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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka anpassningar lärare uppger att de gör för 

andraspråkselever i och utanför klassrummet. Vidare har vi undersökt om anpassningarna 

sker i samarbete med någon annan resurs på skolan samt om lärare använder sig av digitala 

hjälpmedel i sin undervisning med andraspråkselever. I studien har vi använt oss av 

begreppet anpassningar för att analysera materialet, vi har även brutit ner anpassningar i 

begreppen individualisering, inkludering och integrering för att underlätta analysen. 

Undersökningen har genomförts genom kvalitativa intervjuer med sex lärare från fyra olika 

skolor där de fått gett sin bild av hur de tänker kring anpassningar för elever med svenska 

som andraspråk. 

 

Resultatet visar att lärare arbetar med anpassningar på olika sätt och i olika stor 

utsträckning. Vanligt förekommande anpassning är att förklara ord och ibland ta hjälp av 

andra elever med samma modersmål. Andraspråkselever placeras i regel långt fram i 

klassrummet och har till viss del annat material eller förenklat material, samt så använder 

sig lärare av arbetsmetoder som ska underlätta förförståelsen för eleverna. Vidare visar 

resultatet att samarbete med modersmålslärare och studiehandledare förekommer och att 

andraspråkselever vid tillfällen undervisas i mindre grupper. De digitala hjälpmedel lärarna 

uppgett att de använder är talsyntes, surfplattor, dokumentkamera och projektor för att 

visualisera material och stötta elevers läs- och skrivinlärning. Däremot uttrycker lärare att 

de inte använder sig av det i så stor utsträckning som de kanske skulle kunna. Överlag kan 

vi se att lärarna försöker göra anpassningar som på ett eller annat sätt inkluderar andra-

språkseleverna i undervisningen. Vidare har vi kunnat se brister i användningen av digitala 

hjälpmedel i undervisningen. 

 

Nyckelord: Andraspråkselever, anpassningar, samarbete och digitala hjälpmedel. 
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Inledning 

Enligt Migrationsverkets statistik (Migrationsverket, 2016) kom drygt 35 000 ensam-

kommande flyktingbarn till Sverige under år 2015. Från och med 2006 har antalet 

ensamkommande flyktingbarn ökat för varje år vilket också ökar trycket på kommunerna 

och skolorna att ta emot dessa barn. I oktober 2015 uppgav Skolverket (2016b) att nästan 

97 000 elever deltog i undervisning i svenska som andraspråk, vilket är en ökning med 

över 10 000 elever jämfört med läsåret innan. Det innebär att de undervisande lärarna står 

inför en utmaning när dessa elever ska inkluderas i skolan så som de har rätt till: 

 

Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till en likvärdig utbildning. Var man än bor och oavsett sociala 

och ekonomiska hemförhållanden ska utbildningen ha en hög kvalitet. Utbildningen ska också 

kompensera för elevers olika bakgrund och andra olikartade förutsättningar (Skolverket 2016c). 

 

Detta ställer krav på lärares kompetens att anpassa undervisningen efter elevernas 

förkunskaper. 

 

Under vår lärarutbildning har vi med tiden blivit allt mer intresserade av att undersöka 

vilka anpassningar som görs inom skolan för elever med svenska som andraspråk. I möten 

med skolan, exempelvis under vår arbetsplatsförlagda del av utbildningen, har vi stött på 

klasser där vi upplevt att det funnits brister i de anpassningar som gjorts för elever med 

svenska som andraspråk. Vi har stött på elever som suttit och ritat en hel skoldag och 

elever som inte ansetts uppfylla kunskapskraven i ämnen på grund av sina språkbrister, inte 

på grund utav bristande ämneskunskaper. På grund utav detta är vi intresserade av att 

undersöka vad som görs för att andraspråkselever ska få samma chanser som svenskfödda 

barn att klara av den svenska skolgången. 

Disposition och arbetsfördelning 

Detta arbete inleds med en bakgrundsbeskrivning och därefter presenteras syfte och 

frågeställning. Därpå redogör vi för metodologiska överväganden och sedan presenterar vi 

den tidigare forskning som varit relevant för studien. Sedan presenteras de teoretiska 

utgångspunkter som legat till grund för arbetet och därefter följer studiens resultat och 

diskussion. Sist i arbetet redogör vi för våra avslutande reflektioner. 
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Under arbetet med texten har Sara Alin ansvarat till större del för resultatavsnittet och 

Susanna Moro för de teoretiska utgångspunkterna. Under det övriga arbetet med texten har 

vi samarbetat tätt och gemensamt gått igenom texten för att säkerställa att den får ett 

sammanhängande språk. Vi har utfört tre intervjuer var där den andra personen suttit med 

som bisittare. Hur arbetsfördelningen sett ut vid intervjutillfällena tas upp mer under 

metodavsnittet. Då vi varit två personer på detta arbete upplever vi att det har funnits 

möjlighet att lägga stort fokus på intervjuer och analysen av dessa. 

Bakgrund 

Enligt läroplanen ska läraren i sin undervisning ta hänsyn till elevers olika förutsättningar, 

behov, erfarenheter och tänkande (Lgr11, 2011:14). Som vi nämnde i inledningen har alla 

elever också rätt till en likvärdig utbildning. Med det menas inte att all undervisning måste 

vara lika för alla, utan snarare att alla elever har rätt till en undervisning som är anpassad 

efter deras bakgrund, språk och förkunskaper (Lgr11, 2011:8). Läroplanen talar om att 

kunskap finns i olika former: som fakta, förtrogenhet, förståelse och färdighet. Dessa 

kunskaper bör inhämtas i sammanhang som upplevs som meningsfulla för eleverna, vilka 

därför bör få prova att arbeta på olika sätt och i olika arbetsformer (Lgr11, 2011:10–15). 

 

Efter genomgången grundskola ska eleverna enligt Lgr11 (2011:13) kunna använda det 

svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Skolan har i och med detta en 

viktig roll i att ge eleverna, då särskilt andraspråkseleverna, en miljö där de känner att de 

kan utvecklas, övervinna svårigheter och göra framsteg (Lgr11, 2011:10). I Nyanlända och 

lärande har Nihad Bunar gjort en forskningsöversikt om nyanlända elevers situation i den 

svenska skolan. Bunar (2010:30) tar i sin text upp att lärare verkar ha en syn på 

andraspråkselever som innebär att lärarna främst lägger fokus på elevernas problem och 

svårigheter. Eleverna definieras utifrån vilka kunskaper de saknar och inte efter sina 

kunskaper och styrkor. I Utbildning för nyanlända elever (Skolverket, 2016a:31) betonas 

vikten av att istället arbeta utifrån elevernas styrkor och att utmana eleverna i 

undervisningen, samt att utveckla en klassrumsmiljö där alla lär av varandra och där dialog 

och samarbete hamnar i fokus. För att ge eleverna de bästa förutsättningarna för lärande 

bör skolan ha ett samarbete med vårdnadshavare där lärare kontinuerligt informerar 

vårdnadshavare om elevernas skolgång samt informeras om den enskilde elevens situation 

(Lgr11, 2011:16). 
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Enligt Bunar jämförs andraspråkseleverna ständigt med de klasskamrater som har svenska 

som modersmål. Detta medför att de svenska eleverna ses som normen medan 

andraspråkseleverna får stå för det avvikande (Bunar, 2010:25). Enligt Bunar (2010:84) 

kan det, när en sådan uppdelning sker, i sin tur skapa en “vi och dom-känsla” mellan de 

svenska eleverna och invandrareleverna. I dagens multikulturella samhälle ställs höga krav 

på att acceptera och se värdet i en kulturell mångfald. Skolan har i och med detta ett ansvar 

att utveckla elevernas förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och 

värderingar (Lgr11, 2011:7). 

 

Som vi ser det har skolan en skyldighet att erbjuda alla elever en utbildning som är 

anpassad efter deras kunskaper samt ett bemötande som inbjuder till lärande. Samtidigt 

förefaller det finnas brister i lärarnas syn på andraspråkselevers förmågor vilket dels kan 

visa sig i de anpassningar lärare gör för dessa elever. Eftersom det förefaller finnas en 

skillnad mellan det som sägs i styrdokumenten och det som sker i skolornas undervisning 

vill vi därför göra en systematisk undersökning om vilka anpassningar lärare gör och vilka 

hjälpmedel de använder för att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka anpassningar lärare uppger att de gör i och 

utanför klassrummet för elever med svenska som andraspråk. I denna studie utgår vi från 

följande frågeställningar: 

 

 På vilket sätt uppger lärare att de anpassar undervisningen i och utanför 

klassrummet för elever med svenska som andraspråk? 

 Hur uppger lärare att de använder sig av digitala hjälpmedel i syfte att anpassa 

undervisningen för elever med svenska som andraspråk? 

 På vilket sätt uppger lärare att de samarbetar med personal på skolan kring 

andraspråkselever? 
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Metod och material 

I följande del av uppsatsen redovisas den metod som används för genomförandet av under-

sökningen. Valet av metod har baserats på att kunna svara mot denna studies syfte, samt 

dess frågor enligt ovan. 

Kvalitativ intervju 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod då det ger 

oss möjlighet att ha ett utbyte med respondenten. Bell (2015:190) menar att en intervju är ett 

samtal där intervjuaren vill få fram information som respondenten har. Då syftet med vår 

undersökning är att få lärares bild av vilka anpassningar de gör anser vi att denna metod är 

lämplig. Metoden lämpar sig också då den fungerar väl med studiens begränsade omfattning.  

 

I den semistrukturerade intervjun utgår forskaren utifrån ett frågeschema, också kallad 

intervjuguide, med färdiga teman som ska tas upp under intervjun (Bryman, 2011:415). 

Den intervjuguide (se bilaga 1) vi konstruerade inför intervjuerna innehöll fyra 

temaområden; klassen och läraren, anpassningar, material och hjälpmedel. För att minska 

risken för att intervjun stannar upp eller svävar iväg har vi använt oss av intervjuguiden 

som vägledning under mötena med lärarna, utrymme har dock funnits för att anpassa 

intervjun efter respektive lärares erfarenheter och elevgrupp. I intervjuguiden använde vi 

oss således av både färdiga frågor samt stödord, men lämnade även öppet för eventuella 

följdfrågor. 

 

När vi formulerade frågorna lade vi stor vikt vid att de skulle vara så öppna som möjligt 

samt att de inte skulle vara ledande på något sätt så att respondenterna kunde svara så fritt 

som möjligt (Bryman, 2011:415). Vi genomförde också en pilotintervju för att kontrollera 

att frågorna fungerade i praktiken och formulerade om vissa frågor efter detta, 

pilotintervjun gav även tillfälle att öva inför de faktiska intervjuerna. Enligt Bryman 

(2011:415) behöver inte frågorna inte alltid komma i samma ordning i den semi-

strukturerade intervjun. Vi valde dock att ställa frågorna från intervjuguiden i samma 

ordning dels för att inte påverka respondenternas svar och dels för att minska risken för att 

glömma någon fråga.  
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Forskningsetiska överväganden 

Vid arbetet med en forskningsstudie finns fyra huvudkrav att förhålla sig till för att skydda 

medverkande individers identitet. Vetenskapsrådet (2002) beskriver dem på följande sätt: 

Informationskravet - Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte.  

Samtyckeskravet - Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Konfidialitetskravet - Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem.  

Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsknings- 

ändamål.  

Respondenterna för denna studie informerades innan intervjuerna att de hade rätt att när 

som helst avbryta intervjun och sitt fortsatta deltagande i studien, vidare informerades de 

om att den information de lämnat endast kommer användas för denna studie. Detta 

uppfyller enligt ovanstående definition nyttjandekravet samt samtyckeskravet. Inför inter-

vjuerna har respondenterna informerats om studiens syfte och på så sätt har vi uppfyllt 

informationskravet. För att uppfylla konfidialitetskravet har vi använt oss av fiktiva namn i 

resultatet. Ett informationsbrev skickades (se bilaga 2), innan intervjuerna ägde rum, till de 

deltagande lärarna där denna information fanns angiven och de informerades även om detta 

vid intervjutillfället. 

Urval 

Med hänvisning till projektets omfattning och med utgångpunkt i våra frågor har vi valt att 

göra 6 intervjuer. Vi valde att intervjua lärare som undervisar i de teoretiska ämnena på 

grundskolan i årskurserna 1-3. Anledningen till dessa begränsningar var att Läroplanen för 

grundskolan innehåller få uttalade mål i de estetiska ämnena för de yngre åldrarna. Därför 

såg vi en större relevans i att intervjua lärare som undervisar i de teoretiska ämnena. 

 

Då vi letat respondenter till vår studie så har vi utgått från det Jan Trost benämner som 

bekvämlighetsurval, vilket betyder att man tar det som finns (Trost, 2007:31). Vi har även 

använt oss av det Trost (2007:32) kallar för snöbollsmetoden. Vi har då tagit kontakt med 

våra handledare från tidigare verksamhetsförlagda utbildningar som i sin tur kontaktat andra 

lärare på skolan. Utöver att ta kontakt med våra handledare från den verksamhetsförlagda 

utbildningen har vi mailat rektorer samt lärare på fem olika skolor i Uppsala kommun, vidare 
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har vi kontaktat tidigare kollegor. Genom dessa metoder fick vi tag på sammanlagt sex lärare 

på fyra olika skolor som var villiga att ställa upp på en intervju. 

 

I denna studie har vi valt att både intervjua lärare som har och saknar utbildning i svenska 

som andraspråk. Anledningen till att vi tar med båda grupperna är dels för att det varit 

problematiskt att hitta lärare som är villiga att ställa upp på en intervju, många lärare upp-

lever en tidsbrist, och vi har därför inte haft möjlighet att begränsa oss till en grupp. Som den 

svenska skolverksamheten ser ut just nu undervisar lärare också i ämnen de är obehöriga i 

vilket vidare gör det intressant att se hur obehöriga lärare hanterar en elevgrupp de inte är 

utbildade i att undervisa. De lärare vi intervjuat har alla elever med svenska som andraspråk i 

sitt klassrum, vissa har relativt nyanlända elever medan andra har elever som varit längre i 

Sverige, det eleverna har gemensamt är att de fortfarande inte anses vara flerspråkiga och att 

de går i årskurserna 1-3. 

 

Presentation av lärarna och klassen  

Här följer en presentation av de lärare vi intervjuat, samt de klasser de arbetar i. Sammanlagt 

har vi intervjuat sex lärare på fyra olika skolor i Uppsala och Jönköping kommun.  

 

Ulla har i grunden en lärarutbildning i bild, SO och svenska för årskurs 1-7, men har också 

lagt till matematik och engelska. Ulla arbetar i en årskurs 2 där det går 21 elever. Av dessa 

har 14 elever svenska som andraspråk och Ulla benämner tre av eleverna som “mest 

nyanlända”, det är också dessa tre elever hon uppger att hon gör flest anpassningar för.  

 

Caroline är utbildad förskolelärare samt lärare mot de tidiga åldrarna, F-6, i samtliga 

ämnen utom SO, idrott och musik. Caroline arbetar för tillfället i en årskurs tre som har 24 

elever. I klassen går tre till fyra elever som Caroline bedömer har svenska som andraspråk.  

 

Stina är utbildad grundskolelärare i svenska och SO för årskurserna 1-7. Hon har nyligen 

vidareutbildat sig för att undervisa i svenska som andraspråk och är resurs i en årskurs 2 med 

24 elever. I klassen finns 4 elever som Stina bedömer är behov av svenska som andraspråk.  

 

Malin är utbildad 1-7 lärare i matematik och NO. Malin undervisar för tillfället i en 

årskurs 3 med 40 elever varav tre elever har svenska som andraspråk. 
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Elin har i grunden en lågstadielärarutbildning men har även läst in så att hon är behörig i 

svenska, engelska och idrott upp till årskurs 9. Elin arbetar i en årskurs 1 med 24 elever 

och i klassen går fem elever som läser svenska som andraspråk. 

 

Kicki har i botten en förskollärarutbildning och har senare läst 30 hp svenska som andra-

språk. Hon har även läst kurser i pedagogik, svenska samt läs- och skrivinlärning. Kicki 

undervisar i årskurserna 1-3 i svenska som andraspråk, SO och bild. I de tre klasser hon 

undervisar i uppger hon att ca 85-90% av de 66 eleverna läser svenska som andraspråk.  

 

För att skydda lärarnas identitet använder vi oss av fiktiva namn, lärarna heter alltså något 

annat i verkligheten. Av sex lärare hade två utbildning i svenska som andraspråk, så kallad 

SVA-utbildning. 

Genomförande 

Intervjuerna tog mellan 15-20 minuter att genomföra och ägde rum på lärarnas 

arbetsplatser, antingen i deras klassrum, personalrum eller i samtalsrum. Tanken med att 

genomföra intervjuerna på lärarnas arbetsplatser var att det är en plats som läraren 

förhoppningsvis kände sig trygg på, vilket enligt Bryman (2011:421) är en fördel. Bryman 

(2011:421) poängterar att det viktigt att intervjuer sker på en lugn och ostörd plats utan risk 

för avbrott. Intervjuerna spelades in med mobiltelefon och materialet transkriberades sedan 

för att underlätta analyserna (Bryman, 2011:428). Att spela in intervjuerna gav fördelen att 

den som intervjuade inte behövde föra utförliga anteckningar, utan kunde lägga fokus på 

det respondenten sa. Inspelningen gav oss också möjlighet att lyssna flera gånger på 

materialet vilket var till hjälp vid analysen. Under intervjuerna förde vi även 

stödanteckningar (Bell, 2016:192) för att underlätta fortsatt arbete samt för att komma ihåg 

eventuella följdfrågor (Bell, 2016:189) som dök upp under intervjuns gång. Då en nackdel 

med intervjuer kan vara att respondenten känner sig obekväm med att bli inspelad har vi 

genom mailkontakt informerat läraren om syftet med inspelningen och även bett om deras 

tillåtelse att spela in dem innan intervjun startat. 

 

Vi har båda deltagit under alla intervjuer, men en av oss har varit ansvarig för att utföra 

intervjun och en har suttit med som bisittare. Då vi har använt oss av personliga kontakter, 
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så som gamla kollegor och handledare från tidigare verksamhetsförlagd utbildning, har vi 

delat upp det så att den som intervjuar inte har någon tidigare relation med respondenten. 

Anledningen till uppdelningen är att vi inte ville att några tidigare förutfattade meningar 

om respondenten skulle påverka resultatet. Detta gjorde det intressant vid analysen då vi 

var tvungna att bortse från erfarenheter om respondentens tidigare undervisning vi tagit del 

av och endast fokusera på det insamlade materialet. Bryman (2011:368) skriver att 

kvalitativa studier ofta kritiseras då de har en tendens att bli subjektiva då vi till stor del 

avgör vad vi vill lägga vikt på när vi intervjuar men även när vi redovisar resultatet. Att vi 

är medvetna om våra egna åsikter och värderingar och hur dessa kan påverka resultatet är 

därför viktigt då vi analyserar materialet. Av sex intervjuer har vi genomfört tre var. Vi har 

sedan valt att transkribera intervjuerna separat, där den som varit bisittare transkriberat den 

aktuella intervjun och intervjuaren kollat igenom och godkänt transkriberingen. 

Anledningen till det är att vi genom två granskningar av materialet hoppas få en så 

rättvisande bild som möjligt. I resultatet har vi gått igenom materialet och brutit ner det i 

underrubriker som kopplas till frågeställningen. 

Metodreflektion 

Då vi avslutat intervjuerna och stängt av inspelningen verkade flera lärare slappna av och 

fortsatte samtalet. Det samtal som då följde bestod ofta av intressant information som vi 

antecknade och kunde ha med i vårt resultat. En möjlig anledning till att denna information 

inte framkom under intervjuerna är att lärarna slappnade av då inspelningen avslutades och 

då började reflektera över sin undervisning. En lärdom från denna studie är därför att låta 

inspelningen fortgå fram tills dess att man lämnar respondenten. 
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för den tidigare forskning som är relevant för vår studie. En stor del 

av den forskning som existerar handlar specifikt om nyanlända elever och mottagandet av 

dessa. Då detta kan kopplas till elever med svenska som andraspråk är forskningen relevant 

för denna studie.  

Anpassningar av undervisning 

I Nyanlända och Lärande (2015:17) betonar Bunar att andraspråkselever är en heterogen 

grupp med olika bakgrunder. De har olika utbildningsbakgrunder, erfarenheter, behov och 

kunskaper. Lärare bör, enligt Bunar, ta hänsyn till de individuella förutsättningar eleverna 

har och använda dessa som utgångspunkt för att inkludera eleverna i skolan, både socialt 

och pedagogiskt. Det som många av dessa elever har gemensamt är att svenska för dem 

blir ett andraspråk (Bunar, 2015:9). Som sagts innan ska hänsyn tas till elevers behov och 

de ska ges det stöd i undervisningen som krävs för deras utveckling. Undervisningen ska 

även sträva att kompensera för eventuella skillnader i elevernas förutsättningar så att alla 

elever kan ta till sig av undervisningen (Skollagen, 1 kap. 4 §). 

 

För att bäst stödja andraspråkselevers utveckling menar Maaike Hajer och Theun 

Meestringa (2014:30) att all undervisning bör vara språkinriktad. Kännetecken för en 

språkinriktad undervisning är att den bygger på hög grad av interaktion, att läraren ställer 

höga krav på eleverna och deras lärande samt att eleverna får mycket stöd i sitt arbete. För 

att stödja eleverna menar Hajer och Meestringa (2014:30) att lärare kan ge visuellt stöd i 

form av exempelvis bilder, ge eleverna tillgång till olika texter från olika källor samt 

använda olika arbetsmetoder som lockar till interaktion. Vidare menar Hajer och 

Meestringa (2014:59) att elever gynnas av att få exempel på hur man kan lära sig eller 

modeller för hur man skriver olika texttyper. På det sättet kan eleverna utgå från dem och 

ges stöd när de ska producera eget material. Hajer och Meestringa (2014:106ff) menar att 

det i undervisningen även är viktigt att ta upp och förklara ord som kan vara svåra. Detta 

kan lärare exempelvis göra genom visuella hjälpmedel eller genom att försöka hitta 

synonymer eller motsatsord. 

 

Enligt Pauline Gibbons (2010:29–30) bör andraspråkselevers uppgifter inte förenklas då det 

kan innebära att kursplanernas innehåll urvattnas. Istället bör eleverna få tillräcklig stöttning 
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vid utförandet av uppgifter. Stöttning innebär att elever tillfälligt får det stöd som behövs för 

att klara en uppgift och syftet med stöttningen är att eleverna senare ska klara liknande 

uppgifter på egen hand (Gibbons, 2010:29–30). Detta tankesätt kan liknas vid Lev 

Vygostkijs (1896-1934) begrepp den proximala utvecklingszonen. Den proximala 

utvecklingszonen visar på skillnaden på vad en elev klarar på egen hand och vad eleven kan 

klara med hjälp av någon annan. Lärare bör då sträva att bedriva sin undervisning i denna 

zon så att elever konstant utmanas och utvecklas. Mary Schleppegrell (2010:80) menar, i 

likhet med Gibbons, att det inte är någon långsiktig lösning att förenkla andraspråkselevers 

material. Enligt Schleppegrell (2010:80) har många andraspråkselever svårt att smidigt gå 

från ett arbetssätt med förenklat material till de utmaningar de ställs inför då de följer den 

ordinarie klassens nivå. Hajer och Meestringa (2014:123) menar att man kan stötta elever 

språkligt genom att exempelvis anpassa texter där det behövs. De uttrycker dock, som 

Gibbons, vikten av att texten inte ska förenklas eller förkortas då risken finns att 

lektionsinnehållet då förenklas och får lägre satta mål. Istället kan man dela upp texten i 

kortare stycken, komplettera med bilder eller förse texten med en ordlista. Ordlistan kan med 

fördel även översättas till elevernas modersmål (Hajer & Meestringa, 2014:80). 

 

Monica Axelsson (2004:520) beskriver faran med att skilja elever med svenska som 

andraspråk från ordinarie klass, genom exempelvis särskild undervisningsgrupp, och 

menar att det kan påverka eleven negativt genom att de får låga förväntningar på sig själva 

och sin egen förmåga. Samtidigt menar Axelsson (2004:520) att det finns en risk att 

andraspråkselevers behov glöms bort då de är kvar i klassrummet, att läraren tar för givet 

att andraspråkseleverna utvecklar språket bara genom att delta och vara med resterande 

klass som talar majoritetsspråket.  

Modersmål och modersmålsundervisning 

Enligt Bunar (2010:69) har kritik riktats mot hur modersmålsundervisning används i 

skolan. Bunar (2010:69) menar att modersmålet används på ett bristfälligt sätt och att den 

skulle kunna användas för att stärka andraspråkselevers kunskaper genom studie-

handledning på modersmålet. Handledningen innebär att modersmålslärare hjälper 

eleverna med uppgifter i till exempel matematik eller SO på modersmålet så att eleverna 

inte hamnar efter i ämneskunskaper på grund av bristande kunskaper i svenska. Hülya 

Basaran (2016:27) menar att lärare aktivt kan använda sig av elevernas modersmål i 

klassrummet även om de själva inte kan språket. Basaran (2016:27) menar då att man kan: 
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 Ha litteratur på elevernas språk. 

 Använda så kallade parallellböcker skrivna på svenska och elevernas språk i undervisningen. 

 Uppmuntra eleverna till att använda sitt eller sina språk för att tänka och sedan översätta på svenska 

med digitala resurser. 

 Förbereda övningar på svenska och elevernas språk genom att själv använda översättningsverktyg.  

 Dela dokument med studiehandledaren så att hen kan skriva förklaringar till svenska ord och 

begrepp på elevernas starkaste språk. 

 Använda resurser lärare från andra delar av världen lagt ut på Internet. 

 Vid användning av lärplattor infoga tangentbord på flera språk.  

 

Enligt Gibbons (2010:102) bör lärare nyttja andraspråkselevers modersmål i situationer där 

det kan stärka eleven. Då elever nyligen börjat sin undervisning kan det vara en fördel för 

dem att använda sitt modersmål då de till exempel ska skriva eller läsa texter. Att använda 

sig av elevernas modersmål i sådana situationer kan stärka elevens självförtroende men 

även ge dem en chans att visa att de kan läsa och skriva. Det kan även ge dem möjlighet att 

bättre förstå en text om de först fått höra den på sitt modersmål (Gibbons, 2010:121). 

 

Även i Axelsson (2015:85) poängteras modersmålets betydelse för elevers språkutveckling 

och självförtroende. Att ge eleverna chansen att visa sina kunskaper på det språk de är 

starkast i kan höja deras studiemotivation då de kan fokusera på ämneskunskaperna och 

inte att försöka göra sig förstådd. Axelsson (2004:530) poängterar att det i klassrummet 

finns ett maktförhållande mellan lärare och elever och att då bara tillåta att man pratar 

svenska i klassrummet kan förstärka det och hindra andraspråkselevers utveckling. Vidare 

menar Axelsson (2004:530) att lärare är en viktig förebild i klassrummet, att då vara mån 

om att visa respekt för andra språk samt intresse för andra kulturer uppmuntrar till ett 

jämlikt och rättvist samhälle. 

Svenska samt svenska som andraspråk 

Enligt Jan Thorén (2010:1) finns en missuppfattning om att svenska som andraspråk är en 

förenklad version av ämnet svenska och att svenskämnet är detsamma oberoende av om 

elever har svenska som modersmål eller inte. Svenska som andraspråk anses alltså vara till 

för alla elever som är svaga i svenska. Utifrån den beskrivningen kan elever, både moders-

målslever och andraspråkselever, undervisas i svenska som andraspråk (Thorén, 2010:1). 
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Barn som är uppvuxna i Sverige och har svenska som modersmål behärskar vanligtvis 

språkets struktur till fullo då de börjar skolan vid 6-7 års ålder. De kan böja orden och 

använder korrekt ordföljd. Elevers ordförråd består vid skolstart av mellan 8 000–10 000 

ord och utvecklas med en takt på cirka 3 000 ord per år (Thorén, 2010:1). 

 

För andraspråkselever tar det cirka 1–2 år att utveckla ett fungerande vardagsspråk och 

cirka 4–8 år att utveckla skolspråket i den grad att de kan anpassa det efter syfte och 

mottagare (Skolverket, 2016a:28). Andraspråkseleverna får då en dubbel uppgift där de 

både förväntas utveckla sina kunskaper i svenska samt ta till sig de ämneskunskaper som 

krävs. Detta medför att de elever som har svenska som modersmål får ett försprång som 

kan vara svårt för andraspråkselever att ta igen (Gibbons, 2010:23). Elever med svenska 

som modersmål kommer alltså till skolan med de grundläggande kunskaper som 

andraspråkselever behöver utveckla (Gibbons, 2010:82). 

 

För att andraspråkseleverna ska lyckas behöver undervisningen utformas på sådant sätt att 

språket alltid hamnar i fokus (Gibbons, 2010:82). Alla lärare bör arbeta på ett kunskaps- 

och språkutvecklande sätt, vilket ofta gynnar fler elever än andraspråkseleverna. I Stärk 

språket stärk lärandet tar Gibbons (2010) på flera ställen upp vikten av att sätta in det 

eleverna förväntas lära sig i ett sammanhang. Schleppegrell (2010:79–80) poängterar även 

att undervisning för andraspråkselever bör fokusera på hur språket används i olika 

skolämnen så att eleverna får en större förståelse för hur språket kan användas på olika sätt. 

Undervisningen bör utgå från innehållet i ämnet och sätta in ord och fraser i ett 

sammanhang för att ge dem mening. För att bäst främja elevernas lärande bör alltså fokus 

för undervisningen inte enbart hamna på elevers kunskaper i svenska (Skolverket, 

2016a:29). Gibbons (2010:36) poängterar då vikten av interaktion i klassrummet för 

andraspråkselevers språkutveckling. När eleven förklarar vad hen menar, formulerar om 

eller förhandlar i samtalet ser man en utveckling av språket. Gibbons menar att 

förekommande i klassrum är interaktion med så kallat IRF-mönster, vilket står för 

Initiation, Response, Feedback. Då ställer läraren en fråga som elever svarar på och läraren 

utvärderar svaret. Arbetssättet med IRF minskar tillfällen då andraspråkselever interagerar 

på ett språkutvecklande sätt (Gibbons, 2010:37–39). Enligt Gibbons (2010:39) bör lärare 

istället skapa tillfällen där andraspråkselever får möjlighet att föra dialoger. Även Nilsson 

Folke (2015:39) menar att andraspråkselevernas språkinlärning gynnas då de interagerar i 
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sociala sammanhang med andra elever. Vidare menar Nilsson Folke att interaktionen 

skapar förutsättningar för en inkluderande miljö där alla elever kan delta.  

 

Jim Cummins (2001:99) menar att det finns två aspekter av hur lärare bör se på sin roll. 

Den första aspekten enligt Cummins är att läraren måste skapa undervisningssammanhang 

i klassrummet där andraspråkselever blir aktiva i inlärningsprocessen. Den andra aspekten 

för att kunna nå fram till sina elever är att läraren behöver lära sig av sina elever, ta reda på 

saker om elevernas kultur, bakgrund och kunskaper. 

Digitala hjälpmedel 
 

Dagens samhälle präglas av ett stort utbud av digitala verktyg som många barn använder 

mer och mer i sin vardag (Basaran, 2016:9). Basaran menar att skolan i och med detta har 

en möjlighet att fånga upp intressen från elevernas vardag och använda det i under-

visningen. Vidare nämner Basaran (2016:9) att det finns en problematik då skolor idag har 

svårt att hänga med i den digitala utvecklingen. Sonia Livingstone (2011) redogör i sin 

artikel Critical reflections on the benefits of ICT in education om den dubbelsidighet som 

finns i forskning vad gäller användningen av digitala hjälpmedel i klassrummet. 

Livingstone (2011:11) menar att det ännu inte finns forskning som pekar på ett ökat 

lärande i och med användningen av digitala hjälpmedel i undervisningen. Vidare menar 

Livingstone att satsningen på att införa digitala hjälpmedel i klassrummet är en process 

som tar lång tid och som kräver arbete från lärarnas sida. Samtidigt poängterar Livingstone 

(2011:13) att det vore överdrivet pessimistiskt att påstå att digitala hjälpmedel inte påverkar 

lärandet positivt då de ofta ökar elevernas motivation att lära sig. Skolinspektionen (2012) 

har gjort en granskning av lärares digitala kompetens som visar att denna är bristfällig och 

att detta i sin tur påverkar användningen av digitala hjälpmedel i den vardagliga 

undervisningen. Enligt Basaran (2016:12) kan det finnas motsättningar kring att använda 

sig av digitala hjälpmedel i skolan. Ett resonemang kan då vara att elever lärt sig läsa och 

skriva utan digitala hjälpmedel tidigare. Vidare tar det också mycket tid och engagemang 

från lärarens sida för att sätta sig in i hur olika program, appar etc. fungerar och hur man 

kan arbeta med dem för att bäst främja elevernas utveckling (Basaran, 2016:12). 

 

Enligt Basaran (2016:22) kan användandet av digitala hjälpmedel främja 

andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling genom att exempelvis hjälpa eleverna 

hitta strategier för att vidga sitt ordförråd och sin begreppsförståelse. Hon nämner även hur 
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lärare genom digitala hjälpmedel kan använda bilder, ljud, film och modeller för att stötta 

eleverna i sitt lärande. Digitala hjälpmedel kan även individualiseras efter elevernas behov 

och förutsättningar. Har eleven exempelvis lättare för att tala än att skriva kan den använda 

sig av kamera och mikrofon för att redovisa sin uppgift och det kan bli en bro över till 

skriftspråket. Ett annat exempel är att använda sig av talsyntes med talande tangentbord om 

eleven behöver träna på bokstavsljuden (Basaran, 2016:36–37). Fördelar med att använda sig 

av digitala hjälpmedel jämfört med traditionella för andraspråkselever är också att eleverna 

får tillgång till språket på flera sätt, flera kommunikativa uttrycksformer samspelar och det 

finns möjlighet för andraspråkseleverna att t.ex. lyssna på hur ord låter på svenska flera 

gånger (Basaran, 2016:77). 

 

Berner Lindström (2012) anser att det inte finns någon fråga om huruvida skolan ska 

digitaliseras eller inte, frågan enligt Lindström är istället hur det bör gå till. Lindström 

menar att det är av vikt att prata om hur man kan använda digitala hjälpmedel i 

undervisningen för eleverna och han poängterar också att lärare måste ha kompetens att 

kunna hantera och använda sig av digitala hjälpmedel i klassrummet. Stefan Pålsson 

(2014:25) menar att det är stor skillnad mellan kommuner och skolor i vilken utsträckning 

de använder sig av digitala hjälpmedel. Detta ökar klyftorna mellan skolor vilket i 

slutändan kan göra det svårt att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning. Med digitala 

hjälpmedel menar man allt digitalt material som man kan använda sig av som hjälpmedel 

till eleverna. Det innefattar t.ex. dator, surfplatta, projektor, dokumentkamera, olika lärspel 

på datorn, appar och talsyntes (Basaran, 2016:11). Talsyntes är ett digitalt hjälpmedel som 

eleverna kan använda sig av då de skriver på dator eller surfplatta. Då elever trycker på 

bokstäver på tangentbordet kan de lyssna på bokstavsljudet, man kan vidare låta 

talsyntesen läsa upp ord, meningar eller hela texter.  

 

Enligt Annika Agélii Genlott och Åke Grönlund (2014:155) bör elever på lågstadiet möta 

det skriftliga språket på så många sätt som möjligt i sin läs- och skrivinlärning, både 

analogt och digitalt. Agélii Genlott och Grönlund (2014:165) anser att lärare så tidigt som 

möjligt bör låta eleverna få skriva på dator eller surfplatta. De ser en vinst i detta då alla 

elevers texter blir läsbara samt att den frustration som kan uppstå vid formandet av 

bokstäver kan undvikas. Agélii Genlott och Grönlund (2014:165) poängterar samtidigt att 

man inte ska ta bort skrivinlärningen för hand men att man kan kombinera det på ett bra 

sätt i skolan för de elever som har svårt med finmotoriken eller andra begränsningar som 
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gör att skrivningen för hand går långsamt. Lärarens uppgift är att möta alla elever på deras 

nivå och en eventuell elevs långsamma utveckling av finmotorik ska inte sänka elevens 

självkänsla eller hindra deras läs- och skrivinlärning. 

Interkulturellt förhållningssätt 

Christina Rodell Olgaç (1995:10) menar att ett så kallat interkulturell arbetssätt bör 

genomsyra undervisningen. Det innebär en metod som syftar till att ta vara på elevers olika 

kulturer, kunskaper, bakgrund och erfarenheter och låta det bli en del av undervisningen. 

Vidare säger Rodell Olgaç (1995:10) att det interkulturella arbetssättet öppnar upp för ett 

respektfullt möte mellan barns olika kulturer och kunskaper. Pirjo Lahdenperä beskriver 

begreppet interkulturellt på följande sätt: ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och social 

rättvis är bland de etiska värden som ofta förekommer som mål för ett interkulturellt syn- 

och arbetssätt i uppfostran och utbildning (Lahdenperä, 2004:15). 

 

Att ha ett interkulturellt förhållningssätt ställer krav på skolan och Bunar (2010:26) menar 

att skolan idag inte ser den kulturella mångfald som finns i skolan som en resurs och 

möjlighet. Bunar (2010:50) menar att man kan se en ambition hos lärare att undervisningen 

ska utgå från alla elevers individuella och gemensamma erfarenheter men att det i 

verkligheten inte alltid ser ut så. Det visar sig istället att lärarna faller i gropen av så kallat 

bristtänkande angående andraspråkselevers språkliga och kulturella bakgrund. Maria 

Borgström (2004:33) skriver att den interkulturella kompetensen som lärare bör ha ska 

bygga på att undervisningen baseras på öppenhet och förståelse och leda till en god 

tvåvägskommunikation mellan elever och lärare med olika etniska och kulturella 

bakgrunder. Vidare menar Borgström (2004:51) att detta ställer krav på att läraren har 

kunskap om sina elever samt ett förhållningssätt att ta reda på den information som kan 

behövas. Genom att vara öppen och visa tolerans för andra människor, se saker ur andras 

perspektiv och samtidigt ha kännedom om sig själv innehar man ett interkulturellt 

förhållningssätt. 
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Teoretiska utgångspunkter 
 

I den här delen av vår studie kommer vi att presentera teoretiska utgångspunkter där vi valt 

att reda ut och diskutera begreppen anpassningar, individualisering, inkludering och 

integrering. De här begreppen kommer sedan att ligga till grund för vår analys och 

diskussion kring det resultat vi fått fram i vår undersökning.  

Anpassningar 

Synen på anpassningar har förändrats över tid, tidigare dominerades undervisningen av så 

kallad katederundervisning, läraren undervisade och eleverna var mottagare av informat-

ion. Alla elever anpassade sig då till samma undervisning. Idag utgår undervisningen i 

större utsträckning från elevernas behov och förutsättningar där läraren för en dialog med 

eleverna. Gibbons (2010:12) menar att undervisningen bör anpassas så att eleverna får den 

stöttning de behöver för att kunna klara av en uppgift som de tidigare ej klarat av. 

 

Anpassningar är ett vitt begrepp med olika definitioner, i vår studie har vi valt att se på 

anpassningar utifrån hur en situation kan förändras så att den bättre passar omständigheter-

na, vilket i vårt fall betyder hur lärare förändrar sin undervisning så att den bättre passar 

eleverna. Vidare har vi valt att bryta ner begreppet anpassningar i underkategorier, indivi-

dualisering, inkludering och integrering, för att underlätta bearbetningen av vårt resultat.  

Individualisering 

Vinterek (2006:44) menar att begreppet individualisering kan ha ett flertal olika innebör-

der. Det kan innefatta en förändring i arbetets; innehåll, omfång, nivå, material, 

arbetstempo, metod och värdering av elevers arbete. Skolverket (2009:30) beskriver detta 

som en form av individualisering av det individuella arbetet. Eleverna får arbeta 

självständigt utefter sin egen förmåga. Vinterek (2006:11) menar att detta arbetssätt kan 

leda till att elevernas motivation minskar och studieresultat sjunker.  

 

Skolverket (2009:30) menar också att undervisningen kan individualiseras i form av indi-

vidanpassning. Då utgår läraren istället från elevernas erfarenheter, behov och förutsätt-

ningar och anpassar undervisningen efter dessa. Denna undervisningsmetod avser att sätta 

individen i centrum och att undervisningen ska vara optimal för alla elever vilket har visat 

på höga skolresultat. 
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I vår studie har vi använt oss av både dessa definitioner av individualisering för att tolka 

lärarnas beskrivningar av anpassningar och arbetsmetoder.  

Inkludering och integrering  

Begreppet inkludering har vuxit fram genom tanken om en skola för alla och Kerstin 

Göransson och Claes Nilholm (2014:29) ställer det i relation till begreppet integrering. 

Med integrering menar Göransson och Nilholm (2014:29) att delarna ska anpassas till 

helheten. Det vill säga att i en skolsituation ska elever som definieras som “avvikande” 

anpassa sig till undervisningen även om denna inte är utformad efter att elever har olika 

behov. Inkluderingsbegreppet å andra sidan handlar om att helheten anpassar sig till 

delarna, vilket i skolsammanhang betyder att skolan är organiserad med utgångspunkt i 

tanken att alla barn är olika och undervisningen anpassas efter elevernas behov. Jenny 

Folke Nilsson (2015:41) menar att inkluderingsbegreppet ses som en systemförändring 

medan integreringsbegreppet istället visar på oförändrade system där individen assimileras. 

 

Göransson och Nilholm (2014:30) menar att ett inkluderande synsätt innebär att se 

olikheter som en tillgång i klassrummet och inte som en belastning. En förutsättning för 

inkludering är att eleverna upplever en gemenskap i klassen, att de får vara delaktiga både 

socialt och pedagogiskt. Det bör finnas ett “vi”-tänk och eleverna ska ges chansen att möta 

varandras olikheter och ta del av varandras erfarenheter (Göransson och Nilholm, 

2014:31). Folke Nilsson (2015:42) förespråkar arbetsmetoder med “cooperative learning”, 

vilket innebär grupparbeten och annat kommunikativt samarbete mellan elever, som en 

metod för att skapa den gemenskap som Göransson och Nilholm beskriver som en 

förutsättning för ett inkluderande klassrum. 

 

I vår undersökning blir inkluderings- och integreringsbegreppen intressanta då vi kan 

undersöka om de anpassningar lärarna uppger sig göra syftar att inkludera eller integrera 

eleverna i undervisningen.  
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Resultat 

I det här avsnittet kommer vi att presentera och analysera det material som framkommit 

under våra intervjuer. Materialet kommer att presenteras under fyra teman; vilka anpass-

ningar lärarna uppgett att de gör i klassrummet, vilka anpassningar lärarna uppgett att de gör 

utanför klassrummet, vilka hjälpmedel som används i klassrummet för att stödja andras-

pråkselevers inlärning samt det samarbete lärarna uppgett att de har med övrig skolpersonal. 

Anpassningar i klassrummet 

Samtliga lärare uppger under intervjuerna att de på något sätt gör anpassningar när de 

arbetar med andraspråkselever i klassrummet. Lärarna uppger då anpassningar som är 

individuella, för hela klassen samt specifika för gruppen med andraspråkselever som finns 

i klassen. Kicki menar att hon i klassen jobbar mer med ett inkluderande arbetssätt än med 

anpassningar, då hon har så många elever med svenska som andraspråk. Vidare säger 

Kicki att hon anpassar undervisningen efter elevernas individuella svårigheter mer än hon 

anpassar den för att de är andraspråkselever. Både Stina och Kicki, som är utbildade SVA-

lärare, uttrycker att svenska som andraspråk ibland ses som ett stödämne och att det finns 

en åsikt bland lärare om att det räcker att undervisa långsammare och med förenklade 

material. Stina och Kicki ställer sig inte bakom det utan menar att svenska som andraspråk 

är ett eget ämne och bör användas så. Vidare talar Kicki och Stina mer om elevernas 

individuella förutsättningar än vad övriga lärare gör, övriga lärare benämner i högre grad 

andraspråkseleverna som en grupp. Kicki berättar i samband med detta att man ska ha höga 

förväntningar på eleverna och förvänta sig att andraspråkseleverna ska nå samma mål som 

elever med svenska som modersmål. 

 

Alla lärare uppger att de lägger stor vikt vid att förklara svåra ord när de arbetar med 

andraspråkselever. För att förklara ord eller meningar som kan vara svåra uppger lärarna 

att de: använder bilder (3), imiterar (1), översätter med hjälp av Google translate i den mån 

det går (2), försöker förklara på olika sätt (6), tar hjälp av studiehandledare (3), ber en 

annan elev förklara (3) eller tar hjälp av någon, elev eller personal, som har samma 

modersmål (1) och som kan översätta eller förklara för dem (numren inom parentes visar 

hur många lärare som uppgett att de gör detta). Flera lärare berättar också att de arbetar 

förebyggande så att andraspråkseleverna inte känner sig utpekade i och med svårigheterna 

att förstå ord. Detta gör de genom att skapa gemensamma ordlistor, välja högläsnings-
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böcker med omsorg och att samtala om ord innan de läser texter. Stina och Ulla uttrycker 

också vikten av att arbeta språkutvecklande i alla ämnen, att i alla ämnen diskutera begrepp 

och andra svårigheter.  

 

Fyra av lärarna uppger att de i klassrummet placerar andraspråkseleverna långt fram för att 

de ska ha en kontinuerlig kontakt med läraren. Stina uttrycker att det är viktigt med 

möjligheten till ögonkontakt så att hon kan kontrollera om eleverna förstår. Vidare säger 

Stina att man inte kan sätta alla andraspråkselever på en rad längst fram, då det skulle vara 

utpekande, utan hon tänker istället hur de bäst kan stöttas socialt. Malin och Elin uttrycker 

också att det sociala är viktigt och att andraspråkseleverna placeras bredvid någon som är 

trygg i sig själv samt stark kunskapsmässigt och som kan hjälpa dem att utvecklas åt rätt 

håll. Elin poängterar vidare att de elever som är språkligt starka är en tillgång som lyfter de 

svagare eleverna samtidigt som de själva utvecklas då de förklarar och berättar. Kicki, som 

har 85-90% andraspråkselever i klassen, uppger att de vid placering i klassrummet 

fokuserar mer på individuella egenskaper än kunskapsmässiga då majoriteten av eleverna 

har svenska som andraspråk. Vidare berättar Kicki att hon vid grupparbeten lägger större 

vikt vid elevernas kunskaper och då parar ihop elever på olika sätt beroende på vad hon vill 

få ut av samarbetet. Om hon vill stötta en elev parar hon denne med en starkare elev medan 

hon kan utmana elever genom att para ihop dem som ligger på ungefär samma nivå.  

 

Kicki berättar att hon till stor del arbetar utefter Pauline Gibbons tankar om att ha tydliga 

stödstrukturer kring eleverna och poängterar även vikten av att andraspråkseleverna får 

interagera med svenska elever eller de som kommit längre i sin språkutveckling då de 

arbetar, dessa elever blir en förebild för andraspråkseleverna och kan språkligt stötta dem i 

undervisningen. Kicki menar att “vi ser ju språk som en tillgång i alla lägen och de svenska 

eleverna kan ju stötta lika bra som en elev som kommit längre i sin språkutveckling”. Kicki 

berättar vidare att hon tar hjälp av elever som har samma modersmål och låter dem förklara 

för varandra om någon inte förstått. Kicki poängterar också att man får vara tydlig med att 

modersmålet ska användas som arbetsmetod i klassrummet och att det inte får användas för 

att utesluta andra elever. Flera lärare uttrycker en svårighet att använda elevernas 

modersmål i klassrummet då de inte själva kan modersmålet eller inte har flera elever som 

talar samma språk. Malin berättar att de har tillgång till ljudböcker på vissa språk som 

eleverna kan använda i klassrummet. Övriga lärare hänvisar till samarbete med 

modersmålslärare eller studiehandledare. 
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Fem av de intervjuade lärarna uppger att de anpassar material för andraspråkseleverna på 

något sätt. Detta kan betyda att materialet är förenklat eller har kortats ner, att eleverna 

arbetar med material på en annan nivå eller i långsammare takt, en lärare uppger också att 

eleverna får extra stenciler för att träna ord och begrepp. Malin uttrycker ett missnöje över 

det material som finns för elever med svenska som andraspråk. Hon konstruerar en del 

material själv men poängterar att det finns en tidsbrist som ibland gör det svårt att hinna 

med. Malin ser en brist i det material som finns för andraspråkselever, att det inte finns 

anpassat för rätt ålder och kunskap. Hon får ofta välja lättläst material eller material som är 

anpassat för yngre åldrar vilket eleverna kan tycka är “pinsamt” då bilder och texter kan 

upplevas som barnsliga. 

 

Flera av lärarna uppger att de använder sig av cirkelmodellen eller genrepedagogik som 

arbetsmetod när de arbetar kring texter. Båda dessa arbetsmetoder syftar till att bygga upp 

elevers förförståelse kring texter innan de producerar eget material. Caroline beskriver att 

man i arbetet med cirkelmodellen bygger upp en förståelse tillsammans, insamlar fakta och 

sedan skriver en gemensam text som används som förebild i slutsteget då eleverna får 

producera egna texter. Lärarna upplever att det gynnar både de svagare eleverna samt 

eleverna med svenska som andraspråk att arbeta utefter dessa metoder och vissa beskriver 

det som en anpassning som nu blivit del av ordinarie undervisning. 

 

Vi kan konstatera att lärarna i vår studie arbetar med anpassningar i klassrummet på olika 

sätt och i olika utsträckning. Vanligt förekommande är att lärarna lägger stor vikt vid att 

förklara ord och att de placerar andraspråkseleverna långt fram samt bredvid elever som är 

trygga och kan stötta dem. Lärarna använder sig också av material som anpassats på olika 

sätt för att underlätta för andraspråkseleverna samt arbetsmetoder som är avsedda att ge 

eleverna förförståelse inför uppgifter. Vidare nämner lärare vikten av att ha höga 

förväntningar, använda sig av eleverna som resurs för varandra samt låta eleverna använda 

sig av sitt modersmål i klassrummet. Överlag upplever vi att de ovan nämnda 

anpassningarna görs för att försöka att inkludera eleverna i undervisningen. 
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Anpassningar utanför klassrummet  

Kicki berättar att hon har andraspråkselever i klassen som kommit olika långt i sin 

språkinlärning. Hon berättar att de elever som varit mindre än ett år i Sverige har rätt till 

utökad studietid och har då möjlighet att läsa 1.5 timme extra varje vecka. Då vi är på väg 

ifrån intervjun stoppar Ulla oss för att berätta att hon även erbjuder sina elever att stanna 

kvar 40 minuter tre dagar i veckan efter skoltid för att få extra stöd i skolarbetet. Detta 

visar på att lärarna ser ett behov av att ge andraspråkseleverna mer tid för sin språk- och 

kunskapsutveckling, än vad som ges inom den ordinarie undervisningen. Vidare berättar 

Kicki att hon med treorna har ett eller två grammatikpass i veckan för de som inte kommit 

så långt med sin svenska. Stina uttrycker en önskan om mer grammatikundervisning i de 

lägre åldrarna och poängterar att det kan gynna andraspråkselever. Caroline uppger att 

några av hennes andraspråkselever behöver utöka sitt ordförråd och att de då kan få med 

sig extraläxor hem. Malin uppger att vissa av andraspråkseleverna går på fritids för att 

utveckla språket. Hon berättar vidare att hon har en tätare kontant med föräldrarna för att 

främja elevens utveckling. Elin använder sig likt Kicki av mindre grupper, de diskuterar då 

ämnen och saker de arbetar med i skolan. En av Malins elever arbetar med anpassat 

material utanför klassrummet vid tillfällen då hen inte kan tillgodose sig den ordinarie 

undervisningen. Malin berättar att eleven inte alltid vill gå ut ur klassrummet och att han 

inte vill att klassen ska veta att han arbetar med enklare material då det är pinsamt. 

 

Flera av lärarna uppger att deras skola är multikulturell och att de arbetar för att ta till vara 

på elevernas olika kulturella bakgrund för att inkludera dem i skolan. Kicki berättar att det 

i korridoren till klassrummet finns skyltar med t.ex. orden “Hej” och “Välkommen” på alla 

språk som finns i klassen. Vidare säger Kicki att; “hela skolan är inkluderande. Det är ju en 

skola där det kommer elever och föräldrar från hela världen”. Elin berättar att de i klassen 

har en almanacka där högtider från alla länder finns med. De uppmärksammar då de olika 

högtiderna och diskuterar hur de firas, exempelvis valborg och Ramadan. Vidare beskriver 

Elin att de tidigare hade kulturkvällar på skolan. Då fick alla familjer möjlighet att ta med 

sig exempelvis mat från sitt hemland att bjuda på, det var också sång- och dansuppvisning 

vilket Elin uppger var uppskattat. Ibland bjuder klassen även in syskon eller föräldrar för 

att berätta om olika länder och kulturer, något som Elin anser är en bra och viktig resurs att 

använda sig av då man arbetar på en mångkulturell skola. 
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Sammanfattningsvis kan vi se att lärarna utanför klassrummet ger eleverna möjlighet till 

utökad studietid, undervisar i mindre grupper, lägger vikt vid sociala kontakter samt tar till 

vara på elevernas kulturella bakgrunder genom översättningar av ord i korridoren samt 

kulturkvällar. Samtliga lärare uppger även att de på något sätt samarbetar med personal 

utanför klassrummet, som t.ex. modersmålslärare, speciallärare och SVA- lärare, vilket 

kommer att beskrivas i stycket nedan som heter samarbete. 

Lärarnas tankar kring samarbete 

För att stärka andraspråkselevernas inlärning på bästa sätt är det viktigt att ha ett 

fungerande samarbete mellan skolans personal. I det här avsnittet kommer vi att ge 

respondenternas bild av hur samarbetet fungerar på deras skola mellan dem och 

modersmålslärare, speciallärare samt eventuell övrig personal. 

 

Samtliga intervjuade lärare uppger att majoriteten av de andraspråkselever de har i klassen 

även går på modersmålsundervisning, eller hemspråk som vissa av lärarna kallar det. Fem 

av lärarna uppger att de samarbetar eller har samarbetat med modersmålslärarna kring 

andraspråkseleverna, Ulla menar att modersmålsundervisningen i hennes fall endast 

behandlar elevernas förstaspråk. Stina uppger att hon har ett gott samarbete med en av 

modersmålslärarna, men mindre samarbete med de andra. Anledningen beskriver hon är att 

den lärare hon har kontakt med är där på skoltid och de kan därför träffas medan den andra 

läraren kommer under fritidstid och det blir ”svårt rent schemamässigt” att få kontakten att 

fungera. Stina samarbetar med modersmålsläraren genom att beskriva vad de arbetar med i 

skolan och menar då att hen gärna får knyta an till det på något sätt, genom att till exempel 

diskutera hur det ser ut i landet eleverna kommer ifrån. De diskuterar också vad som 

fungerar bra på modersmålsundervisningen och i skolan och ser om de kan få en 

gemensam bild över elevens kunskaper. Malin uppger att hon samarbetar med 

modersmålsläraren främst då hen också ansvarar för studiehandledningen med 

andraspråkseleverna och därför närvarar vid lektionstillfällen. I övrigt beskriver hon inget 

samarbete med modersmålslärare. Caroline uppger att de på skolan kommit överens om att 

modersmålsundervisningen på lågstadiet inte ska ligga på skoltid då det kan påverka 

ordinarie undervisning. Hon berättar att hon tidigare haft samarbete med en av 

modersmålslärarna men att den eleven nu slutat på modersmålet. Vidare berättar Caroline 

att hon har flera elever som går på modersmål men uppger att inget samarbete finns med 

dessa lärare. Caroline säger då att: 
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Det finns nog intresse hos vissa, gör det, och det finns vissa som är jättedrivna av hemspråkslärarna, 

som gärna vill samarbeta med det vi gör, samtidigt är det ju svårt, dom ska ju lära sig språket, så dom 

har ju grammatisk undervisning där också. 

 

Kicki poängterar också att modersmålsundervisningen är ett separat ämne med en egen 

kursplan och att hon ofta försöker ta hjälp av studiehandledare för att stötta elever. 

 

Elin berättar att hon samarbetar med modersmålslärare då eleverna går i tvåan och främst 

inför de nationella proven i trean. Då kan de hjälpa till att förklara saker och se samband, 

främst i matematiken, tekniken och svenskan. I svenskan kan de då förklara grammatiska 

strukturer för eleverna. Elin poängterar vidare att hon tycker att det är viktigare med detta 

stöd ju äldre eleverna blir, då svårighetsgraden på undervisningen ökar. Kicki berättar att hon 

har fin kontakt med majoriteten av modersmålslärarna och att de kommunicerar kring 

elevernas utveckling. Kicki poängterar även vikten av att eleverna fortsätter att utveckla sitt 

modersmål samt att det är viktigt för lärare att ta reda på vad eleverna kan på sitt modersmål. 

Vidare uttrycker Kicki, likt Stina, en önskan om ett större samarbete med modersmålslärare 

samtidigt som hon uppger att det rent tids- och schemamässigt finns en problematik. 

 

Av de sex lärarna uppger tre att de för tillfället har tillgång till studiehandledning för en del 

av andraspråkseleverna och en lärare uppger att hon haft det tidigare. Ulla berättar att hon 

använder studiehandledningen på så sätt att hon skickar med det som eleven upplevt som 

svårt, enligt Ulla är det ofta textuppgifter i matematik. Dessa kan då studiehandledaren 

översätta till elevens förstaspråk så att eleven lättare kan lösa uppgiften. Ulla säger vidare 

att hon önskar att studiehandledaren kom oftare. Caroline har tidigare haft 

studiehandledning till en elev men ansåg att den inte fyllde någon funktion då eleven hade 

för stora brister i förstaspråket för att förstå studiehandledaren. Vidare säger Caroline att 

studiehandledning skulle fungera och refererar till en annan lärare på skolan som förut 

hade flera elever med samma språk som hade studiehandledning i matematik vid ett 

tillfälle i veckan. Som nämndes tidigare arbetar Malin med studiehandledare och denna är 

densamma som har modersmålsundervisningen. Enligt Malin så arbetar studiehandledaren 

med att bygga upp en förförståelse hos andraspråkseleverna kring det som klassen ska 

arbeta med framöver. 
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Kicki beskriver sitt samarbete med modersmålslärare på liknande sätt som Malin, att 

eleverna kan få arbetsområden och begrepp förklarade för sig på modersmålet för att bygga 

upp en förförståelse inför arbetet. Stina har för tillfället ingen studiehandledning för sina 

andraspråkselever. Hon uppger att det tidigare funnits handledare på skolan och att det 

gynnade eleverna att få begrepp och andra svårigheter förklarade på sitt eget språk. Vidare 

uttrycker Stina att hon kan se behovet av studiehandledare i klasser där det finns nyanlända 

elever som endast tillbringat några månader i Sverige. 

 

Fyra av lärarna uppger att de samarbetar med speciallärare kring eleverna med svenska 

som andraspråk. Malin säger att specialläraren i hennes fall fungerar som bollplank, man 

bollar lösningar med hen och ser om de är hållbara eller inte. Specialläraren hjälper också 

till att utforma eller leta upp anpassade uppgifter och material till andraspråkseleverna. 

Carolines beskrivning av samarbetet med speciallärare överensstämmer en del med Malins. 

Även Caroline använder specialläraren som ett bollplank kring hur undervisningen ser ut 

och vilka förändringar hon kan göra för att få med alla elever. Hon och specialläraren har 

alltså mer en dialog över hur helheten av undervisningen ser ut än specifika elever. Vidare 

säger Caroline att specialläraren ibland dock gör stötvisa insatser för elever eller klasser 

som är i behov av det. Stina uppger att andraspråkseleverna i hennes klass lästränar och 

ordtränar med specialläraren och att de då får gå i mindre grupp till denne. Elin uppger att 

special-läraren i hennes fall en gång i veckan plockar ut andraspråkseleverna och de får då 

arbeta med att fördjupa sig i ord och förklaringar. Elin säger också att materialet de jobbar 

med på dessa pass är desamma som resterande klass arbetar med men att andraspråkselever 

arbetar med det i “mycket långsammare takt”. Kicki uppger att hon har ett samarbete med 

specialläraren men att det inte är specifikt inriktat på elever med svenska som andraspråk, 

hon säger vidare att “de kan ju ha problem med precis som alla andra” och att de då får det 

stöd de behöver. Ulla säger att hon inte samarbetar med specialläraren kring 

andraspråkseleverna då hon har begränsat med tid med specialläraren och vill då att denna 

tid ska läggas på de svagaste eleverna, vilket hon inte bedömer är andraspråkseleverna. 

 

Ulla uppger att hon har ett samarbete med en lärare i svenska som andraspråk. Ulla nämner 

dock att läraren i fråga inte har utbildning i ämnet men istället mycket erfarenhet. Vid två 

tillfällen i veckan så plockar denna lärare ut tre elever och har enskild undervisning med 

dem. De arbetar då med samma material som i den ordinarie klassen men får mer 

individuellt stöd. Ulla och Elin har en fritidspedagog i klassen som de samarbetar med vid 
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ordinarie undervisning. Ulla nämner främst då att de vid gruppuppgifter delar upp sig så att 

de tar varsin grupp som de stödjer. Elin berättar att hon och fritidspedagogen lägger vikt 

vid hur de talar med eleverna. Elin poängterar att intonationen är viktig, hur man använder 

språket och rösten då det kan variera mellan olika språkgrupper, och att hon tillsammans 

med fritidspedagogen försöker rätta andraspråkselevernas uttal och intonation på ett bra 

och ödmjukt sätt. Kicki berättar att det på skolan finns kurator, logoped samt psykolog som 

hon vid behov samarbetar med. Vidare uppger hon att detta inte endast är för 

andraspråkseleverna, men att vissa av dessa elever har uttalssvårigheter som är specifikt 

för gruppen och hon tar då stöd av logoped. Kicki talar också om ett gott samarbete med de 

pedagoger som arbetar i förberedelseklassen då elever stegvis slussas från förberedelse-

klass till ordinarie klass.  

 

Av resultatet kan vi se att lärarna samarbetar med personal på skolan i olika stor utsträck-

ning. Överlag uttrycker lärarna det som positivt med ett nära samarbete med annan 

personal och det verkar finnas en vilja hos många att öka samarbetet ytterligare. Samtidigt 

som flera lärare poängterar vikten av ett nära samarbete med modersmålslärare tar flera 

lärare också upp svårigheterna med att få till möten med dessa lärare då scheman inte 

överensstämmer.  

Användning av digitala hjälpmedel i undervisningen 

Alla lärare uppger att de arbetar med digitala hjälpmedel på något sätt men i olika hög 

grad. De lärare vi intervjuat som arbetar i Uppsala kommun nämner att de arbetar eller har 

arbetat med programmet Claroread pro som kommunen har avtal på. Claroread är ett 

talsyntesprogram där eleven kan höra bokstavsljuden när de skriver, de kan då välja att få 

texten uppläst bokstav för bokstav, ord eller mening. Även läraren från Jönköpings 

kommun uppger att hon arbetar med talsyntes för andraspråkselever. Ulla ska i framtiden 

använda talsyntes för en elev som har svårigheter med bokstävernas och då främst 

vokalernas ljud. Ulla ser då positivt på att eleven samtidigt som hen skriver kan lyssna på 

ljuden och då höra om det låter fel. Stina uppger att hon använder talsyntes både för 

andraspråkselever samt svaga elever och beskriver liknande positiva egenskaper som Ulla 

kunde se med programmet. Caroline har tidigare använt talsyntes med sina 

andraspråkselever, hon anser dock att ”där tycker inte jag att det är så bra för SVA-elever 

för att dom läser ju upp, det är en dataröst, så det blir ju lite, det blir ju inte ljudat på det 

sätt som kanske själv skulle ljuda”. Caroline uppger att hon därför inte använder talsyntes 
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till andraspråkseleverna utan istället till elever med dyslexi eftersom ”de vet ju hur det ska 

låta”. Elin och Kicki berättar att de, när de skriver gemensamt med klassen, lyssnar på 

texten med hjälp av talsyntes. Kicki uppger vidare att eleverna också kan lyssna på sina 

egna eller varandras texter och hjälpa varandra att rätta eventuella misstag, ge feedback på 

det som var bra samt vad som skulle kunna förbättras. Kicki ser positivt på att använda 

talsyntes för andraspråkselever då de ofta kan ha svårt att läsa igenom det de skrivit. Hon 

arbetar med att skriva sig till läsning och då är talsyntes ett arbetssätt som hon anser 

fungerar bra. 

 

Utöver talsyntes uppger lärarna en del olika digitala hjälpmedel de använder sig av i 

klassrummet. Malin och Ulla berättar att de använder sig av en dokumentkamera de kan 

lägga arbeten och stenciler under för att visa hela klassen. Vidare säger Ulla att hon brukar 

visa elevarbeten genom att lägga dem under dokumentkameran. Caroline och Stina 

använder projektorer i samma syfte men då med inskannat material eller läromedel som 

finns tillgängliga online. Caroline använder även projektorn för att visa klipp från UR.se, 

sli.se eller Youtube och berättar om en serie som heter Livet i bokstavslandet som hon 

anser gynna elever med svenska som andraspråk då de i avsnitten exempelvis tar upp 

ljudstridiga ord. 

 

Fyra av de sex intervjuade lärarna uppger att de använder surfplattor i undervisningen och 

Stina berättar att det finns många bra appar för elever med svenska som andraspråk, men 

att det inte är något hon använder sig av just nu. Tre av lärarna berättar att de ibland låter 

andraspråkseleverna skriva på dator för att underlätta arbetet för eleverna. Kicki uppger att 

hon har flera elever som tycker det är svårt att skriva för hand och erbjuder dem då att 

arbeta med datorn istället. Kicki säger vidare att om “någon behöver träna på 

bokstavsljuden, har svårt med vokalerna ja då tar vi in datorprogram”. Ulla uttrycker att 

eleverna behöver tangentbordsträning för att få ett flyt i skrivandet på dator också. Ulla och 

Elin berättar också att de vid enstaka tillfällen använt Google translate för att översätta 

begrepp och meningar till elevernas förstaspråk. Ulla poängterar dock att hon främst 

använder det för att skriva brev till föräldrarna och att hon undviker att använda det till 

eleverna eftersom det är svårt att veta om det blir rätt i översättningen. 

 

Malin berättar att klassen har tillgång till inläsningstjänst där alla kan gå in och lyssna på 

ljudböcker. Ljudböckerna finns även på olika språk och det finns en sammanfattning på 
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arabiska till varje bok. Vidare berättar Malin att det finns speciella anpassningar för elever 

med svenska som andraspråk, som förenklad text.  

 

Resultatet visar sammanfattningsvis att lärarna använder sig av talsyntes och datorer för att 

stötta elever i sin läsning och skrivning, surfplattor, projektorer eller dokumentkamera för 

att kunna visualisera material för eleverna samt inläsningstjänst där eleverna kan lyssna på 

ljudböcker på olika språk. 

Sammanfattande diskussion 
 

I detta avsnitt av arbetet kommer vi att sammanfatta de resultat vi kommit fram till samt 

koppla dessa till de teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning som presenterats. 

Diskussionen under följande rubriker kan kopplas till studiens frågor: Hur talar lärare om 

anpassningar i och utanför klassrummet för elever med svenska som andraspråk? Hur 

uppger lärare att de använder sig av digitala hjälpmedel i syfte att anpassa undervisningen 

för elever med svenska som andraspråk? På vilket sätt uppger lärare att de samarbetar med 

personal på skolan kring andraspråkselever? Syftet med denna studie var att undersöka vilka 

anpassningar lärare uppger att de gör i och utanför klassrummet för elever med svenska som 

andraspråk. Metoden vi använt är kvalitativa intervjuer med sex lärare vid fyra olika skolor. 

Anpassningar i och utanför klassrummet 

I undersökningen har både lärare med och utan utbildning i svenska som andraspråk 

deltagit. Ett intressant resultat var att vi inte kunde se några markanta skillnader i de 

anpassningar lärarna gjorde, oberoende av deras utbildningsbakgrund. Något som dock 

uppmärksammades var att lärarna med utbildning i svenska som andraspråk, Kicki och 

Stina, uttryckte en annan bild av ämnet i sig. Kicki och Stina talade i högre grad än övriga 

lärare om svenska som andraspråk som ett eget ämne och poängterade, i likhet med Thorén 

(2010:1), att det behövs ett annat arbetssätt inom den undervisningen, det räcker inte att 

bara arbeta långsammare eller med förenklat material. Flera av de övriga lärarna uppgav 

dock att de använder sig av sådana arbetssätt i arbetet med andraspråkselever. Vi uppfattar 

det som att dessa lärare då anpassar materialet för att möta eleverna på deras nivå. Detta 

kan kopplas till det som Skolverket (2009:30) beskriver som en individualisering av det 

individuella arbetet, där eleverna får arbeta självständigt utefter sin egen förmåga. En 

anledning till att lärarna känner ett behov av att förenkla material kan vara att de har svårt 
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att, på grund utav tids- eller kunskapsbrist, erbjuda alla elever den stöttning som krävs för 

att de ska klara av samma uppgift, i samma takt, som resterande elever.  

 

Enligt Hajer och Meestringa (2014:80) finns risken att ett arbetssätt med förenklat material 

medför att även lektionsinnehållet förenklas och att lektionen får lägre satta mål. Då detta 

inte är en studie av materialet är det dock svårt för oss att se om anpassningen också 

förenklar lektionsinnehållet. Göransson och Nilholm (2014:30) menar att alla elever ska 

uppleva att de är delaktiga både socialt och pedagogiskt och det kan då innefatta vilket 

material eleverna berörs av. Malin berättade att en av hennes elever upplevde det som 

pinsamt att arbeta med material som låg på en lättare nivå än resterande klass och hen ville 

inte att övriga elever skulle se att hen arbetade med enklare material. Om elever känner på 

detta sätt ökar risken att de utesluter sig själva socialt och pedagogiskt och att de ställer 

lägre krav på sig själva. Att arbeta på detta sätt kan alltså, beroende på elevens uppfattning, 

göra att de inte känner sig inkluderade i klassens gemenskap.  

 

Resultatet visar också att samtliga intervjuade lärare har en tanke kring placering av elever 

med svenska som andraspråk i klassrummet. Andraspråkseleverna placeras i regel långt 

fram i klassrummet och bredvid en trygg elev som kan stötta dem socialt och 

kunskapsmässigt. Lärarna uttrycker att de med fördel placerar andraspråkselever bredvid 

någon som har kommit längre i språkutvecklingen och som har samma modersmål som 

eleven. Andraspråkseleverna kan då känna sig socialt inkluderade i undervisningen genom 

kommunikationen med bänkkamraten och eleven får även en chans att känna att hen bidrar 

med något på modersmålet om brister i svenska finns (Folke Nilsson, 2015:42). Läraren 

utgår då från modersmålet och elevernas kunskaper för ett fortsatt lärande. Detta skapar en 

tillåtande miljö på skolan där man tar hjälp av varandra och ser olika språkkunskaper som 

en tillgång vilket Bunar (2010:26) menar är en del i ett interkulturellt arbetssätt. Även 

Rodell Olgaç (1995:10) menar att lärare bör ta vara på elevers erfarenheter och skapa 

arbetssätt där elever från olika kulturer får mötas och utbyta kunskaper, detta möjliggörs då 

andraspråkseleverna samarbetar med sina bänkkamrater. 

 

Vi kan konstatera att lärarna uttrycker osäkerhet kring hur de kan använda sig av 

andraspråkselevernas modersmål i klassrummet om de inte behärskar språket i sig. Bunar 

(2010:69) påpekar att modersmålet ofta används på ett bristfälligt sätt, vilket vi kan se i det 

arbetssätt som flera av lärarna uppger att de använder. Basaran (2016:27) menar att det 



 

31 

 

finns flera möjligheter för lärare att använda sig av elevernas olika språk i klassrummet 

även om de inte behärskar det själva och därav tolkar vi att lärarna saknar kunskaper inom 

detta. Några lärare uppgav att de såg möjligheten att använda sig av modersmålet om det 

fanns en annan elev i klassen som talade språket men i övrigt refererade de till samarbete 

med modersmålslärare eller studiehandledare. Bunar (2010:69) hävdar att lärare har 

möjligheten att arbeta med modersmålet för att stärka andraspråkselevernas kunskaper och 

Gibbons (2010:102) poängterar att det kan stärka elevernas självförtroende. Att använda 

sig av modersmålet i klassrummet kan ställa höga krav på lärare och vi upplever att det 

finns en oro att använda sig av modersmålet då läraren inte vet vad som sägs och inte kan 

fånga upp om något sägs som inte är accepterat. Då lärare inte arbetar aktivt för att 

använda elevernas modersmål i klassrummet ser vi det som att andraspråkseleverna 

integreras i klassen. De får anpassa sig efter de rådande arbetsformerna. 

 

Flera av lärarna tar upp arbetsmetoder som syftar till att utveckla elevernas förförståelse inför 

arbetsmoment, som cirkelmodellen och genrepedagogik. Genom att ge eleverna förebilder, 

exempelvis om hur olika texttyper ser ut, kan de få stöd av dessa i sin egen textproduktion, 

vilket Hajer och Meestringa (2014:59) menar gynnar andraspråkselever. Det syftar också till 

att inkludera andraspråkseleverna i undervisningen då lärarna har ändrat arbetsformer för att 

alla elever ska kunna känna sig delaktiga i hela processen (Göransson & Nilholm, 2014:29–

30). Det kan även tolkas som en individualisering i form av individanpassning då 

arbetsmetoder som cirkelmodellen och genrepedagogik båda syftar till att utgå från elevernas 

förkunskaper (Skolverket, 2009:30). Vidare poängterar Hajer och Meestringa (2014:106ff) 

vikten av att förklara svåra ord för andraspråkseleverna, vilket samtliga lärare uppgav att de 

lade stor vikt vid. Genom att förklara orden då de läste högt eller till uppgifter som skulle 

utföras satte lärarna in orden i sammanhang, vilket enligt Gibbons (2010) är viktigt för att ge 

dem mening. Vi upplevde dock att få lärare kunde uppge konkreta exempel på hur de 

arbetade med att förklara ord. Flera av lärarna uppgav exempelvis att de endast försökte 

förklara på olika sätt. Enligt Basaran (201:22) och Hajer och Meestringa (2014:106ff) kan 

lärare underlätta andraspråkslevers förståelse genom att använda sig av visuella hjälpmedel, 

som bilder och filmer. Endast hälften av lärarna tar upp detta som ett sätt att förklara ord 

vilket vi upplevde som intressant, då det är det sättet vi själva skulle använt om det var 

möjligt, att låta eleverna koppla ord till bild. Genom att kombinera text och bild får eleverna 

till sig budskapet på flera sätt vilket gynnar många elever. 
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Bunar (2010:50) menar att det finns en ambition hos lärare att ta vara på elevers 

individuella och gemensamma erfarenheter och ha ett interkulturellt förhållningssätt på 

skolor. Vidare menar Bunar att det dock inte alltid går att genomföra på grund av vissa 

omständigheter. Vi upplever att vissa lärare ser det som en utmaning beroende på vilka 

förutsättningar de har att utgå ifrån. I vissa klasser finns endast ett fåtal elever från en 

annan kulturell bakgrund och i andra klasser var det mer än hälften av eleverna. Vissa 

skolor var multikulturella och lärarna uttryckte att de arbetade för att alla elevers kulturer 

skulle få synas medan andra skolor inte var multikulturella och dessa lärare uttryckte att 

det var svårare att arbeta på det sättet. De lärare som arbetade med att synliggöra olika 

kulturer diskuterade i högre grad att eleverna såg det som positivt att ha tillgång till flera 

språk och att anpassningar sågs som intressanta av eleverna. 

 

Vi noterade i analysen av resultatet en underanvändning av arbetsformer som skulle kunna 

gynna andraspråkseleverna, som gruppuppgifter. I mindre grupper får elever större 

talutrymme och chans att interagera med varandra samtidigt som de kan stötta varandra i 

inlärningen. Det ger även eleverna chans att utbyta erfarenheter och bakgrunder med 

varandra vilket Rodell Olgaç (1995:10) menar är en del av det interkulturella arbetssättet. 

Folke Nilsson (2015:42) beskriver också grupparbete eller som hon säger “cooperative 

learning” som ett arbetssätt som skapar gemenskap mellan elever samt ger förutsättningar 

för ett inkluderande klassrum. Att arbeta individuellt kopplas också till den definition av 

individualisering som Skolverket (2009:30) anser som minst gynnsam, individualisering i 

det individuella arbetet. På grund av de fördelar som finns såg vi det som intressant att så 

få lärare uppgav grupparbeten som arbetsmetod.  

 

Ulla nämner att hon erbjuder sina elever att stanna efter skoldagens slut för att komma 

ikapp med skolarbete. Detta är intressant då det blir en anpassning utöver skoltid och visar 

en möjlig bild av hur skolan ser ut. Där lärarna känner att de inte har de resurser som krävs 

under ordinarie skoltid för att se till att alla elever får en likvärdig utbildning. 

Samarbete med andra pedagoger 

Axelsson (2015:119) menar att ett nära samarbete mellan ämneslärare, studiehandledare 

och modersmålslärare skapar större chans för andraspråkselever att uppleva skolframgång. 

Vårt resultat visar att flera lärare upplever ett gott samarbete med personal som arbetar 

kring andraspråkseleverna. Många uttrycker dock en önskan om att samarbeta mer med 



 

33 

 

modersmålslärare men att det rent schemamässigt är svårt att få till. 

Modersmålsundervisningen ligger ofta efter skoltid, och lärarnas arbetstid, vilket lärarna 

belyst som ett problem samtidigt som de poängterar att de inte vill att 

modersmålsundervisningen ska påverka ordinarie undervisning. Kontakten till 

modersmålslärare upplevs inte som prioriterad av vissa lärare på grund av svårigheterna att 

träffas och ingen av lärarna uppger att de på något annat sätt försöker få kontakt med 

modersmålslärarna, genom exempelvis mail eller telefonkontakt. Även om det i vissa 

anseenden kanske inte ger lika mycket som att träffas personligen skulle det ändå kunna ge 

lärarna en möjlighet att ha en dialog kring andraspråkselevernas utveckling. 

 

Bunar (2010:69) har riktat kritik mot hur modersmålet används i klassrummet och menar att 

andraspråkseleverna skulle gynnas av studiehandledning på modersmålet. Flera lärare 

uppger att de har tillgång till studiehandledning, men uttrycker även att de skulle önska mer 

tid för elever. Vi tolkar det som att ekonomin är det som hindrar att eleverna får utökat antal 

timmar med studiehandledare då lärarna uttrycker en vilja att använda sig mer av 

studiehandledning men inte har möjlighet till det. Arbetet med studiehandledare i 

klassrummet kan tolkas på två sätt i relation till inkluderingsbegreppet. Det kan dels ses som 

ett sätt att arbeta för att integrera andraspråkselever i klassen. Göransson och Nilholm 

(2014:29) menar att integrering betyder att delen anpassas till helheten. I arbetet med 

studiehandledare får eleven chans att få det klassen arbetar med förklarat på sitt modersmål 

under lektionen. Detta tolkar vi som att andraspråkseleverna får anpassa sig till det klassen 

arbetar med, arbetsmetoden förändras inte för att passa eleven och delen får anpassa sig efter 

helheten. Vidare menar dock Göransson och Nilholm (2014:30) att en av förutsättningarna 

för inkludering är att elever känner gemenskap med övrig klass samt att de får vara socialt 

och pedagogiskt delaktiga. Vi förmodar att det sker i högre utsträckning då eleven har stöd 

från studiehandledare i klassrummet. Eleven ges då större möjlighet att förstå lektionens 

innehåll samt interagera med andra i klassen med studiehandledarens hjälp. Vi upplever 

alltså arbetet med studiehandledare som både ett inkluderande eller integrerande arbetssätt 

beroende vilket synsätt som används. 

 

Resultatet visar att flera lärare väljer att dela klassen i mindre grupper vid arbetsmoment 

och att andraspråkseleverna då får stå för en grupp. Detta sker antingen genom 

grupparbeten i klassrummet där andraspråkseleverna får arbeta separat med läraren eller 

genom att andraspråkseleverna får lämna ordinarie klass och gå till annan undervisande 
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lärare. Vi tolkar detta som att den undervisande läraren inte känner att den kan tillgodose 

alla elevers behov i klassrummet och då behöver extra stöd av annan personal som har den 

kompetens eller tid som behövs för att undervisa andraspråkseleverna. Bunar (2010:30) 

menar att lärare ofta upplever andraspråkselever som ett problem och att de begränsar 

undervisningen, vilket till viss del kan kopplas till resultatet. Dock uppger flera lärare ett 

de använder de mindre grupperna för att undervisa andraspråkseleverna i exempelvis 

grammatik och då ser vi det som utbildning i svenska som andraspråk, vilket något vissa av 

dessa elever troligen är i behov av (Thorén, 2010:1). Att placera alla andraspråkselever i en 

och samma grupp och ibland låta dem arbeta utanför klassrummet minskar möjligheten för 

dem att interagera och utbyta kunskaper och erfarenheter med övriga elever. Detta ses som 

en brist i det interkulturella arbetssätt som Rodell Olgaç (1995:10) beskriver. Axelsson 

(2010:69) menar vidare att detta arbetssätt kan få eleverna att få lägre förväntningar på sig 

själva och sin egen förmåga.  

Digitala hjälpmedel i undervisningen 

Basaran (2016:9) menar att den digitala utvecklingen är en del av elevernas vardag och att 

lärare därför bör använda digitala hjälpmedel i undervisningen. Överlag har de intervjuade 

lärarna uttryckt positiva erfarenheter med att använda digitala hjälpmedel för elever med 

svenska som andraspråk. Vi upplever dock att flera av lärarna inte använder sig av digitala 

hjälpmedel i klassrummet i så stor utsträckning som det finns möjlighet till, då flera lärare 

under intervjuerna uppgav att det fanns material att tillgå som inte användes. 

 

Enligt Skolinspektionens (2012) granskning har lärare bristande kunskaper i att använda 

digitala hjälpmedel, vilket även en del av de intervjuade lärarna uttryckte. Detta kan i sin tur 

förklara varför lärarna inte använder hjälpmedel i den mån det finns möjlighet till. För att 

kunna använda sig av digitala hjälpmedel i undervisningen behöver lärare kunskap om dessa 

samt tiden för att sätta sig in i hur de kan användas i undervisningssammanhang. En fråga att 

ställa sig är om det bara är okunskap eller om det också är ointresse, tidsbrist eller en 

motsättning kring användandet av digitala hjälpmedel som gör att lärarna inte använder sig 

av det i hög utsträckning.  

 

Basaran (2016:77) nämner att en fördel med att använda sig av digitala hjälpmedel är att 

eleverna får chans att möta språket på flera olika sätt, vilket gynnar andraspråkseleverna. 

Undervisningen kan även anpassas efter elevers olika behov och det blir vad Göransson 
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och Nilholm (2014:29) beskriver, ett inkluderande arbetssätt. Vi har vidare kunnat se att 

flera lärare aktivt arbetar med talsyntes för elever med svenska som andraspråk och att 

lärarna upplever det som positivt och använder det på det sätt som Basaran (2016:36–37) 

beskriver. Basaran beskriver fördelen av att använda sig av talsyntes då andraspråkselever 

ska träna på bokstavsljud. I undersökningen har flera lärare nämnt att de använder talsyntes 

då klassen skriver en gemensam text och nämnt fördelar med att få texten uppläst. De 

menar att det gynnar både andraspråkselever och andra elever att både få höra och se 

texten samtidigt, vilket visar på den form av individualisering som Skolverket (2009:30) 

benämner som individanpassning, där läraren strävar efter att undervisningen ska vara 

optimal för alla elever. Agèlli Genlott och Grönlund (2014:165) beskriver hur man kan låta 

eleverna i ett tidigt skede få skriva på datorn om de har svårt att skriva för hand. Endast en 

lärare menar att de låter eleverna göra det, trots att alla lärare uttrycker att de har tillgång 

till dator eller surfplattor. Återigen kan vi se att det förmodligen har med kunskapsbrist 

men också tidsbrist att göra, det tar tid att ta fram datorer/surfplattor, starta upp dem samt 

att det är svårare att ha en bra överblick över. Som vi nämnde i tidigare forskning så 

betonar Lindström (2012) vikten av att förstå att det är inte fråga om vi ska använda 

digitala hjälpmedel i skolan utan hur det ska gå till. Där krävs ett arbete både från skolan 

och den enskilde läraren, att få fortbildning men också en vilja att lära sig och våga testa ett 

nytt undervisningssätt. 

Avslutande reflektion 

Sammanfattningsvis har vi sett att lärare anpassar sin undervisning på olika sätt för andra-

språkselever. Vissa anpassningar görs då för några specifika elever medan andra 

anpassningar rör hela gruppen. Utifrån det som skrivits i tidigare forskning upplever vi att 

lärare har större möjligheter att anpassa undervisningen än vad det framkommit att lärarna 

gör i denna undersökning. Samtidigt är det svårt att veta om lärarna nämner alla an-

passningar som de faktiskt gör. Det finns en möjlighet att lärarna gör saker som de själva 

inte reflekterar över är en anpassning, som grupparbeten och att visa bilder för att förklara. 

På grund av detta skulle det vara intressant att vidare göra en observationsstudie över vilka 

anpassningar lärare gör i klassrummet för andraspråkselever och jämföra med resultatet i 

denna undersökning. 

 

Vi upplever vidare att lärarna har tillgång till en del resurser som de inte använder. 



 

36 

 

Användandet av digitala hjälpmedel upplevs som särskilt bristfälligt och det skulle därför 

vara intressant att titta vidare på hur man skulle kunna utveckla och underlätta arbete för 

lärarna med hjälp av digitala hjälpmedel. Slutligen hade det varit intressant för vidare 

forskning att undersöka andraspråkselevers uppfattning kring vilka anpassningar som görs 

för dem och hur de upplever dem. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Tema 1: Klassen och läraren 

 Vilken utbildning har du? 

 Vilken årskurs arbetar du i? 

 Hur många elever går i klassen? 

 Hur många elever med svenska som andraspråk undervisar du? 

 

Tema 2: Anpassningar 

 Har du/har du haft några SVA-elever som behöver extra anpassningar? 

 Vilka anpassningar gör du för SVA-elever? 

- I klassrummet? 

- Utanför klassrummet? 

- Använder du några speciella arbetsmetoder? 

- Tänker du något på placering i klassrummet av andraspråkselever? 

 Använder du elever som resurs för varandra? 

 Använder du dig av elevernas modersmål i klassrummet på något sätt? 

 Hur försöker du stötta andraspråkselever som inte förstår under dina lektioner? 

 Finns det några anpassningar som du tidigare gjort som nu blivit del av den 

ordinarie undervisningen? 

 Arbetar skolan för att på något sätt uppmärksamma elevers olika kulturer och 

bakgrund?  

 

Tema 3: Material 

 Använder du dig av några digitala resurser? (Ipad, film, dator) 

 Arbetar SVA-eleverna med annat material än eleverna med svenska som 

modersmål? 

- Om ja: 

- Vilket material använder du då? 

- Är materialet egengjort/köpt? 

- Är det material som är speciellt anpassat för SVA-elev 
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Tema 4: Hjälpmedel 

 Samarbetar du med eventuella modersmålslärare? 

- Om ja: På vilket sätt? 

 Vad gör eleverna på modersmålsundervisningen? 

 Används den t.ex. för ämnesundervisning? 

 Samarbetar du med speciallärare? 

- Om ja: På vilket sätt? 

 Samarbetar du med någon annan personal på skolan kring SVA-eleverna? 

- Om ja: På vilket sätt? 
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Bilaga 2 

Information om en studie av anpassningar i och utanför klassrummet för elever med 

svenska som andraspråk  

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som går sjätte terminen på grundlärarprogrammet med inriktning mot 

förskoleklass till år 3. Vi har just påbörjat ett självständigt arbete vid institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.  

 

I vårt självständiga arbete vill vi studera vilka anpassningar som görs i och utanför klassrummet för 

elever med svenska som andraspråk. 

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att genomföra en enskild intervju, denna spelas även 

in. Datainsamlingen kommer att ske under april månad. Insamlade data kommer att analyseras 

under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig 

kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla 

personuppgifter vara borttagna. Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas nar 

som helst, även efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

 

Om ni är positiva till att delta i studien ta kontakt med oss. Om ni har ytterligare frågor angående 

studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare (se nedan för kontaktuppgifter). 

       

Studiens handledare: Madeleine Michaëlsson, Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier. Tel: 018-xxxxxxx, E-post: namn.efternamn@edu.uu.se 

       

Uppsala den 8 april 2016 

      

Sara Alin 

namn.efternamn.0000@student.uu.se 
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