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BAKGRUND: I vår bakgrund redogör vi för forskares åsikter kring ett 
språkutvecklande arbete vilket vi senare relaterar till de intervjuade 
pedagogerna i vår resultatanalys. Vår teoretiska utgångspunkt är 
Cummins modell samt Vygotskijs sociokulturella förhållningssätt som 
ligger till grund för vår resultatdiskussion.  

SYFTE:  Syftet med studien är att ta reda på hur lärare på olika sätt beskriver 
sin undervisning i svenska som andraspråk.   

METOD:  Vi använder oss utav kvalitativa intervjuer för att besvara studiens 
syfte. Undersökningen är baserad på åtta verksamma pedagogers 
beskrivningar.  

RESULTAT: Vi fann genom vår forskning att de intervjuade pedagogerna 
undervisar på ett språkutvecklande sätt med hjälp av ett varierat 
material. De gemensamma utgångspunkterna vid all undervisning hos 
pedagogerna genomsyras av samtal och samarbete. Resultatet visar 
dock att undervisningen för många pedagoger påverkas av tidsbrist 
där alla elever inte får den hjälp de är berättigade till.  
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1. Inledning 
Vi lever idag i ett interkulturellt samhälle där många barn har ett annat modersmål än svenska. 
Många av dessa elever är i behov av språklig stöttning för att kunna ta del av undervisningen i 
den svenska skolan. Eftersom vi anser att det är mycket viktigt att alla barn får den hjälp de är 
i behov av är vi intresserade av pedagogers beskrivningar av hur deras undervisning i svenska 
som andraspråk ser ut. Att arbeta språkutvecklande menar vi är av stor vikt för att eleverna 
ska få en bra språklig grund för att utveckla färdigheter i alla ämnen.  
 

Skolämnet svenska som andraspråk utgör för många av dessa elever en nyckel till 
övriga ämnen och till skolframgång mer generellt och är därför av stor betydelse för 
demokratisk utveckling av det flerspråkiga och mångkulturella samhället 
(Hyltenstam & Lindberg 2004, s. 14). 

 
Vi har valt detta område för att vi båda har ett brinnande intresse för ämnet. Enligt 
Hyltenstam och Lindberg (2004) är tyvärr svenska som andraspråk i många fall betraktat som 
ett stödämne till skillnad från övriga ämnen vilket vi anser vara orättvist för både pedagoger 
och elever. Däremot har vi inte någon klar bild över hur lärare arbetar och vill därför bidra till 
detta område. Då ämnet har en egen kursplan ska det även betraktas som ett eget ämne och 
inte som ett stödämne. Med detta som utgångspunkt har vi fått upp intresset av att möta lärare 
ute i verksamheten för att se hur de beskriver sitt arbete med ämnet svenska som andraspråk. 
Syftet med studien är inte att ta reda på ämnets status utan istället ha det i åtanke då vi i vårt 
syfte vill ta reda på om man arbetar språkutvecklande trots ämnets stämpel.  
 

Stödämnesstämpeln är svår att tvätta bort och för många flerspråkiga elever framstår 
därför ”modersmålssvenskan” som ett mer attraktivt alternativ, trots att 
undervisningen där oftast inte alls kan anpassas till deras behov (Hyltenstam & 
Lindberg 2004, s. 17). 

 
Dagens skola är målstyrd och alla elever måste ges förutsättningar för att nå målen i den 
svenska skolan oavsett förkunskaper. Enligt vår mening är detta något som ska gälla all 
undervisning i skolan vilket vi är intresserade av att se om det även gäller ämnet svenska som 
andraspråk med hjälp av pedagogers beskrivningar.  
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2. Syfte 
Syftet med studien är att ta reda på hur lärare på olika sätt beskriver sin undervisning i 
svenska som andraspråk.   

2.1 Frågeställning 
• Hur beskriver lärare att de utformar undervisning som syftar till språkutveckling för 

elever med ett annat modersmål än svenska? 
 

Med undervisning menar vi vad pedagoger använder för material och aktiviteter, hur 
klassrumsorganisationen ser ut samt hur de bedömer sin undervisning i svenska som 
andraspråk. Med språkutveckling menar vi den process i undervisningen där eleverna bygger 
upp och utvecklar sitt språk. 
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3. Bakgrund 
Vi har sökt efter forskning samt empiriska studier som knyter an till vårt 
undersökningsområde och har då tittat på studier gällande språkutveckling hos elever med 
svenska som andraspråk. Vi väljer i det inledande avsnittet att beskriva styrdokument, 
svenska som andraspråk, då och nu samt språkutvecklande förhållningssätt. Bakgrunden är 
uppdelad i tre områden som är relevanta för forskningens syfte. Dessa tre områden är material 
och aktiviteter, klassrumsorganisation samt bedömning. Som en avslutande del har vi 
beskrivit det aktuella forskningsområdet. 

3.1 Styrdokument 
Utgångspunkten i kursplanen, Skolverket (2000) ligger i att eleverna skall uppnå samma nivå 
av språket som elever med svenska som förstaspråk. Eleverna ska tillgodgöra sig det svenska 
språket på ett sätt som gör att de kan ta del av det svenska samhället. Stor vikt i kursplanen 
läggs vid att eleverna ska ges möjlighet att se skillnader och likheter mellan den egna kulturen 
och den svenska för att skapa en förståelse mellan kulturerna.  
 

Utbildningen i svenska som andraspråk syftar till att elever med annat modersmål än 
svenska skall tillägna sig en sådan språkbehärskning att de med fullt utbyte kan 
tillgodogöra sig utbildningen i andra ämnen och kan ingå i kamratgemenskapen och i 
det svenska samhället (Skolverket, 2000, s. 1). 

Kursplanen, Skolverket (2000) bygger på att skolan ska ge eleverna möjligheter att utveckla 
sin förmåga att tala, läsa, skriva och lyssna, och att detta skall ske genom kommunikation och 
samarbete med andra. För att andraspråkselever skall kunna utveckla sitt språk krävs en 
allsidig undervisning med ett meningsfullt innehåll.  
 
Skolverket (2000) beskriver att skönlitteratur förmedlar kunskap till eleverna så att de kan 
förstå sin omvärld genom att ta del av värderingar och kulturella referensramar. Att läsa 
hjälper eleverna att kunna sätta ord på sina tankar och känslor, detta med hjälp av språkets 
uppbyggnad. Litteraturläsning ger eleverna kunskaper om omvärlden samt utgör en bas för 
kunskapsinhämtning i ett meningsfullt sammanhang.  

3.2 Svenska som andraspråk, då och nu 
Ämnet svenska som andraspråk utvecklades på 70-talet, beskriver Hyltenstam och Lindberg 
(2004). Det blev då ett undervisningsämne samtidigt som forskningen kring ämnet startade. 
Sedan 1995 är ämnet officiellt med en egen kursplan. Trots att ämnet funnits och utvecklats 
under en så pass lång tid visar kartläggningar att många lärare som undervisar i ämnet är 
outbildade samtidigt som ämnet idag har en svag ställning och av många betraktas som ett 
stödämne. Att många elever med utländsk härkomst presterar sämre än andra elever förklaras 
med att ämnets undervisning inte utövas i överensstämmelse med styrdokumentens syfte. Det 
beskrivs att undervisningen alltför ofta blir en avskild säråtgärd och att den därför inte 
integreras med andra ämnen, något som är av stor vikt för att eleverna ska kunna ta till sig all 
undervisning i skolan.  
 

Det faktum att eleverna i dagens skola talar ca 140 olika språk har inte lett till några 
grundläggande förändringar av skolans övriga undervisning. Den bedrivs på många 
håll som om ingenting hade hänt (Hyltenstam & Lindberg, 2004, s.18). 
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3.3 Språkutvecklande förhållningssätt 
Språkutveckling sker inte isolerat utan är alltid knuten till ett innehåll. För att ett 
språk skall bli väl befäst och utvecklas krävs att språket används i olika sammanhang 
och kring ett meningsfullt innehåll (Skolverket, 2000, s. 2). 

I följande avsnitt återger vi vad några forskare anser att man bör ha i åtanke då man 
undervisar språkutvecklande för andraspråkselever.  
 
Lindberg (2004) beskriver hur svårt det är för en andraspråkslärare att följa en och samma 
metod i sin undervisning. Lindberg belyser i stället vikten av att se till elevernas förkunskaper 
och menar därför att det är svårt att följa en och samma undervisningsmetod. Läraren måste 
istället se till gruppen och anpassa innehållet och arbetssätten efter eleverna och deras 
förutsättningar. Enligt Lindberg ställer detta höga krav på läraren. Som andraspråkslärare är 
det viktigt att man ser eleverna som aktiva deltagare i sin egen undervisning. Eleverna måste 
få möjlighet att reflektera över sitt eget lärande och över sin egen språkutveckling. Lindberg 
menar även att interaktionen mellan läraren och eleven är av stor vikt då det kommer till 
elevens språkutveckling.  
 
I arbetet med en språkutvecklande undervisning är det viktigt att tro på eleverna och deras 
förmåga, beskriver Bürlow, Ljung och Sjöqvist (2001). För andraspråkselever är detta extra 
viktigt då de kan ha stannat upp i sin språkliga utveckling både i modersmålet samt i 
andraspråket. Då man startar sin undervisning menar Bürlow, Ljung och Sjöqvist att eleverna 
måste få tillräckligt med tid för att tänka och reflektera. För att eleverna ska kunna göra detta 
måste de känna att deras tankar och tidigare erfarenheter är viktiga och att de har användning 
för dessa. Läraren måste därför ta elevernas åsikter och tankar kring det tänkta ämnet på allvar 
och stimulera eleverna vidare i sitt tänkande.  
 
Gibbons (2006) skriver att pedagogen bör ha både den språkliga och den kognitiva nivån i 
åtanke när man ger andraspråkseleven en uppgift i skolan. De äldre eleverna behöver 
uppgifter som är anpassade efter deras kognitiva ålder men samtidigt inte för svåra 
språkmässigt. Tanken ska utmanas för att komma vidare i utvecklingen och pedagogen bör 
därför inte ge för kognitivt lätta uppgifter.  
 
Det som förenar de olika författarnas tankar kring språkutveckling är att elevens förkunskaper 
och tron på elevens förmågor bör vara i fokus. 

3.4 Material och aktiviteter 

3.4.1 Ordförrådet 
Detta kapitel kommer att resonera kring ordförrådets och begreppsbildningens betydelse för 
elevernas fortsatta språkutveckling. 
 
Att utveckla ett rikt ordförråd för elevernas fortsatta språkutveckling beskriver Holmegaard 
och Wikström (2004) som betydelsefullt. Eleverna behöver bygga upp ett ordförråd som gör 
att de klarar alla ämnen i skolans undervisning. Pedagoger behöver därför arbeta medvetet för 
att kunna avgöra vad eleverna behöver för färdigheter för att tillgodogöra sig all undervisning 
i skolan. Holmegaard och Wikström beskriver vidare att ordundervisningen inte får bli ytlig 
utan att de nya orden som lärs in måste vara grundliga och satta i ett sammanhang. Bråten 
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(1998) beskriver även Vygotskijs tankar om begreppsbildning, att den är en viktig del av 
språkets utveckling. Vygotskij menade att begrepp bildas genom påverkan från olika håll 
samt att det anses som en social sammansättning. 
 
Även Ladberg (2003) belyser vikten av att ett rikt ordförråd ger eleverna möjlighet att sätta 
ord på sina tankar. Att lära sig ett nytt ord är inte det svåra utan det är processen fram till 
förståelsen av det nya ordet som för eleven är svår. Eleverna måste därför arbeta med att 
kunna dra slutsatser samt hitta det gemensamma hos olika begrepp för att hjärnan aktivt ska 
kunna ta till sig det nya ordet samt kunna sätta det i ett sammanhang. Ladberg menar att 
begrepp hänger ihop med erfarenheter och att nya erfarenheter vidgar förståelsen av 
begreppet. För ett förbättrat ordförråd krävs att eleven först arbetar med ord och begrepp för 
saker som går att ta på för att sedan ska kunna använda språket i situationer som inte är 
förankrade i detta ögonblick.  
 
Ett annat sätt att öka ordförrådet är TPR-metoden (Total Physical Response). Denna metod 
innebär enligt Cerú (1993) att eleverna rör sig fysiskt och därmed aktiverar höger hjärnhalva 
utan att vara medvetna om det själva. Cerú menar att höger hjärnhalva behöver aktiveras för 
att inlärningen av ett nytt språk ska tillämpas. Metoden som Cerú beskriver går ut på att 
läraren uppmanar eleverna om vad de ska göra under tiden som de undervisas, till exempel 
sitt ner, hoppa, stå upp osv. Genom att göra som pedagogen ber dem visar de att de förstår 
instruktionen.  
 
Ovanstående översikt pekar mot att ordförrådet måste läras in i ett sammanhang och vara 
meningsfullt för eleverna. Det beskrivs även hur viktig ordinlärning är för att eleverna ska 
kunna sätta ord på sina tankar. Ett avvikande synsätt på ordinlärning beskrivs av Cerú (1993) 
då ordinlärningen ökar vid aktivitet.  

3.4.2 Undervisningsmaterial 
Följande avsnitt belyser vad forskningen visat att pedagoger kan använda sig av för material 
för att öka elevernas ordinlärning i svenska som andraspråksundervisningen.  
 
Benckert (2003) beskriver att ordförrådet ska utvecklas i allt man gör och bedriva en 
medveten undervisning där pedagogen använder sig av material som för eleverna är 
meningsfulla och språkutvecklande. En av de viktigaste frågorna i undervisningen med elever 
med svenska som andraspråk är vad som behövs för hjälpmedel för att kunna bedriva en 
språkutvecklande undervisning. Att använda konkret material som finns i elevernas 
omgivning är av stor vikt för elevernas fortsatta språkliga utveckling. När pedagogen tar med 
eleverna på en promenad ges många möjligheter till att använda omgivningen som hjälp. I 
klassrummet kan man använda sig av litteratur, såsom lättlästa böcker med tydliga 
illustrationer. Förslag på undervisningsmaterial kan vara att använda en världskarta så att 
eleverna kan tala om sitt eget land samtidigt som de kan visa var de kommer ifrån. Att 
använda sig av ett blädderblock där det skrivs upp vanligt förekommande ord samt 
gemensamma texter gör undervisningen mer synlig för eleverna. Bråten (1998) framför 
Vygotskijs tankar gällande minnets betydelse vid inlärning av nya ord och begrepp. Efter att 
ha studerat barns minne vid inlärning av nya ord påpekade Vygotskij att mer än dubbelt så 
många barn kommer ihåg orden då det förekommer bilder som illustrerar orden. 
 
Det som förenar författarna i detta avsnitt är att man bör använda sig av konkret material så 
som böcker samt illustrationer som hjälper eleven att lättare minnas orden.  
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3.4.3 Arbete med läsning 
Avsnittet om arbete med läsning presenterar vad forskare anser att pedagoger bör ha i åtanke 
då man använder sig av läsning som undervisningsaktivitet.  
 
Skönlitteratur anses vara mycket språkutvecklande för elever med ett annat modersmål än 
svenska, enligt Bergman och Sjöqvist (2003b). Skönlitteratur kan bland annat användas 
istället för läromedel då litteraturen skapar många tillfällen till ett språkutvecklande arbete. 
Genom att lyssna på eller läsa sagor skapas en förståelse för hur språket är uppbyggt. Det 
skapas även tillfällen till att utöka sitt ordförråd då eleven stöter på många nya ord som den 
tillsammans med en pedagog kan förklara och sätta in i ett sammanhang, enligt Bergman och 
Sjöqvist. 
 
Holmegaard och Wikström (2004) betonar hur viktigt det är att det skapas en gynnsam 
inställning till läsning och att eleverna utvecklas till stabila läsare. Detta måste ske genom 
rolig och meningsfull litteraturläsning där eleverna utvecklar en lust till att läsa. ”Det ska sitta 
i väggarna och synas i miljön att läsning är något positivt” (Holmegaard & Wikström: 2004, 
s.549). Som lärare måste man hjälpa eleverna att finna relevanta texter som ligger nära 
elevens språknivå. Det finns olika typer av texter som eleven måste kunna ta till sig i skolan, 
förutom skönlitteratur måste eleven även kunna ta sig an faktatexter samt läromedelstexter. 
Holmegaard och Wikström beskriver att läraren måste hitta texter som passar eleven samt 
studera texterna i till exempel läromedelsboken för att kunna förutspå eventuella svårigheter. 
Gibbons (2006) beskriver även Cummins tankar kring läsning på ett andraspråk. För att en 
andraspråkselev ska kunna ta till sig boken på bästa sätt och därmed utveckla sin läsning bör 
därför innehållet i boken vara relevant samt att de lär sig ur ett sammanhang enligt Gibbons.  
 
Gibbons (2006) förklarar vidare att man som förstaspråksläsare har mycket fakta och 
läsförståelse i bagaget vilket gör att man kan relatera det man läser till något man har sett eller 
läst om förut. För en andraspråksläsare är det annorlunda eftersom denna kanske inte har 
samma förförståelse och erfarenheter. Gibbons påpekar därför vikten av att man samtalar om 
texten och de centrala begreppen innan läsningen för att eleven lättare ska förstå 
sammanhanget i texten. Förförståelsen är avgörande om eleven ska förstå texten. Gibbons 
förespråkar olika aktiviteter som främjar läsningen före, under och efteråt och att dessa 
aktiviteter måste nå upp till två krav. Dels att det ska hjälpa eleverna att förstå vad de läser, 
dels att eleverna ska skapa lässtrategier som de kan använda sig av vid andra texter vid senare 
tillfällen. Före läsningen är det viktigt att pedagogen ger ledtrådar i form av ord om vad texten 
handlar om samt kompletterande illustrationer. Ett bra exempel enligt Gibbons är 
sekvensbilder då pedagogen lägger ut bilder om texten som eleven får lägga i rätt ordning och 
samtala om dem för att skapa en förförståelse. Det är viktigt att eleverna får lyssna på texten i 
form av högläsning för att skapa en förebild om hur det ska låta. Att sammanfatta texten i 
efterhand samt att ställa frågor om texten, anser Gibbons vara väldigt givande då pedagogen 
ser om eleven har förstått vad de har läst och inte bara avkodat läsningen. Ett sätt att arbeta 
med texten efter att man har läst den kan vara att låta eleven ändra slutet eller skriva en 
fortsättning.  
 
Ovanstående avsnitt genomsyras av att litteraturen som används i undervisningen bör vara 
relevant för eleverna. Vikten av att lära sig i ett sammanhang, samtala kring texten och att 
använda sig av textens illustrationer beskrivs även då man arbetar med skönlitteratur.  
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3.4.4 Samtalets betydelse 
Precis som belyses i föregående avsnitt beskrivs även i det här avsnittet hur viktigt samtalet 
och interaktionen är i språkprocessen.  
 
Det pedagogiska samtalet är betydelsefullt för inlärningen av ett andraspråk, menar Gibbons 
(2006). Det är viktigt att eleven får feedback på det den gör och säger för fortsatt utveckling. 
Eleven ska ges utrymme att själv utforma samtalet för att bidra till att språkprocessen förs 
framåt. Som pedagog bör man då enligt Gibbons utforma uppgifterna så att det krävs att 
eleverna samtalar med varandra för att lösa uppgiften. Eleverna lär sig då inte bara att lösa en 
uppgift, t.ex. i matematik, utan också att utveckla och använda språket i olika sammanhang. 
Att låta eleverna tala för att tillägna sig ett andraspråk är ett givande sätt men det är också 
viktigt att pedagogen styr upp och stöttar för att det ska bli meningsfullt, anser Gibbons. 
Exempel på det kan vara mallar, stödpunkter eller frågor som kräver utvecklande svar.  
 
I likhet med Gibbons (2006) beskrivs av Holmegaard och Wikström (2004) interaktionen som 
avgörande för elevernas fortsatta kunskapsutveckling. Eleverna ska vara aktiva deltagare i 
undervisningen där läraren är med och stöttar deras initiativ till samtal. Lärarna har här en 
betydande roll när det kommer till att planera undervisning som gör att eleverna får stora 
möjligheter till diskussion och interaktion med varandra och med läraren. Det betonas även att 
samarbetet och samtalet i smågrupper utvecklar språket.  
 
Författarna förenas i tanken om talets betydelse för inlärningen av ett andraspråk. De belyser 
vikten av att eleverna bör vara aktiva samt pedagogernas stöttning i samtalet.  

3.4.5 Skrivinlärning 
I detta kapitel återger vi vad forskare resonerar kring hur eleven bygger upp skriftspråket 
genom bland annat samtal och läsning.  
 
Processkrivande beskrivs av Bergman och Sjöqvist (2001) som ett språkutvecklande 
arbetssätt för elever med ett annat modersmål än svenska. Detta arbetssätt uppfyller många 
olika kriterier för vad som är viktigt att tänka på vid inlärning av ett andraspråk. Bland annat 
att pedagoger alltid ska utgå ifrån att språkutveckling sker genom användning av språket samt 
i ett meningsfullt sammanhang. Då pedagogen använder sig av processkrivande med elever 
som har ett annat modersmål än svenska är det viktigt att man utgår ifrån elevernas 
förkunskaper, hävdar Bergman och Sjöqvist. Det arbete som beskrivs grundar sig i att 
utveckla de fyra grundpelarna lyssna, tala, läsa och skriva. Grunden ligger i att eleverna får 
hjälp i sin skrivprocess med förarbete och stöd i sitt skrivande och hur eleverna utvecklar sitt 
språk genom olika steg som förarbete, utkast och bearbetning.  
 
Dale (1998) beskriver utifrån Vygotskijs tankar att skriftspråket förmår eleven att mentalt 
upptäcka talutvecklingen. Processen innebär att pedagogen från kladd till det renskrivna inser 
att man behöver många fördjupade överväganden. Eftersom de inre orden är relativt 
oberoende av sammanhang måste eleven gå igenom en tankeprocess när orden ska 
struktureras till text för att bli förstådd av andra. 
 
Att gå från att tala till att börja skriva i sitt andraspråk kräver enligt Gibbons (2006) mycket 
av eleven. Att göra gemensamma uppgifter som är lärarledda där eleverna samtalar och 
hjälper varandra är en bra utgångspunkt för att börja skriva. Eleven får därmed något att 
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referera till och därmed hjälp med det språkliga, hur man uttrycker sig inom det givna ämnet. 
Att sedan skriva ner det man utfört är ansträngande och eleven kan behöva mycket stöd från 
en klasskamrat eller lärare då texten är situationsbunden. Eleven får lättare att förstå språket 
när det kan kopplas till verkligheten.  
 
Bürlow, Ljung och Sjöqvist (2001) understryker vikten av att eleverna ska använda sitt eget 
språk. Med sitt eget språk menar de att eleverna ska kunna uttrycka sig så att de själva och 
den som läser förstår vad de menar. De måste våga uttrycka sitt eget språk och inte använda 
sig av avskrivningar. Innehållet och budskapet är det viktigaste i all kommunikation och 
pedagogen bör inte lägga fokus på formen. Om eleverna utmanas tankemässigt så kommer 
språket att byggas upp successivt. Då eleverna fokuserar på innehållet och budskapet i texten 
kan den språkliga formen bli lidande men Bürlow, Ljung och Sjöqvist menar att detta är 
naturligt. Ofta får eleverna svårt material av pedagogen att arbeta med vilket beskrivs som ett 
problem. Texten måste vara anpassad till eleven och elevens referensramar något som de 
menar inte tas hänsyn till i skolan. Ofta är texterna antingen fel vad gäller svårighetsgrad eller 
så stämmer innehållet inte överens med elevens kunskaper.  
 
De ovan refererade författarna beskriver hur man som pedagog på olika sätt inför skriftspråket 
i andraspråksinlärningen. Det som förenar de tre första författarna är hur man med hjälp av 
aktiviteter som att läsa och tala tillsammans kan gå vidare med att skriva. Bürlow, Ljung & 
Sjöqvist (2001) diskuterar istället vikten av att fokus ska ligga på innehållet istället för på 
formen.   

3.5 Klassrumsorganisation 

3.5.1 Gruppsammansättningar 
Detta avsnitt om gruppsammansättningar kommer att presentera två författares tankar kring 
grupparbetet och dess betydelse för språkutveckling.  
 
Grupparbeten är språkutvecklande, enligt Gibbons (2006), eftersom eleverna får chansen att 
tala med varandra och därmed lyssna på andra personer än läraren, vilket leder till att eleverna 
tar in mer information. Eleverna själva styr språkinlärningen när de arbetar i grupp eftersom 
de samarbetar med varandra och de använder språket för att göra sig förstådda och inte för att 
läraren ber dem. En annan fördel med att elever med svenska som andraspråk arbetar i grupp 
är att de hör och pratar svenska som de lär sig i ett sammanhang.   
 
Ladberg (2003) beskriver vikten av att förbereda grupparbeten noga för att de ska bli 
upplyftande för eleverna, något som även Gibbons (2006) beskriver som viktigt, att man 
förbereder grupparbeten noga för att alla elever ska få ut så mycket som möjligt av den tänkta 
situationen. Eftersom vissa andraspråkselever inte har lika lätt att förstå instruktioner som 
elever med svenska som förstaspråk är det viktigt att man är övertydlig som lärare. Pedagogen 
kan förklara uppgiften och sedan be någon att återberätta dels för att höra om de förstått men 
även för att öva på att tala och lyssna på svenska. 
 
Ovanstående avsnitt beskriver hur grupparbeten leder till inlärning då denna form av arbete 
kräver samtal och samarbete. Gibbons och Ladberg delar i detta avsnitt även åsikten om 
vikten av förberedelse.  
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3.5.2 Integrering av ämnen 
I kommande kapitel återger vi hur forskare resonerar kring integrering mellan svenska som 
andraspråk och övriga ämnen. Detta innefattar även förförståelsen, då det är en central del i 
integreringen mellan ämnena.   
 
Holmegaard och Wikström (2004) betonar vikten av stöttning och samarbete mellan svenska 
som andraspråk och ämnesundervisningen. ”För andraspråkselever krävs extra insatser och en 
viktig pusselbit är en kvalificerad och ämnesintegrerad undervisning” (Holmegaard & 
Wikström, s.540). Svenska som andraspråk är en viktig mittpunkt med språkundervisning 
som utgår ifrån elevernas behov och erfarenheter. Dock räcker inte denna undervisning då 
eleverna parallellt även behöver utveckla sina färdigheter i de övriga ämnena något som även 
Lindberg (2006) beskriver skapa en djupare förståelse. I ämnesundervisningen möter eleverna 
en undervisning som är beroende av att de förstår ord och begrepp i innehållet. Därför menar 
Holmegaard och Wikström samt Lindberg (2006) att alla lärare måste vara insatta i hur man 
undervisar efter elevernas behov och hur man gör det språkutvecklande även i 
ämnesundervisningen. Eleverna måste i ämnet svenska som andraspråk förberedas för 
ämnesundervisningen och hur de tar in ett mer skolrelaterat språk. 
 
Bürlow, Ljung och Sjöqvist (2001) belyser att elever med svenska som andraspråk behöver 
stöttning i sitt arbete med det nya språket för att eleven ska utvecklas språkligt. Det är därför 
angeläget att ha elevernas förförståelse i åtanke vid planering av undervisning. Att som lärare 
starta ett arbete med att prata om det tänkta ämnet samt göra en tankekarta hjälper eleven att 
få igång sin tankeprocess. Vid planering av undervisning ska man ta elevens språkålder i 
beaktning; elever med mindre förkunskap kräver mer tid att arbeta med sin förförståelse än 
andra elever. Det krävs då även, enligt Bürlow, Ljung och Sjöqvist att det arbetas med ett 
relevant innehåll som tar sin utgångspunkt i elevens vardag. Pedagogen åstadkommer mycket 
genom att utgå från elevernas erfarenheter i undervisningen betonar även Ladberg (2003). Då 
eleverna själva får bidra med sina erfarenheter ser de att även deras tankar och åsikter är 
värdefulla vilket stärker självförtroendet.  
 
Ovanstående översikt pekar mot att samarbetet lärare emellan är av stor betydelse för 
elevernas inlärning i alla ämnen. Kapitlet beskriver även förförståelsen som en viktig del i 
integreringen mellan ämnena.  

3.6 Bedömning 
I nedanstående avsnitt beskriver vi vad olika forskare lyft fram som viktigt då det handlar om 
hur pedagogen på olika sätt kan utvärdera och bedöma elevernas kunskapsutveckling.  
 
För att kunna bedöma en elevs språkutveckling beskriver Abrahamsson och Bergman (2005) 
att man måste ha mycket underlag vilket man finner med hjälp av olika slags redskap. Att 
observera eleverna är ett givande redskap. Som lärare kan man observera om eleven förstår 
och följer instruktioner, förstår innehållet av uppgiften samt hur de använder sig av språket 
för att ta sig vidare. Eftersom man som lärare inte kan hålla alla dessa observationer i huvudet 
är det mycket viktigt att man dokumenterar. Läraren bör dokumentera enkelt och ofta för att 
vid senare tillfälle kunna analysera, reflektera och dra slutsatser understryker Abrahamsson 
och Bergman. Som ett komplement till observationerna kan det vara bra att skriva ner dagliga 
anteckningar och ha checklistor för att lätt kunna se tillbaka och se en utveckling, i detta fall i 
språket. Ett annat sätt för läraren att se elevens språkutveckling vilket Abrahamsson och 
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Bergman belyser är att ha regelbundna samtal med eleven där han/hon får uttrycka sina 
känslor och åsikter för att senare kunna se framstegen men också för att upptäcka vad som 
fattas och vad eleven bör arbeta vidare med. 
 
För att bedöma elevernas kunskap är det, enligt Bergman och Sjöqvist (2003a) viktigt att ha 
en regelbunden uppföljning och utvärdering av språkutvecklingen. Läraren bör se 
bedömningen som ett integrerat moment i de dagliga rutinerna. Att använda sig av elevernas 
texter från olika tidpunkter där läraren kan se utvecklingen är ett utmärkt underlag för 
bedömning. Det är väldigt viktigt att särskilja elevens kognitiva kompetens med den språkliga 
och därmed inte bedöma det som en helhet eftersom dessa två kompetenser oftast skiljer sig 
gällande elever med svenska som andraspråk. 
 
Bergman och Sjöqvist (2003a) beskriver att läraren i indirekt bedömning skapar test för att 
mäta hur eleven som lär sig sitt andraspråk klarar av olika delar som till exempel grammatik 
eller ordförråd. Detta är en formell mätning som gör att svaren endast kan bli rätt eller fel 
eftersom det inte ser elevens pågående process i språkutvecklingen. Däremot i den direkta 
bedömningen utgår läraren från det eleven själv producerar så som flödesskrivning och 
konversationer vilket visar helheten istället för detaljer som kan vara felaktiga. Hör eller läser 
läraren ett samtal eller en text kan man se sammanhanget och då se utvecklingen och var 
eleven är i sin process på ett annat sätt än när man bedömer indirekt.  
 
Avsnittet förklarar att det är bra med regelbunden bedömning, där läraren följer upp elevernas 
kunskapsutveckling efter hand. Detta beskrivs kunna utföras med hjälp av observation samt 
dokumentation i form av checklistor och anteckningar. Det beskrivs även att det är viktigt att 
läraren ser helheten i bedömningen istället för detaljer. 

3.7 Tidigare forskning 
Gentemot tidigare litteraturgenomgång kommer följande avsnitt att presentera tidigare 
forskning i form av studier samt artiklar som är av relevans för vår undersökning. Denna 
forskning bygger på avhandlingar där data samlats in med hjälp av olika forskningsmetoder så 
som intervju, observation eller enkät. 
 
I en artikel där lärares arbetssätt kring ordförrådet har observerats diskuterar Phillips, Foote 
och Harper (2008) strategier som stimulerar barnet att lära sig ord på ett mer effektivt sätt. 
Artikeln visar att många av de lärare som observerats inte lyckas att bedriva en stimulerande 
ordförrådsundervisning för eleverna. Många av lärarna arbetar tyvärr med ordförrådet genom 
”Definition copying” vilket innebär att läraren till exempel skriver upp ord på tavlan som 
eleverna senare får översätta. Philips, Foote och Harper beskriver att lärare inte bör använda 
sig av samma strategi utan istället hitta olika strategier som utvecklar elevernas ordförråd. 
Ordförrådsundervisningen bör istället anpassas till eleven och läras in grundligt i ett 
sammanhang då eleverna ska kunna använda orden även utanför klassrummet.  
 
Samtalets betydelse har även studerats av Lindberg och Skeppstedt (2000) som har analyserat 
hur samtal kring textkonstruktioner i smågrupper kan utveckla elevernas språkutveckling och 
bidra till att höja medvetenheten hos eleverna gällande språk. Genom samarbetet och samtalet 
med varandra visar studien att eleverna höjer sin medvetenhet kring språket och språkets 
utformning. Studien visar att gruppaktiviteter bidrar till att eleverna genom samtal med 
varandra i större grad får prata och tänka högt kring olika begrepp än eleven gör i individuellt 
arbete. Genom det gemensamma stödet hos varandra utvecklade eleverna en större förståelse 
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för texten samt en djupare förståelse för bearbetningen av texten. De menar att läraren genom 
smågruppssamtalen får en möjlighet att analysera elevernas förståelse vilket är en viktig 
förutsättning för bedömning och uppföljning av elevernas kunskaper.  
 
I likhet med Lindberg och Skeppstedt (2000) visar Thomas och Colliers (1997) studie om 
tvåspråkiga elevers skolframgång att elever som deltar i en interaktiv klassrumsmiljö med 
undervisning där det arbetas tillsammans i större grad presterar bättre än elever som 
undervisas mer traditionellt. Thomas och Colliers har genom observation av elever en längre 
tid även kommit fram till att lärare som har en positiv attityd gentemot skolan, organisationen 
och innehållet för den interkulturella kunskapsutvecklingen för andraspråkselever undervisar 
elever som når högre resultat i skolan.  Vissa skolor som deltog i studien identifierades som 
skolor med en högre sociokulturell förståelse. Andraspråkseleverna på dessa skolor blev 
respekterade för sitt kulturella bidrag i klassrummet. Deras erfarenheter anses som en grund 
för lärarna att bygga vidare sin undervisning på, skolan tillhandahåller då en trygg 
inlärningsmiljö för eleverna. Denna studie fokuserar inte enbart på elevernas framgång i sitt 
andraspråk utan i alla ämnen.   
 
Med varierade undersökningsredskap har Gröning (2006) studerat andraspråksinlärning i 
flerspråkiga klassrum i grundskolan. Studien visar i likhet med Thomas och Colliers (1997) 
studie att elevernas kunskaper i andraspråket har en påverkan på elevernas kunskaper i andra 
ämnen, så som SO. Hon menar att elever med en låg nivå i det svenska språket även ligger på 
en låg nivå i ämnet SO, samma samband gäller även för de eleverna med en hög språklig 
nivå. Dessa samband enligt Gröning visar att eleverna inte kan tillägna sig 
ämnesundervisningen på ett rättvist sätt då de inte har tillräckliga kunskaper i svenska som 
andraspråk. Hon ifrågasätter därför om alla elever oavsett modersmål har samma 
utgångspunkt för att nå målen i läroplanen.  
 
Studiernas gemensamma utgångspunkter ligger i interaktionen och samarbetet mellan elever, 
pedagoger och ämnen och betonar vikten av detta.  
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4. Teoretisk ram  
Cummins (1996) modell kommer att användas som en utgångspunkt vid diskussionen av vårt 
resultat. Modellen kommer att användas för att se om de intervjuade pedagogerna beskriver 
sin undervisning som språkutvecklande och målfokuserad när målet är att eleverna ska uppnå 
samma språkliga nivå som elever med svenska som modersmål. Cummins tar i denna modell 
hänsyn till undervisningens kognitiva svårighetsgrad samt om den är kontextbunden eller inte. 
Även Vygotskijs (2001) sociokulturella förhållningssätt kommer vi att ta i beaktning. 

4.1 Cummins modell 
 
   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
   
 
Cummins (1996) modell består av två variabler som korsar varandra, där den ena visar den 
kognitiva svårighetsgraden och den andra visar hur kontextbunden undervisningen är. 
Kontextbundet innebär att aktiviteten är bunden till en situation eller till exempel illustrationer 
som hjälper eleven att utöva språket. En aktivitet som står på egna ben och inte är beroende av 
något är kontextreducerat. Modellen bildar fyra olika aktivitetsområden som används för att 
gradera olika typer av undervisningssituationer. Denna modell visar vilka aktiviteter som mest 
anses utveckla andraspråkselevers språkförståelse och kunskapsutveckling, beroende på 
vilken svårighetsgrad aktiviteten befinner sig i.  
 
Aktiviteterna i modellen ska ses som en progression som ska leda från låg kognitiv 
svårighetsgrad och kontextbundet till en hög svårighetsgrad som är kontextreducerad. 
Cummins (1996) rekommenderar inte att bedriva några aktiviteter i området längst ner till 
höger där det är en låg kognitiv svårighetsgrad samt kontextreducerat.  
 
1. Detta aktivitetsområde rekommenderas inte. Exempel på aktiviteter som befinner sig i detta 
område är mekaniska ifyllnadsuppgifter, avskrifter samt skriftliga svar på enkla frågor. Dessa 
typer av aktiviteter anses inte vara språkutvecklande för eleven då uppgiften inte är kognitivt 
utmanande.  
 

Kontextbunden  Kontextreducerad 

Hög kognitiv svårighetsgrad

Låg kognitiv svårighetsgrad

1.2. 

3. 4.
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2. Undervisningen för en elev med svenska som andraspråk bör starta i detta aktivitetsområde. 
Här befinner sig fortfarande aktiviteterna på en låg kognitiv svårighetsgrad men är kopplade 
till elevernas erfarenhetsvärld vilket stöttar dem språkligt. Uppgifter i detta område kan vara 
att delta i vardagliga samtal, att öva kommunikativa språkfunktioner samt att föra samtal 
kring den situation som eleven befinner sig i.  
 
3. En större del av undervisningen ska befinna sig i detta område, menar Cummins (1996) 
eftersom aktiviteten fortfarande är kontextbunden men att den kognitiva svårighetsgraden 
höjs. Detta innebär att eleverna även i detta område bör få hjälp och stöd av kontexten 
samtidigt som det krävs mer av den tankemässiga utvecklingen. Exempel på undervisning i 
detta område kan vara att delta i diskussioner, skriva texter med mall samt att svara på mer 
komplexa frågor. 
 
4. Målet med svenska som andraspråksundervisning är att nå detta område vilket innebär att 
eleverna klarar av kontextreducerade uppgifter på en hög kognitiv nivå. Denna nivå måste 
vara uppnådd för att eleverna ska ha samma språkliga utgångspunkt som elever med svenska 
som modersmål när det gäller att kunna läsa de övriga ämnena i skolan. Olika moment som de 
måste behärska i detta område kan vara att hålla formella föredrag, skriva faktauppsatser samt 
skriva utvecklade svar på komplexa frågor. 
 
Utifrån denna modell kommer vi att avläsa hur lärare med sin undervisning förhåller sig till 
de olika aktivitetsområden så som Cummins (1996) förespråkar. 

4.2 Sociokulturellt förhållningssätt 
Vi tolkar att Cummins (1996) precis som Vygotskij (2001) förespråkar att det är viktigt med 
utveckling där ny kunskap regelbundet strävas efter, vilket Cummins modell bygger på. 
Cummins undervisningsaktiviteter för ett språkutvecklande arbete bygger på samtal och 
diskussioner som vi definierar vara i likhet med Vygotskijs som anser att man lär sig språk 
genom att använda språket i olika sammanhang.  
 
Vygotskij (2001) menade att pedagogen inte ska se till individen i sig utan till processen där 
utvecklingen hos individen sker. En människas utveckling är inte endast undervisningens 
resultat utan kan bestå av så mycket mer så som sociala relationer och sammanhang. Hur 
mycket språk eleven lär sig beror på vilka olika slags människor den umgås med. Eftersom 
språkinlärning innebär att eleven kan använda sig av språket i alla olika sammanhang måste 
man därför ha befunnit sig i olika situationer som kräver olika användningar av språket. Man 
lär sig genom andra, enligt Vygotskij.  
 
Begreppet zonen för närmaste utveckling används av Vygotskij (2001) vilket beskriver det 
kognitiva mellanrummet mellan det ett barn klarar av att göra själv och det som han/hon 
behöver stöd för.  Vygotskij menar att det ett barn klarar av att göra i samspel med en som 
kan mer, klarar barnet av att göra själv sedan. Med andra ord så lär sig barn genom att man 
som vuxen eller lärare visar vägen för eleverna så att de blir självständiga. Ett exempel i 
praktiken kan vara att man som lärare visar vägen för eleven med svenska som andraspråk 
genom att utmana eleverna i det svenska språket. Eleverna bör tillsammans arbeta sig uppåt 
för att senare kunna använda sig av språket självständigt. Vygotskij betonar även att det är 
viktigt att läraren inser att det är meningslöst att lära eleven något den redan kan utföra 
självständigt utan istället ställa högre krav i undervisningen än vad eleven klarar för tillfället. 
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Utifrån Vygotskijs tankar om ett sociokulturellt förhållningssätt kommer vi att koppla 
pedagogernas beskrivningar av sitt arbete. Vår utgångspunkt kommer att ligga i Cummins 
modell men vi kommer även att ha Vygotskijs sociokulturella förhållningssätt i åtanke då vi 
anser att den förstärker vår teoretiska ram.  
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5. Metod 

5.1 Intervju 
Kihlström (2007) förklarar att intervju kan vara både av en kvalitativ och en kvantitativ art. 
En kvantitativ intervju innebär att intervjuaren i förväg har bestämt vilka frågor som ska 
ställas och i vilken ordning. Detta gör att intervjun blir styrd av intervjuaren. I en kvalitativ 
intervju har man i förväg bestämt ett fokus men frågorna är öppna och följdfrågorna utgår 
ifrån respondentens egna tankar. Vi har i vår undersökning använt oss av öppna frågor där vi 
har ställt följdfrågor eftersom vi har velat ge möjlighet för respondenten ska kunna utveckla 
sitt svar. Kihlström beskriver även att det i en kvalitativ intervju är det viktigt för intervjuaren 
att ha kunskap i metoden för att kunna analysera resultatet, något vi har tagit i beaktning i vår 
forskning.   
 
När intervjun planeras, säger Kihlström (2007) att det är viktigt att syftet är tydligt samt att 
alla sina förutfattade meningar inom ämnet är bortkopplade. Efter undersökarens planering är 
det viktigt att intervjuaren noggrant funderar över vem man ska intervjua för att personen 
ifråga ska ha stor kunskap i ämnet samt är relevant i forskningen. Vid våra intervjuer har vi 
valt lärare som arbetar med svenska som andraspråk för att deras kunskap är relevant för just 
vår forskning.  
 
I planeringen av intervjufrågorna anser Kihlström (2007) att man bör skilja dem från sina 
frågeställningar. Respondentens svar på intervjufrågorna ska analyseras till svar på 
frågeställningarna som ligger till grund för syftet 
 
När det praktiska planeras inför intervjun, menar Kihlström (2007), att allt material bör vara 
på plats, att befinna sig på en lugn plats samt att spela in intervjun för att lättare kunna 
koncentrera sig på det som sägs. Dessa praktiska detaljer har vi tagit i beaktning vid våra 
intervjuer. Genom att använda oss av en bandspelare har vi efter intervjun gått igenom 
frågorna för att se om de var ledande samt om respondenten förstod frågorna.  Intervjun bör 
startas med att man informerar respondenten om dess upplägg vilket vi startade våra 
intervjuer med. Det är viktigt att intervjuaren håller sig till ämnet samt leder respondenten 
tillbaka till ämnet om intervjun börjar dra åt ett annat håll. Kihlström menar att intervjuaren 
inte ska ställa ledande frågor som gör att vi som intervjuare får det svar som vi vill ha istället 
för det som respondenten egentligen tycker. 

5.2 Val av metod 
När forskning bedrivs är det viktigt att i förväg fundera över vilken metod som passar bäst för 
just sin undersökning. Lantz (1993) beskriver att metodvalet bygger på undersökningens syfte 
och att metoden därmed utgör vilken slags information som är relevant för forskningen. Vi 
valde därför att intervju är det redskap som kommer att hjälpa oss att få svar på vårt syfte. 
Kihlström (2007) menar att intervjuaren med hjälp av den kvalitativa metoden kan ställa 
följdfrågor samt leda respondenten till att hålla sig till ämnet. Kihlström beskriver även att 
intervjuaren kan se om respondenten har uppfattat frågan på det sätt som ämnas. Eftersom vår 
undersökning syftar till att få reda på hur man som lärare beskriver sitt arbete med svenska 
som andraspråk var det för undersökningen relevant att använda oss av kvalitativ intervju som 
metod.  
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5.3 Urval  
Vi har intervjuat åtta pedagoger som undervisar i svenska som andraspråk i en mellanstor stad 
i västra Sverige. Vårt mål från början var att intervjua tolv pedagoger men trots lång tids 
sökande var det endast åtta pedagoger som ställde upp. Intervjuerna som vi genomförde ägde 
rum på sex olika skolor. På två av skolorna genomförde vi två intervjuer på vardera skola. 
Fem av skolorna var grundskolor där man arbetade i årskurs ett till sex. En av skolorna var en 
gymnasieskola där man arbetade utefter grundskolans kursplan. Alla åtta pedagoger som 
intervjuades var kvinnor i varierande åldrar. Vi har valt att döpa om respondenterna till fiktiva 
namn för att inte avslöja deras identitet. Namnen som vi använder oss av är Agneta, Ann-
Sofie, Britta, Carina, Emma, Lena, Lotta och Ulla. 

5.4 Genomförande 
Vi startade genom att ta fram en lista över alla skolor i en mellanstor stad i västra Sverige. 
Vissa av skolorna vi ringde till svarade inte, hade inte någon som arbetade med svenska som 
andraspråk, ville inte ställa upp eller hade inte tid. När vi ringde förklarade vi att vi är 
studenter på Högskolan i Borås och att vi skriver vårt examensarbete om svenska som 
andraspråk. Efter att ha fått klargjort för oss att pedagogen arbetar med svenska som 
andraspråk frågade vi om pedagogen ville ställa upp på en intervju. Efter det bokade vi in 
intervjuer på respektive pedagogs skola under en period av två veckor.  
 
Innan vår forskning utförde vi ett antal pilotstudier som enligt Lantz (1993) är till för att se 
om frågorna uppfattats korrekt av respondenterna. När vi upplevde att frågorna var rätt 
utformade påbörjade vi våra intervjuer. Efterhand som vi blev klara med intervjuerna skrev vi 
ut dem i fulltext för att sedan kunna analysera och bearbeta materialet. Under insamlingen av 
materialet beskriver Lantz (1993) att utmaningar kan uppstå vilket man måste vara förberedd 
på då man intervjuar. Dessa utmaningar kan vara att respondenten inte vill svara på en fråga 
eller att respondenten ifrågasätter valet av frågor samt väljer att avbryta intervjun. Ingen av 
våra respondenter valde att avbryta intervjun, inte svara på en fråga eller ifrågasätta valet av 
frågor.  
 
Under intervjun började vi med att förklara för respondenten vad vårt syfte med studien är då 
Lantz (1993) påpekar vikten av att endast beskriva syftet beskrev vi inte våra frågeställningar 
för respondenten. Vi förklarade hur intervjun skulle gå till, hur lång tid vi beräknat att 
intervjun skulle ta samt att vi förklarade de etiska reglerna vilket Vetenskapsrådet (2007) 
beskriver som mycket viktigt. Vi frågade även inför varje intervju om ett medgivande till att 
använda bandspelare för att dokumentera svaren. Lantz (1993) beskriver vikten av att 
respondenten ska känna sig bekväm under intervjuns gång och att det då är viktigt att ta 
hänsyn till lokalens läge samt placeringen i rummet. Det var något som vi tog i beaktning och 
såg därför till att intervjuerna skedde i pedagogens närmiljö i ett ostört rum där vi som 
intervjuare hade ögonkontakt med respondenten.  

5.4.1 Tillförlitlighet och giltighet 
Trost (2005) beskriver att man vid kvalitativa studier i första hand inte ska se till 
tillförlitlighet och giltighet utan istället se till studiens trovärdighet. I en kvalitativ metod, så 
som intervju, bör man visa att insamlad data är utförd och analyserad på ett korrekt sätt och 
att den är relevant för att stärka studiens trovärdighet. Detta är något som vi har tagit i 
beaktning vid vår undersökning då vi på ett tydligt sätt redogör för hur vi har genomfört 
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intervjuerna, hur vi har samlat in och analyserat vår data. Vi har även stärkt vårt resultat med 
citat från pedagogerna för att få en så verklig och seriös bild som möjligt. Även något som vi 
anser stärker studiens trovärdighet är att vi valde att intervjua så många svenska som 
andraspråkslärare som möjligt.  
 
Lantz (1993) menar att det är viktigt att man har i åtanke att giltigheten kan bedömas olika av 
olika personer även om studiens trovärdighet är tillförlitlig eftersom olika personer har olika 
hypoteser i grunden.  
 
Andra saker att ta i beaktning när man skriver vad gäller tillförlitlighet och giltighet är, enligt 
Lantz (1993) att intervjuaren i förväg gör provintervjuer samt sammanställer dessa för att 
undersökningen ska ha så stor trovärdighet som möjligt. Då vi gjorde pilotstudier inför 
intervjuerna anser vi att tillförlitligheten har stärks. Lantz beskriver vidare att det dock är 
vanligt att man förminskar trovärdigheten i undersökningen när det görs färre intervjuer.  

5.4.2 Etiska regler 
Vetenskapsrådet (2007) beskriver att forskaren har ansvaret för att forskningen håller en 
kvalitativ och moraliskt korrekt nivå. När man skriver en vetenskaplig undersökning är det 
viktigt att ha de forskningsetiska principerna i åtanke.  När vi som intervjuare genomför vår 
forskning beskriver Vetenskapsrådet vidare att det är av stor vikt att vi tar hänsyn till de fyra 
huvudkraven. Informationskravet innebär att man som forskare bär ansvaret av att informera 
vederbörande om forskningens syfte.  Det är även viktigt att låta vederbörande själva 
bestämma över sin medverkan vilket är samtyckeskravets innebörd. Det tredje kravet är 
konfidentialitetskravet vilket innebär att de involverande har rätt till anonymitet samt att 
forskningsarbetet aldrig skall avslöja personernas identitet. Det fjärde och sista kravet är 
nyttjandekravet vilket betyder att forskaren endast får använda sig av informationen i 
forskningssyfte. Vi har i vår forskning tagit hänsyn till alla fyra av dessa huvudkrav då vi 
innan intervjuerna startade informerade respondenterna om informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

5.5 Analys/Bearbetning 
Efter att intervjuerna var avklarade lyssnade vi på inspelningarna samt skrev ut 
respondenternas svar vilket Kihlström (2007) säger att en bearbetning bör starta med. Hon 
beskriver vidare att man ska läsa igenom intervjuerna, leta efter mönster samt sammanställa 
svaren. Vi fortsatte vår bearbetning med att stryka under gemensamma och avvikande faktorer 
med hjälp av olika färgpennor för att lätt kunna se under vilka olika delar i arbetet resultaten 
hör. I likhet med Kihlström menar Lantz (1993) att man efter genomläsning av intervjuerna 
bör söka teman i förhållande till helheten.  
 
Vi skrev ner respondenternas svar med våra egna ord för att sammanfatta vad som 
framkommit av intervjuerna, vilket vi använde oss av för att komma fram till vårt resultat. 
Detta betonar Kihlström (2007) vara viktigt för att se skillnaden mellan vad som är 
respondenternas ordagranna svar och vad som är det analyserade resultatet. Hon beskriver 
vidare att trovärdigheten höjs då forskaren styrker sitt resultat med hjälp av citat från 
respondenterna vilket vi har gjort. Vi valde att välja ut citat från alla pedagoger för att läsaren 
ska kunna se att allas talan är med i studien. Regelbundet under bearbetningens gång återgick 
vi till vårt syfte och vår frågeställning för att analysen skulle hålla sig inom ramen för studien. 
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6. Resultatanalys  
Nedanstående resultat är baserat på intervjuer med åtta pedagoger. Vi har valt att göra en 
resultatanalys där vi analyserar resultatet gentemot bakgrunden. Detta kommer senare att tas 
upp i resultatdiskussionen där vi knyter ihop det med vår teoretiska ram.  
 
6.1 Material och aktiviteter 

6.1.1 Arbete med ordförråd 
Majoriteten av de pedagoger som vi intervjuat beskriver att de arbetar mycket med elevernas 
ordförråd genom olika typer av aktiviteter. De beskriver att de ofta arbetar med ord som är 
relevanta för barnen eller för det område som de för tillfället arbetar med. Det material och de 
aktiviteter som pedagogerna använder sig av, påpekade de flesta att utgångspunkten i 
undervisningen var samtal och genom samtal en vidgad förståelse av olika begrepp.  

 
Och sen behöver de ord, ord, ord och kunna våga använda svenskan (Lena). 
 
På lågstadiet arbetar jag ofta tematiskt, köksdelen är en del… så har vi köksdelen här 
så det blir lite roligt, för annars är det ju inte så roligt att sitta och plugga glosor så 
men att man pratar runt omkring det (Emma). 
 
Dels så satsar vi mycket på ordförrådet och jobbar med det och ett sätt att jobba med 
det är bilder och ett sätt är att läsa, men då måste man vara läskunnig (Lotta). 

 
När det handlar om ordförrådsundervisningen beskriver flera av pedagogerna att de använder 
sig av bilder. Pedagogerna beskriver att sekvensbilder är en bra metod i undervisningen där 
eleverna får lägga bilderna i rätt ordningsföljd för att senare samtala och lära sig orden och 
begreppen i ett sammanhang. Vissa av pedagogerna beskriver att de använder bilderna till att 
först samtala och lära eleverna nya ord för att senare låta dem skriva egna berättelser kring 
bilderna.  
 

De har ofta svårt att skriva så jag använder mycket sådana här pappa mollbilder, det 
gillar ju de, det kan man börja med redan när de går i förskoleklass (Emma). 
 
Då använder vi oss av sekvenskort, man ska lägga ut korten i ordning och prata om 
korten, det gör vi tillsammans (Ulla). 

 
 
Förförståelsen beskriver fem pedagoger som viktig. Ett flertal av lärarna beskriver att de 
därför arbetar med ord och begrepp som eleverna behöver ha med sig när de senare arbetar i 
klassrummet. Pedagogerna nämner att det är viktigt att eleverna får träna och lära sig olika 
begrepp i den lilla gruppen för att ha en viss förförståelse innan de har lektionen kring ämnet i 
klassen. Då de beskriver att de till exempel ska arbeta med kroppen i klassen får svenska som 
andraspråkseleverna komma till den lilla gruppen för att bekanta sig med begreppen. 
 

Jo, vi ska prata om bondgården säger vi, då försöker jag få lite förförståelse så vi 
pratar om detta (Emma). 

Det här med förförståelse är viktigt att man reder ut olika begrepp innan man börjar 
med till exempel en SO-text (Carina). 
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Holmegaard och Wikström (2004) beskriver hur viktigt det är för eleverna att utveckla ett rikt 
ordförråd för elevernas fortsatta språkutveckling, vilket är något som pedagogerna anser vara 
av relevans. Pedagogerna betonar att orden som barnen lär sig ska vara relevanta, vilket är 
något som Holmegaard och Wikström precis som Phillips, Foote och Harper (2008) betonar, 
att de nya orden som lärs in måste vara grundliga och satta i ett sammanhang. Av intervjuerna 
visar det sig att utgångspunkten för arbetet med ordförrådet beskrivs vara samtalet. Det 
pedagogiska samtalet är något som Gibbons (2006) framför vara viktigt för inlärningen av ett 
andraspråk då eleverna får utrymme till att styra samtalets form för att en språkprocess ska 
förekomma. Gibbons påpekar även att språkinlärningen blir meningsfull då man talar svenska 
med varandra eftersom orden kommer i ett sammanhang något som vi tolkar att de 
intervjuade pedagogerna gör då till exempel använder sig av ett tema som visas i ovanstående 
citat. 
 
Att använda sig av bilder och illustrationer är ett material som används enligt pedagogerna 
vars värde styrks av Bråten (1998) i samband med att han beskriver Vygotskijs studie. 
Vygotskijs studie visade att barn lägger fler ord på minnet då de kopplas till bilder än utan 
eftersom orden sätts i ett sammanhang. Det framgår av de pedagoger som vi intervjuat att 
vissa av dem även låter eleverna skriva en berättelse utifrån sekvenskorten de har arbetat med 
vilket Dale (1998) beskriver Vygotskijs tankar om. Samtalets ord inte är lika beroende av 
sammanhang som det skrivna ordet är, vilket leder till att det krävs mer av eleven att skriva 
ner sina ord.  
 
Förförståelse anses av pedagogerna vara en viktig utgångspunkt för att eleverna ska förstå 
kommande arbeten av olika slag. Både Gibbons (2006) och Ladberg (2003) betonar 
betydelsen av förförståelse. Gibbons säger att läraren bör förbereda eleverna så att de förstår 
för att de ska få ut så mycket som möjligt av aktiviteten. Ladberg anser det vara viktigt med 
förförståelse i form av förberedelse av kommande aktivitet för att det ska bli meningsfullt. 
Bergman och Sjöqvist (2001) beskriver även vikten av att använda sig av elevernas 
förkunskaper när det kommer till processkrivande. Bergman och Sjöqvist påpekar att 
skrivande blir en följd av att man samtalar och läst om det aktuella området.  
 
Ovanstående resultat pekar mot att det sätt som pedagogerna arbetar på kan bedömas som 
gynnsamt för elevers språkutveckling genom att de arbetar med konkret material som oftast 
används i ett relevant sammanhang vilket är något som forskarna styrker. Med forskarnas 
beskrivningar i åtanke tolkar vi att pedagogerna arbetar språkutvecklande med ordförrådet på 
ett varierat sätt och att de är medvetna om ordförrådets betydelse för inlärningen av språket.  

6.1.2 Arbete med skönlitteratur 
Alla pedagoger beskriver att de arbetar med skönlitteratur som ett redskap i undervisningen. 
Majoriteten av dessa använder skönlitteratur där man läser i grupp och diskuterar innehållet i 
texten tillsammans. De använder även skönlitteratur som ett hjälpmedel till läsförståelse där 
eleverna ges tillfälle att återberätta det som de läst. En av pedagogerna betonar vikten av att 
arbeta med elevernas förståelse inför att läsa och ta till sig instruktioner. Flera av pedagogerna 
beskriver även hur de arbetar med skönlitteratur tillsammans i grupp med pedagogen och 
elever för att eleverna sedan ska få skriva något om den lästa texten enskilt. En av lärarna 
beskriver att hon i arbetet med skönlitteratur väljer lätta böcker med ett innehåll som passar 
till barnets ålder.  
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Jag utgår mycket från skönlitteratur så man får in det här med orden och meningar 
och innehållet liksom så de får känna en upplevelse av språket (Britta). 

Jag tycker att man arbetar mycket med läsförståelse för där får man in orden också. 
(Carina) 

Alla åtta pedagoger talar om att samtal är en viktig del i svenska som 
andraspråksundervisningen. På olika sätt beskriver de att eleverna bör prata fritt, uppmuntras 
till att fråga och prata, sätta ord på sina tankar, samtala om böcker och bilder samt att man ska 
samtala tillsammans i grupp.  

 
Det är viktigt att de vågar prata för det är då man utvecklas, när man använder 
språket tillsammans med andra (Ulla). 

Språkutvecklande arbete är att kunna kommunicera, göra sig förstådd, förmedla 
tankar att läsa en text, förstå innebörden och läsa mellan raderna (Agneta). 

Bergman och Sjöqvist (2003b) säger att eleverna genom att lyssna på sagor eller läsa sagor 
skapar en förståelse för hur språket är uppbyggt och kan genom det utveckla ordförrådet i ett 
sammanhang. Som Britta beskriver ovan använder hon sig av litteratur för att eleverna ska få 
utveckla sitt språk genom att bland annat lära sig nya ord. Pedagogerna i övrigt beskriver även 
hur de diskuterar innehåller i texten tillsammans, något som gör att eleverna sätter in de nya 
orden i ett sammanhang. Att göra gemensamma uppgifter som är lärarledda där man samtalar 
och hjälper varandra beskriver Gibbons (2006) som en bra utgångspunkt inför att börja skriva 
då eleven på så sätt får stöttning i det språkliga. Då flera pedagoger använder sig av 
skrivandet som ett komplement till samtalet kring litteraturen tycks eleverna få en stöttning i 
det muntliga innan de går vidare med det skriftspråkliga.  
 
Holmegaard och Wikström (2004) menar att interaktionen är avgörande för elevernas fortsatta 
kunskapsutveckling. Eleverna måste få vara aktiva deltagare i undervisningen där läraren är 
med och stöttar deras initiativ till samtal. Lärarna är här mycket viktiga när det kommer till att 
planera undervisningen som gör att eleverna får stora möjligheter till diskussion och 
interaktion med varandra och med läraren. Pedagogerna uttrycker just vikten av att samtala 
med varandra och att våga tala och diskutera med varandra. Holmegaard och Wikström tar 
upp att läraren måste tro på eleverna och deras förmåga att uttrycka sig för att eleverna ska 
känna sig trygga. Det betonas även att samarbetet och samtalet i smågrupper utvecklar 
språket. Samtal är något som alla pedagoger beskriver som en viktig del i de aktiviteter som 
de planerar.  
 
Holmegaard och Wikström (2004) visar hur viktigt det är att eleverna utvecklas till stabila 
läsare vilket måste ske genom rolig och meningsfull litteraturläsning där eleverna utvecklar en 
lust till att läsa. En av pedagogerna beskriver här hur viktigt det är att välja lätta böcker som 
är relevanta för barnens ålder. Gibbons (2006) skriver att det är viktigt att man har både den 
språkliga och den kognitiva nivån i åtanke när man ger andraspråkseleven en uppgift i skolan. 
Tanken ska utmanas för att komma vidare i utvecklingen och att man därför inte bör ge för 
kognitivt lätta uppgifter. Till skillnad från Gibbons anser Benckert (2003) att man bör 
använda sig av lättlästa böcker som ett material i andraspråksundervisningen.  
 
Ovanstående resultat visar på att flertalet av pedagogerna använder skönlitteratur i 
undervisningen språkutvecklande genom att på olika sätt få in ord och lust genom samtal 
tillsammans. Vi tolkar att pedagogerna använder skönlitteratur som en utgångspunkt för att 
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elevernas inlärning ska bli så bred som möjligt. Forskare påpekar vikten av att 
skönlitteraturen bör vara anpassad efter elevens förkunskaper vilket inte alla av de intervjuade 
pedagogerna beskriver som viktigt.  

6.1.3 Arbete med spel och lekar 
Att använda spel i sin undervisning beskrivs som ett användbart redskap av sju pedagoger. 
De använder sig bland annat av memory, bingo, pussel, kortlek samt tärningar. Två av dessa 
pedagoger framför även att de använder sig av egengjorda spel. Användning av leksaker i 
undervisningen med barnen som till exempel dockor och nallar beskrivs även. Två av 
pedagogerna beskriver att de använder sig av leken som ett moment i undervisningen för att 
det ska vara lustfyllt samt som en utgångspunkt för samtal.  
 

Memory spelar vi, så ska man alltid säga något om bilden man vänder upp så får 
man in ord och begrepp (Ulla). 

Sen har vi en sådan där kortlek med ord så de kan lägga meningar och ord för att 
se vad det kan bli för något (Britta). 

En av lärarna beskriver att hon använder sig av en studsmatta i undervisningen. Med 
studsmattans hjälp beskriver hon att eleverna kan studsa samtidigt som de räknar eller arbetar 
med ordkunskap. Hon beskriver vidare att eleverna med hjälp av studsmattan tränar sin 
motorik.  

 
De säger ju det att om man tränar hjärnan när man lär sig så ska man göra en rörelse 
till (Lena). 

 
Att använda sig av konkret material i undervisningen är något som Benckert (2003) anser vara 
mycket språkutvecklande. Benckert anser att man bör använda sig av material som finns i 
elevernas närmiljö vilket pedagogernas beskrivningar av det material de använder styrker då 
de använder sig av olika spel som finns i barnens omgivning. Även nallar och dockor beskrivs 
som ett material i undervisningen. 
 
Att aktiveras fysiskt samtidigt som man lär sig är något Cerú (1993) anser vara positivt. Man 
aktiverar höger hjärnhalva vid rörelser vilket leder till ökad inlärning, enligt Cerú. Detta är en 
metod Lena använder sig av för att öka elevernas ordförråd och matematik. 
 
Vi tolkar att pedagogerna i ovanstående avsnitt arbetar med spel och lekar på ett gynnsamt 
sätt då de utgår från elevernas erfarenheter vilket anses språkutvecklande enligt forskarna. 
Pedagogerna har gemensamma åsikter om att spel och lekar är främjande i språkinlärningen 
då det görs på ett lustfyllt sätt. Endast en av pedagogerna beskriver att rörelser vid 
språkinlärning är givande vilket vi tolkar som en ovanlig men även rolig aktivitet för 
eleverna. Vi drar även slutsatsen att denna pedagog vidgar sina undervisningsmetoder för att 
det ska vara lustfullt att lära sig samt att det inte ska bli enformigt.  

6.2 Klassrumsorganisation 

6.2.1 Gruppsammansättningar  
Majoriteten av pedagogerna beskriver att de oftast delar in eleverna i smågrupper om ca 4 
elever när de arbetar med svenska som andraspråk. Två pedagoger säger att de har eleverna i 
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större grupper om ca 10 elever. Det som pedagogerna belyser vara viktigt vid gruppindelning 
är att eleverna ska känna sig trygga i sig själva, med varandra samt våga och vilja. En annan 
del som genomsyrar pedagogernas beskrivningar är att det är viktigt att man har i åtanke vad 
eleverna har med sig sedan tidigare med avseende på språkutveckling och gruppindelning.  
När det gäller vilka elevsammansättningar eleverna delas in i, skiljer det sig mellan 
pedagogernas svar. Enligt fyra av pedagogerna delar de in eleverna i grupper utefter elevernas 
språkliga nivå, att varje grupp innehåller elever som ligger på samma nivå oavsett vilka 
årskurser eleverna går i. De resterande fyra pedagogerna beskriver att de arbetar nivåblandat 
då grupperna är hopsatta i varje årskurs för sig.  
 

Man måste alltid ha i åtanke vad eleverna har med sig i bagaget (Agneta). 

Man måste ha i åtanke att de ska känna sig trygga och vara lite måna om varandra, 
alltså det här sociala så att det är berikande, att man kommer framåt (Britta). 

Att lägga nivån lite högre än elevens nivå beskriver fyra av pedagogerna. De betonar även att 
det är väsentligt med utmaning. Tre av dessa pedagoger betonar även att utmaningen sker i 
gruppen då eleverna hjälper varandra trots att de är på olika nivåer i språket. En av dessa 
pedagoger beskriver även att tanken utvecklas vid utmaning och att tankarna utvecklar 
språket. 

 
Man försöker att lägga det lite över så de får anstränga sig lite, en utmaning (Britta). 

Det är väl det här att det ska vara identitetsstärkande, att man utmanas i tanken, att 
tänka svårare tankar, att tänka något nytt. Att utmanas att tänka svårare tankar. Man 
utvecklar språket genom att utveckla tankarna (Ann-Sofie). 

Lindberg och Skeppstedts (2000) studie om gruppaktiviteter visar att dessa bidrar till att 
eleverna genom samtal med varandra i större grad får prata och tänka högt kring olika 
begrepp än man gör i individuellt arbete. Den undervisning som pedagogerna beskriver utgår 
alltid ifrån den lilla gruppen. Det framkommer dock inte om all undervisning sker 
tillsammans. Då undervisningen sker tillsammans betonar pedagogerna vikten av att eleverna 
ska känna sig trygga med varandra och att gruppsammansättningarna sker efter elevens 
språknivå eller ålder. Thomas och Colliers (1997) studie visar också på att elever som deltar i 
en interaktiv klassrumsmiljö med undervisning där man arbetar tillsammans i större grad 
presterar bättre än elever som undervisats mer traditionellt. 
 
Bürlow, Ljung och Sjöqvist (2001) understryker vikten av att eleverna ska utmanas 
tankemässigt för att språket ska byggas upp successivt. Att eleverna ska utmanas är något som 
ett flertal av pedagogerna påpekar som viktigt. 
 
Vi tolkar pedagogernas gruppindelningar i ovanstående resultat som en följd av vad som är 
praktiskt genomförbart och vad som är gynnsamt för elevernas språkutveckling. Vi tolkar att 
vissa av de intervjuade pedagogerna genomför gruppindelningarna med mest möjlighet till 
språkutveckling i åtanke medan vissa i första hand ser till gruppklimatet.   

6.2.2 Integrering av ämnen 
Hälften av pedagogerna som arbetar med svenska som andraspråk beskriver att ämnet svenska 
som andraspråk sträcker sig över de andra ämnena, som till exempel matematik och SO. De 
intervjuade pedagogerna poängterar att de ofta arbetar med begrepp och ord som är väsentliga 
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för att förstå innebörden i respektive ämne och att dessa ofta blir en del av svenska som 
andraspråksundervisningen. Alla beskriver vikten av läsning och läsförståelse och att eleverna 
behöver tränas i detta inför att till exempel läsa en tung text i SO: n.  
 

Svenska som andraspråk är inte bara i svenska, det är så mycket mer (Ulla). 

Så kan det ju vara att en har väldigt svårt med matteorden, till exempel fler, färre, 
mindre än, större än och så där. Då kan jag ju ta den tillsammans med andra som 
också har svårt med just de orden så jobbar vi med det väldigt intensivt (Lena) 

Att integrera ämnet svenska som andraspråk med de övriga ämnena beskriver Lindberg 
(2006) som betydelsefullt. Hälften av pedagogerna beskriver att de arbetar till stor del på ett 
ämnesintegrerat sätt. Lindberg anser att det är positivt för eleverna att känna att de har nytta 
av svenska som andraspråk i övriga ämnen så som pedagogerna just beskriver att de gör 
genom att förbereda ord och begrepp inför till exempel SO. Denna syn på att integrera 
svenska som andraspråksundervisningen i de resterande ämnena delas även av Holmegaard 
och Wikström (2004) då de betonar hur betydelsefullt det är att ha förkunskaper i ord och 
begrepp för att få ut så mycket som möjligt av kunskaperna i de övriga ämnena. Grönings 
(2006) studie visar dock att det finns ett samband mellan elevernas kunskaper i svenska och 
hur de tillgodogör sig undervisningen i de övriga ämnena. Vår bedömning är att detta är något 
som pedagogerna tar hänsyn till då de till stor del arbetar ämnesintegrerat.  
 
I ovanstående resultat gällande integrering ser vi att pedagogerna tar hänsyn till den 
språkkunskap eleverna behöver ha med sig i de övriga ämnena. Vi ser i pedagogernas svar att 
de ofta i ämnet svenska som andraspråk arbetar med andra ämnen, så som matematik eller 
SO, för att eleverna ska få en förkunskap i dessa. Pedagogerna beskriver att det föregår ett 
samarbete mellan svenska som andraspråk och de övriga ämnena. Det beskrivs att många 
svenska som andraspråkslärare förbereder inför andra ämnen i form av ordkunskap däremot 
beskrivs det inte att pedagogerna i de övriga ämnena gör liknande inför svenska som 
andraspråk. Antingen nämnde inte de intervjuade pedagogerna detta eller så tolkar vi att 
samarbetet mellan svenska som andraspråk och övriga ämnen inte är på samma villkor.  

6.3 Bedömning 

6.3.1 Uppföljning 
Majoriteten av pedagogerna beskriver att de följer upp elevernas kunskap efter hand. Tre av 
pedagogerna beskriver att de ställer frågor efter att eleverna har läst för att se om de har 
förstått. Två av pedagogerna antecknar fortlöpande för att komma ihåg vad eleverna har haft 
svårt med och vad de behöver arbeta vidare med. Två av pedagogerna bedömer ordförståelsen 
med hjälp av olika spel.  

 
Att man följer upp hela tiden och bedömer så, är eleverna med eller inte? (Ann-
Sofie). 

När vi har sådana här temaområden så har jag gjort sådana här bingobrickor på de 
orden vi gått igenom till exempel då va, så får de lägga på så att man kollar av på ett 
roligt sätt (Emma). 
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Ett flertal av pedagogerna beskriver även att det inte är de som i första hand gör bedömningen 
av eleverna utan att det är klasslärarens uppgift. De beskriver dock i flera fall att de gör denna 
utvärdering och bedömning tillsammans med klassläraren. 
 

Det är jag tillsammans med klassläraren som utvärderar och bedömer (Ulla). 

Klassläraren bedömer i svenska, jag bedömer ju mer om tycker du han ska fortsätta 
gå här? Vad är det som är hans eller hennes svårigheter? (Emma). 

I början av terminen bestämmer klassläraren vad som eleverna behöver träna på så 
om det till exempel är ordkunskap så får man träna på det (Carina). 

En av pedagogerna beskriver att hon bland annat använder sig av traditionella läxförhör för att 
kolla av elevernas kunskaper.  
 

Jag kör också med ganska mycket traditionella läxförhör, glosförhör, frågor på texter 
(Ann-Sofie). 
 

En studie som Lindberg och Skeppstedt (2000) har gjort visar att läraren genom 
smågruppssamtal kan analysera elevernas förståelse som är en förutsättning för bedömning 
och uppföljning av elevernas kunskaper. Detta är något som pedagogerna visar sig ta hjälp av 
vid sin utvärdering av elevernas kunskaper. De lyssnar på elevernas interaktion med varandra 
och med läraren för att se hur de ska arbeta vidare. Även Abrahamsson och Bergman (2005) 
beskriver observation av eleverna som ett givande redskap för utvärdering och bedömning. 
Som pedagogerna beskriver observerar de om eleverna har en förståelse för innehållet i en 
text genom att ställa frågor till eleverna. De observerar även eleverna fortlöpande genom att 
anteckna eventuella svårigheter något som Abrahamsson och Bergman beskriver som bra då 
det är svårt att hålla all information i huvudet. De menar vidare att dessa anteckningar är 
viktiga då man vid ett senare tillfälle ska kunna reflektera och dra slutsatser över elevens 
utveckling. 
 
Samarbetet mellan svenska som andraspråksläraren och klassläraren beskriver Lindberg 
(2006) som viktig för elevernas fortsatta utveckling. Pedagogerna beskriver hur de utvärderar 
och bedömer tillsammans med klassläraren något som är en nödvändighet då vårt resultat har 
utvisat att de flesta lärare inte har det övergripande ansvaret för undervisningen utan att de 
endast undervisar eleverna ett fåtal tillfällen i veckan. 
 
Skillnaden mellan indirekt bedömning och direkt bedömning beskriver Bergman och Sjöqvist 
(2003a). De menar att man i indirekt bedömning formellt mäter elevens kunskap precis som 
pedagogen Ann-Sofie gör då hon använder sig av traditionella läxtest för att kolla av 
elevernas kunskaper. Bergman och Sjöqvist menar att man i en direkt bedömning istället kan 
se helheten i elevens pågående process genom till exempel konversationer istället för att mäta 
svar som endast kan bli rätt eller fel.  
 
Ovanstående avsnitt pekar mot att pedagogerna regelbundet följer upp och utvärderar 
elevernas kunskapsutveckling. Pedagogerna arbetar med bedömningen på ett 
språkutvecklande sätt då de fortlöpande följer upp elevernas utveckling med hjälp av till 
exempel spel. Dock är det tyvärr klassläraren som gör den slutgiltiga bedömningen vilket kan 
tolkas som att det språkutvecklande arbetet med bedömningen inte slutförs av 
andraspråksläraren som därigenom inte har det övergripande ansvaret för ämnet.  
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6.3.2 Bedömningsmaterial 
 

Pedagog Bedömningsmaterial 

Ulla LUS. Språket Lyfter 

Lena BOK UP 

Emma SIT-test. LEXIA. PROVIA 

Ann-Sofie – – 

Britta – – 

Lotta SVAN 

Agneta Språket lyfter 

Carina Nationella prov 

 

Som man kan avläsa i tabellen ovan, använder pedagogerna sig av olika material när det 
kommer till att följa upp elevernas kunskapsutveckling. En pedagog använder sig av 
traditionella språktest för andraspråkselever så som SVAN-testet medan två av pedagogerna 
använder sig av skolverkets bedömningsmatris Språket lyfter. Som man kan se finns inget 
gemensamt material som används i staden där pedagogerna arbetar. Enligt pedagogerna är det 
oftast upp till skolan att bestämma vad som ska användas för språktest.  
 

På skolan har vi inga speciella test för svenska 2 man saknar det många gånger så 
man vet, särskilt nu när dom skriftliga omdömena kommer, var ska man lägga nivån 
det är mycket dom nationella proven i femman hittills (Carina). 

 
I ett fall använder sig läraren själv av bedömningsmaterial som är utformat för elever med 
svenska som modersmål och tycker att dessa tydligt visar på vad eleverna har svårt för eller 
inte. Ett flertal av lärarna anser även att många test som finns för att testa elevernas 
språknivåer är ålderdomliga och där innehållet inte är relevant för eleverna. Det kunde då vara 
bland annat begrepp som de anser att eleverna inte behöver ha någon kunskap om.  
 

Mast, varför ska de kunna det? Vi bor inte ens vid havet här, det räcker väl att de kan 
att det är en segelbåt (Lotta). 

 
Att eleverna behöver arbeta med uppgifter som är relevanta och bygger på elevernas 
erfarenheter vid inlärning av nya ord är något som Benckert (2003) tar upp. Då vissa av 
pedagogerna ansåg att de språktest som finns för andraspråkselever så som SVAN-testet är 
gammalt och ålderdomligt betonades då att det oftast var begrepp som de inte ansåg vara 
nödvändiga för eleverna att lära sig så som ”mast” som Lotta ovan beskriver. Gibbons (2006) 
menar dock att man har både den språkliga och den kognitiva nivån i åtanke när läraren ger 
andraspråkseleven en uppgift i skolan. Gibbons menar att tanken ska utmanas för att komma 
vidare i utvecklingen och läraren bör därför inte ge för kognitivt lätta uppgifter.  
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Som ovanstående resultat visar finns det enligt pedagogernas beskrivningar inget gemensamt 
material för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling. Det finns enligt pedagogernas 
beskrivningar äldre språktest men som anses ålderdomliga. Vår tolkning är att pedagogerna 
gärna skulle vilja ha gemensamt fungerande språktest för eleverna, något som i den 
undersökta staden inte finns.  

6.4 Övriga villkor som påverkar 
Tidsbrist är något som majoriteten av pedagogerna framför som påverkande av 
undervisningen. De påpekar att arbetet med svenska som andraspråk hade varit lättare om de 
hade haft dessa elever i all svenskundervisning i veckan. Vissa av pedagogerna beskriver sig 
själva som resurser som stöttar upp de elever som behöver mest hjälp. Det övergripande 
ansvaret ligger på klassläraren och pedagogerna tar upp hur viktigt det är att alla lärare på 
skolorna tar elevernas behov i beaktning, i alla ämnen. På en av skolorna är det 62 elever som 
är i behov av svenska som andraspråksundervisning medan endast 9 elever undervisas.  
 

Det är lite svårt att bedöma på 40 minuter per vecka (Emma). 

Det är inte bara vi som arbetar med detta utan alla på skolan måste vara med och 
tänka på detta, svenska som andraspråk (Ulla). 

Det är svårt för mig att se helheten med bara två timmar i veckan (Carina). 

Man har ju sådan begränsad tid, förr hade man dem mycket mer och då kunde man 
göra mycket mer (Britta). 

Egentligen ska de ju ha varje dag undervisning så att alla ska ju egentligen ha, men 
det finns det ju inte tid till (Lena). 

Hur ska jag kunna ha det övergripande ansvaret när jag inte träffar dem alla 
svensktimmar? (Lotta). 

Som citaten visar ser man en frustration hos de intervjuade pedagogerna då de känner att tiden 
inte räcker till. Vår tolkning är att de intervjuade pedagogerna hade en vilja att undervisa 
språkutvecklande vilket svårgjordes av tidsbristen. 
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7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 
Syftet med vår studie har varit att få fram hur lärare arbetar med material och aktiviteter, hur 
de organiserar sin undervisning i klassrummet samt hur de bedömer elevernas 
kunskapsutveckling. Ifråga om detta visar vårt resultat hur de intervjuade pedagogerna arbetar 
inom våra tre olika delar. Vi har valt att lyfta fram de områden som de flesta pedagogerna har 
haft gemensamt, men vi har även valt att beskriva vissa områden där pedagogernas 
beskrivningar har skilt sig. I den kommande resultatdiskussionen kopplar vi resultatet med vår 
teoretiska ram som är Cummins (1996) modell samt Vygotskijs (2001) sociokulturella 
synsätt.  
 
Vårt resultat visar att många av pedagogerna arbetar med ordförrådet, och då med ord som för 
eleverna är relevanta. De arbetar med bilder, skönlitteratur samt spel och lekar för att få in 
samtalet kring ord och genom det en ökad förståelse för olika begrepp. Enligt Cummins 
(1996) modell är denna undervisningsmetod kontextbunden då pedagogerna arbetar med 
konkret material för att eleverna ska befästa olika ord och begrepp. Undervisningen befinner 
sig på en låg kognitiv svårighetsgrad där eleverna övar på kommunikativa språkfunktioner 
genom att tillsammans i grupp samtala. Detta visar sig främst då pedagogerna beskriver hur 
de arbetar med skönlitteratur. Pedagogernas beskrivningar om sin undervisning startar i det 
aktivitetsområde som Cummins beskriver att undervisningen bör starta i för andraspråkselever 
där undervisningssituationen är kontextbunden. Precis som Cummins modell visar, är de 
aktiviteter som pedagogerna utför språk- och kunskapsutvecklande, men vi tycker även att det 
är viktigt att man alltid har elevernas fortsatta utveckling i åtanke. Vygotskij (2001) anser att 
pedagogerna bör sträva efter att höja den kognitiva svårighetsgraden hos eleven, att de 
utmanas och att man alltid har zonen för närmaste utveckling i åtanke, vilket vi instämmer 
med. Vygotskij menar även att eleverna lär sig tillsammans och att man lär av varandra vilket 
vi uppfattar att eleverna gör då de samtalar kring exempelvis en skönlitterär bok. Med 
Vygotskijs synsätt i åtanke ställer vi oss frågande till om det pedagogiska samtalet används på 
ett språkutvecklande sätt där eleverna formar samtalet och inte endast svarar på förutbestämda 
frågor.  
 
I resultatanalysen betonar de intervjuade pedagogerna hur viktigt det är att eleverna arbetar 
tillsammans och att de vågar samtala med varandra, att de känner sig trygga i gruppen samt 
att de får med sig kunskap som även är relevant i de övriga ämnena. Att använda 
andraspråksundervisningen för att få en förförståelse i de övriga ämnena som pedagogerna 
beskriver kopplar vi till Cummins (1996) åsikter om att kunskapsinlärning ska vara 
kontextbundet, alltså taget ur ett sammanhang.  Detta är viktigt för att eleverna ska känna att 
de har grunden till ny kunskap. De beskriver även att utmaning i gruppen är viktigt och att 
man tar detta i beaktning vid gruppsammansättningar. Vygotskij (2001) menar att 
gruppsammansättningen bör innehålla elever med olika språkliga nivåer för att eleverna ska 
utmana varandra. Han menar att det som eleverna gör tillsammans med någon som kommit 
längre i sin språkliga utveckling klarar de senare av att göra själva, vilket hälften av 
pedagogerna beskriver att de har i åtanke vid grupparbeten. De resterande pedagogerna menar 
istället att eleverna i en gruppsammansättning bör vara på samma språkliga nivå. Vygotskij 
menar dock att denna utmaning kan komma från en elev som har nått en högre språklig nivå 
eller genom lärarens stöttning vilket vi tror kan ske genom båda typer av 
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gruppsammansättningar. Vi anser dock att nivåblandade grupper där eleverna lär sig av 
varandra är meningsfulla och språkutvecklande för eleverna.  
 
Majoriteten av pedagogerna beskriver dock enligt resultatet att det viktigaste när man delar in 
eleverna i grupper är att de känner sig trygga. Detta är en förutsättning för att man som i 
Cummins (1996) modell beskriver ska kunna bedriva en språkutvecklande undervisning där 
fokus ligger på kommunikationen mellan eleverna. Vi anser att pedagogernas åsikter om att 
eleverna ska känna sig trygga är positiva om man har som syfte att tryggheten ska leda till 
språkutvecklande arbete. Eftersom syftet med att eleverna ska vilja och våga inte kommer 
fram under intervjuerna ställer vi oss frågande till om pedagogerna anser att det viktigaste i 
arbetet med varandra är klimatet i gruppen eller om det är en process som ska leda fram till 
språkutveckling.  
 
Resultatet visar att pedagogerna utvärderar elevernas kunskapsutveckling utefter processens 
gång. Oftast sker denna bedömning vid undervisningssituationer. De beskriver att de 
använder sig av olika bedömningsmaterial för att följa upp eleverna. Då pedagogerna följer 
upp eleverna i undervisningssekvenser görs bedömningen enligt Cummins (1996) modell i ett 
kontextbundet sammanhang. Bedömning sker alltså i situationen då eleverna arbetar konkret 
som till exempel när de kollar av ordförståelsen med hjälp av olika spel. Enligt 
resultatanalysen kan vi dock utläsa att det övergripande ansvaret för bedömningen inte ligger 
hos andraspråksläraren vilket vi ser som förvånande samt ett tecken på att ämnet behandlas 
som ett stödämne. En av pedagogerna använder sig av traditionella läxförhör vilket vi tolkar 
som en kontextreducerad form av bedömning med utgångspunkt i Cummins modell. Vår 
tolkning av traditionella läxförhör är att de ofta konstrueras som en form av fylleriövningar 
vilket Cummins menar att man ska undvika då det inte anses språkutvecklande för eleven. Det 
som inte framgår är hur pedagogen använder sig av dessa läxförhör vad gäller den kognitiva 
svårighetsgraden samt sammanhanget.  
 
De bedömningsmaterial som används av pedagogerna skiljer sig vilket man kan se i 
resultatets bedömningstabell. Det anses av vissa pedagoger att de test som finns för att testa 
svenska som andraspråkselevers språkkunskaper är gammalmodiga med begrepp som flera 
anser vara svåra. Ett exempel som ges är att begreppet ”mast” inte är ett relevant ord att lära 
sig. Vygotskij (2001) menar dock att man inte ska begränsa sig till det eleverna endast kan för 
tillfället utan se ny kunskap som en utmaning och utveckling. Även Cummins talar om att 
man ska sträva efter att eleverna ska nå den högre kognitiva svårighetsnivån. Om man 
ständigt lägger ribban på den kognitivt låga nivån blir det svårt för eleverna att nå slutmålet 
vilket är att uppnå samma språkliga nivå som elever med svenska som modersmål för att 
kunna tillgodogöra sig kunskap i alla ämnen.  
 
Enligt Cummins (1996) och Vygotskijs (2001) synsätt på andraspråksinlärning undervisar de 
intervjuade pedagogerna till stor del på ett språk- och kunskapsutvecklande sätt. Vi vill dock 
påpeka att det under intervjuerna framkommit flera faktorer som pedagogerna anser ha en 
påverkan på undervisningen. Det är bland annat att pedagogerna uttrycker en frustration över 
att tiden inte räcker till för att undervisningen ska bli så bra som möjligt. På de flesta skolorna 
undervisas eleverna vid ett fåtal tillfällen i veckan och oftast de elever som är i behov av mest 
hjälp. Detta innebär att många elever inte får den grad av hjälp de är i behov av. Vår tolkning 
är att pedagogerna har ett språkutvecklande synsätt till andraspråksundervisning men som 
tyvärr påverkas av högre organisationsfrågor. Vi ser det som alarmerande att 62 elever på en 
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skola är i behov av svenska som andraspråksundervisning medan tiden endast räcker till att 
undervisa nio elever.   

7.2 Didaktiska konsekvenser 
Vi hoppas att vårt examensarbete kommer ha en betydelse för läsaren dels med utgångspunkt 
i litteraturen, den tidigare forskningen vi har belyst samt vad vårt resultat har visat. 
Förhoppningsvis kommer vår tydliga och breda litteraturgenomgång att ge läsaren en 
helhetsbild av det ämne vi belyser i vår forskning. 
 
Utifrån resultatet kan vi konstatera att de intervjuade pedagogerna till stor del arbetar på ett 
språkutvecklande sätt men en tydlig faktor som påverkar är organisationen på skolorna. I sin 
undervisning arbetar de flesta med konkret material så som spel och bilder. De arbetar även 
mycket med att samtala och diskutera med varandra vilket vår bakgrund styrker. En 
konsekvens för undervisningen blir dock att eleverna inte får den hjälp de är berättigade till då 
pedagogens tid inte räcker till. Vi har under arbetets gång insett vikten av att alla lärare på en 
skola måste samarbeta för att svenska som andraspråkseleverna ska få den hjälp de behöver. 
Detta innebär att alla lärare bör ha ett förhållningssätt som främjar alla elevers språkkunskaper 
i alla ämnen. 
 
Ytterligare en didaktisk omständighet vi vill uppmärksamma är att ett flertal av svenska som 
andraspråkslärarna egentligen fungerar som resurser där klassläraren har det övergripande 
ansvaret. De flesta av pedagogerna beskriver att det är klassläraren som sätter ihop grupperna, 
avgör vem som behöver mest stöd samt har det yttersta ansvaret vid bedömningen. Vi anser 
med detta som grund att svenska som andraspråk inte betraktas som ett ämne utan istället som 
ett sätt att forma en resursgrupp för de elever som behöver mest stöd i det svenska språket. 
Med detta i åtanke hoppas vi att de som tar del av vårt arbete kommer att ha ett 
förhållningssätt som främjar svenska som andraspråkseleverna i alla ämnen. Vi hoppas att 
ämnet svenska som andraspråks status kommer att förändras då vi ser det som oerhört viktigt 
att alla elever får den hjälp de har behov av och är berättigade till.   

7.3 Metoddiskussion 
Vi valde att intervjua pedagoger som arbetar med svenska som andraspråk för att uppnå vårt 
syfte. Något vi upptäckte under intervjuernas gång var att ett flertal av pedagogerna kände sig 
spända och nervösa över att svara på frågorna efter våra förväntningar. Det som tyder på detta 
var att respondenterna ofta talade mer avslappnat efter att inspelningen var avslutad vilket 
gjorde att vi möjligen gick miste om information. Några av pedagogerna ville gärna ha 
gensvar av oss efter intervjuerna för att försäkra sig om att vi fått den information som vi 
behövde. Det kan hända att intervjun har påverkats av att pedagogerna gav oss svar som de 
ansåg att vi ville höra istället för hur det egentligen var. Detta betraktar vi dock som mindre 
troligt eftersom respondenterna ofta gav praktiska exempel på hur undervisningen såg ut samt 
att de gärna ville visa oss autentiska arbeten som eleverna hade gjort.  
 
Något att ta i beaktning är att svenska som andraspråk är ett aktuellt och känsligt ämne vilket 
kan göra att pedagogerna på fältet kan uppfatta ämnet som minerat, alltså att de är rädda för 
att de inte arbetar så som litteraturen samt den aktuella forskningen säger. Ett tydligt exempel 
på detta var när en pedagog efter avslutad intervju bad oss att förklara hur man ska arbeta 
enligt litteraturen samt de kurser som vi läst på Högskolan i Borås.  
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7.4 Fortsatt forskning 
Eftersom vi är mycket intresserade av ämnet svenska som andraspråk har det under arbetets 
gång dykt upp många aspekter som vore intressant att forska vidare om. En aspekt skulle 
kunna vara att man forskar kring organisationens betydelse för ämnet. Med detta menar vi hur 
skolans ekonomiska resurser kan ha påverkan på hur meningsfull undervisningen blir. Det 
skulle även vara intressant att se statistik på hur många elever som är i behov av svenska som 
andraspråksundervisning och hur många som faktiskt får det.  
 
En annan intressant aspekt att titta vidare på kan vara om pedagogers utbildning har en 
påverkan på undervisningens kvalitet. Kan det vara så att pedagoger med svenska som 
andraspråksutbildning undervisar på ett mer språkutvecklande sätt än lärare utan utbildning? 
Även i detta område skulle det vara intressant att se en statistik på hur många svenska som 
andraspråkslärare som är utbildade för att kunna studera om det har ett samband.  
 
Hur eleverna ser på sin undervisning är ytterligare något att forska vidare om. Anser eleverna 
att de får tillräckligt med tid och hjälp som de behöver? Ur elevsynpunkt skulle det även vara 
intressant att observera undervisningen för att få en mer realistisk bild av hur verkligheten ser 
ut. Genom observation kan man se hur eleverna tar till sig undervisningen samt hur läraren 
arbetar.  
 
Tack! 
Vi vill tacka Gunilla Elber för en inspirerande undervisning kring ämnet svenska som 
andraspråk vilken ledde till vårt brinnande intresse som ligger till grund för denna forskning. 
Vi vill också tacka vår handledare Anita Norlund för givande handledning, stöttning på vägen 
samt det uppmuntrande bemötande som har fått oss att utvecklas under arbetets gång. Sist 
men inte minst vill vi tacka de pedagoger som har ställt upp på våra intervjuer, utan er hade 
vår studie inte kunnat genomföras. Utan frågor får man inga svar! 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
• Hur länge har du arbetat med svenska som andraspråk? 
• Har du någon utbildning i svenska som andraspråk? I så fall vad? 
• Hur många elever undervisas i SVA på din skola? 
• Vilken kursplan är utgångspunkten i SVA- undervisningen på din skola? 

 
• Hur planerar du din undervisning? 
• Vad använder du för material/aktiviteter i din undervisning? 
• Hur ser gruppkonstellationerna ut? 
• Vad anser du att man behöver ha i åtanke när man delar in SVA-elever i grupper? 
• Hur utvärderar och bedömer du elevernas kunskapsutveckling? 
• Hur arbetar du vidare med resultaten av utvärderingen? 
• Vad är språkutvecklande arbete för dig? 

 

 

 


