna texter för att i sin 

tur stärka maktaspekten konstruktion i undervisningen. Det visade sig alltså finnas en skillnad mellan vad 

de intervjuade lärarna ansåg var de bästa sättet för elever att konstruera egna texter och Janks teori. 

 

Sammanfattningsvis arbetade samtliga lärare för att motverka att maktförhållanden uppstår, dock verkade 

maktaspekten dominans, vilket innebar om lärarna ställde sig kritiska till sitt val av texter, saknas till 

fördel för maktaspekten mångfald. Likväl fanns det en stor medvetenhet och engagemang till att alla 

elever skulle erhålla samma möjligheter till att få makten över sitt språk genom att de arbetade mycket 

med maktaspekten tillgänglighet. Lärarnas erfarenheter visade att de hela tiden utgick från de 

förutsättningar som klassrummet gav dem, med de elever som fanns och det som skolan kunde tillgå. 

Detta visar att lärarna kontinuerligt anpassar undervisningen till den mångfald som finns i klassrummet, 

vilket gör att lärarnas beskrivningar om sitt arbete i klassrummet är anpassat för att motverka att 

maktförhållanden utifrån Hilary Janks fyra aspekter.  

 

Studien visar i likhet med Bergöö (2010) att lärarana ser språket som en förutsättningen för att eleverna 

ska få makt över sitt eget lärande i skolan men också senare i samhället. Detta i sin tur gör kritiskt 

litteracitet till en central aspekt i andraspråksundervisning då det är av vikt att eleverna får känna sig 

delaktiga i samhället och i sitt egna lärande (Bergöö 2010). Utifrån teorin om kritisk litteracitet där 

språkutveckling, lärande och identitet hänger samman (Bergöö, 2010) får eleverna möjligheten att anpassa 

sitt lärande efter sin egen identitet vilket är komplext men ändå någonting som alla lärare verkar känna 

starkt för. I praktiken handlar kritisk litteracitet om att vara medveten om att det finns maktrelationer i 

omgivningen, detta är något som samtliga lärare reflekterar över då det genom studiens intervjuer 

förefaller att lärare anpassar sin undervisning efter alla olika individer i klassrummet.  
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Genrepedagogik  

De som arbetade efter genrepedagogiken hade ofta en tydlig bild hur undervisningen skulle utformas, då 

de ofta arbetade efter cirkelmodellen. Detta skulle kunna hämna elevernas skapande av egna texter då 

skrivandet kan bli av stereotypisk art, då det finns tydliga mallar att följa. Vilket är något Liberg (2008) 

antyder är en fara med att arbeta efter genrepedagogiska modellen, att undervisningen blir formaliserad 

och eleverna följer mekaniskt mallar om hur genrer ska se ut. Några av lärarna lyfte fram vikten av att 

arbeta varierande och inte bli för enformig i undervisningen. Emellertid bör nämnas att samtliga lärare, 

även de som inte arbetade efter genrepedagogiken, någon gång använt läromedlet Zick Zack i 

undervisningen. Detta medförde att samtliga lärare hade tillgång till genrepedagogiken i sin undervisning, 

eftersom att Zick Zack, som är baserat på cirkelmodellen, användes i mindre utsträckning av vissa lärare 

utan dess kännedom.   

Konklusion 

Denna studie visar att samtliga intervjuade lärares medvetenhet om språkets makt stämmer överens med 

Hilary Janks teori. Lärarna beskrev ett arbetssätt som var både anpassat och identitetsutvecklande för de 

elever med svenska som andraspråk. En intressant upptäckt är att några lärare beskrev hur de kände att de 

saknade kompetensen från lärarutbildningen att undervisa i svenska som andraspråk och att det är ett 

komplext ämne, men genom goda erfarenheter och genom att hela tiden synliggöra elevernas bakgrunder 

går det att utveckla goda kunskaper. Ett viktigt synsätt verkar vara att alla elever är olika och lär sig på 

olika sätt, och det är upp till läraren att i bästa mån nå ut till alla dessa olika förutsättningar.  

 

Det denna studie saknar är flera lärares erfarenheter för att göra undersökningen mer omfattande. Detta är 

endast ett smakprov på olika lärares erfarenheter och perspektiv, det skulle därför vara intressant att göra 

en mer omfattande studie och lyfta upp lärarperspektiv ytterligare. Någonting som skulle vara intressant 

skulle vara att göra en observerande studie på vad lärarna faktiskt gör i sin undervisning. För det är just 

lärarna som har makten att påverka. Det framkom också mängder med material som användes i 

spårkundervisningen som även de skulle vara intressanta att analysera utifrån Hilary Janks maktaspekter. 

Läromedlet Zick Zack som framställdes som centralt i klassrummet är ett exempel som skulle vara 

intressant att jämföra studien med.  
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Den allmänna debatten talar idag om för oss att det finns ett stort motstånd till den invandring som sker. 

Genom att lärare, nya som gamla, blir medvetna om de metoder som finns för att motverka att 

maktförhållanden som bildas genom undervisning ökar chanserna för ett samhälle där alla individer har 

samma möjligheter. Därför är denna studie relevant för inte bara oss som framtida lärare utan också för 

lärare med erfarenhet. Genom att synliggöra maktförhållanden går det också att motverka dem. Det krävs 

också engagemang och kompetens från lärare för att detta ska nå ut till eleverna i klassrummen. Vi ser 

efter denna studies genomförande att det handlar om att hela tiden samarbeta med eleverna och anpassa 

efter allas olika behov, och givetvis inte endast de med svenska som andraspråk. Alla elever i skolan har 

alla olika förutsättningar och möjligheter att lära. Det är lärarens komplexa uppdrag att möta dessa elever 

för att i slutändan lämna ifrån sig elever till ett samhälle där de ska agera som demokratiska och 

självständiga medborgare där alla har rätt till att synas och ta plats.   
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Bilagor 

 

SAMTYCKESBLANKETT 

för deltagande i intervjustudie inom ramen för examensarbetet Språkets makt- en 
intervjustudie om svenska som andraspråksundervisning 

Jag är informerad om studiens syfte och jag har fått veta att jag när som helst kan 
avbryta min medverkan i intervjustudien. 
Genom mitt samtycke ger jag mitt medgivande till att information från intervjun 
med mig används i analyser i detta examensarbete under förutsättning att inga 
möjligheter finns att knyta dem till mig som person. 
 

Angående inspelning av intervjun (sätt ett kryss): 
 

□   Jag tillåter att intervjun spelas in. 
□   Jag tillåter INTE att intervjun spelas in. 

 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till ovanstående. 
Denna blankett upprättas i två exemplar varav ett behålls av den som intervjuas. 
Underskrift: …………………………………………………… Datum: 
Namnförtydligande: ……………………………………………………………… 

Kontaktuppgifter:………………………………………………………………… 
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Intervjuguide  

 

Dominans 
● Berätta om en typisk lektion som du kände att det gick bra? Varför tror du det gick bra?  
● Har du något exempel när du kände att det inte gick bra? Varför gick det inte bra tror du? 
● Hur brukar du gå tillväga när du väljer texter till din undervisning? Hur burkar du tänkta? Vart 

kommer texterna ifrån osv... 
● Finns det någon typ av text du känner att du använder dig mer av än andra när du undervisar? Tex 

skönlitteratur eller artiklar osv... 
 
Tillgänglighet 
● Hur upplever du att undervisning kan utvecklar elevernas skolspråk? Tex att anpassa språket när 

olika genrer används.  
● Använder du läromedel eller andra hjälpmedel (ex ipad) för att eleverna ska utveckla sin språkliga 

förmåga?   Vilka? Hur har dessa valts ut? 
● Brukar du ta hjälp av kamratbedömning något? Kan eleverna ta användning av varandra i sin 

språkprocess tycker du?  
 
 
Mångfald 
● Berätta lite om processen från inledning till bedömningen till en skrivuppgift från ditt perspektiv?  
● Vilka svårigheter (om du känner några) känner du i bedömningen av SvA elever? Skiljer den sig 

från elever med svenska som modersmål? 
● Hur känner du att det går att hitta och använda texter där så många som möjligt i klassrummet 

känner sig någorlunda bekanta med innehållet?  
 

 
Design 
● Ge ett exempel på en skrivuppgift du brukar ge dina elever? Hur introducerar och bearbetas 

dessa? Brukar uppgifterna vara fria för eleverna att skriva vad de vill eller mer fördjupat innehåll 
för att vägleda eleverna? 

● Har du något bra tips på hur du får eleverna att ska skriva egna texter? Vad uppfattar du att 
eleverna själva tycker är svårt/lätt?  

 
 


