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Sammanfattning 

 

Arbetets art: Lärarprogrammet. Grundläggande inriktning mot svenska, matematik 

och engelska.  210 högskolepoäng. 

 

 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 

högskolepoäng i utbildningsvetenskap. 

 

Titel: ”Konsten är att sovra i allt material” – om val av material och 

aktiviteter i ämnet svenska som andraspråk  

 

Engelsk titel: “The skill is to sift through all the material” – about election of 

material and activities in the second language classroom  
 

Nyckelord: Svenska som andraspråk, material, aktiviteter, motiv 

 

Författare: Anna Perbring och Karin Åkesson  

 

Handledare: Anita Norlund 

 

Examinator: Anna Wernberg 

 

 

BAKGRUND: I vår bakgrund redogör vi för den tidigare forskning som bedrivits 

kring fysiskt undervisningsmaterial i ämnet. Vår teoretiska ram utgörs 

av Cummins modell för andraspråksinlärning samt Vygotskijs 

sociokulturella förhållningssätt vilka båda ligger till grund för vår 

resultatdiskussion.  

 

SYFTE: Syftet med vår undersökning är att med utgångspunkt i klassrummets 

konkreta material studera undervisningssituationer i ämnet svenska 

som andraspråk, samt undersöka vilka motiv lärare anger för sina val 

av material och val av aktiviteter. 

 

METOD: För att nå studiens syfte använde vi oss utav observationer och 

kvalitativa intervjuer. I vår undersökning ingår tre lärare på olika 

skolor som undervisar i ämnet svenska som andraspråk.  

 

RESULTAT:  I vår undersökning fann vi att lärarna arbetade med ett varierat 

material och olika aktiviteter i sin undervisning utan att vara styrda av 

läroboken. Gemensamt för de tre lärarna var att de arbetade med 

skönlitteratur, läsförståelse och ordkunskap. Resultatet visade också 

att lärarnas motiv till det material de använde ofta grundade sig på en 

ambition av anpassning till elevernas tidigare kunskaper och 

vardagliga liv.  
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Inledning 
 

Sverige har idag blivit ett mångkulturellt samhälle med många olika nationaliteter och språk. 

Svenska är inte längre det enda modersmål som talas, och detta kommer vi lärare framförallt 

att möta i skolans värld. För oss som blivande lärare tycker vi att det är viktigt att vi är 

förberedda på att möta alla elevers olika behov. Med anledning av detta fann vi svenska som 

andraspråk som ett intressant ämne att undersöka.  

 

Språk är något som utvecklas hos människan under hela livet, och det är ett viktigt redskap 

för kommunikation. Eftersom språket är en viktig del i vårt samhälle är det viktigt att alla 

människor får lika möjligheter att utveckla sitt svenska språk. Alla lärare kommer med stor 

sannolikhet att möta elever som är i behov av svenska som andraspråk.  

 
När jag väljer material tänker jag främst på ordkunskap och läsförståelse. Jag vill prata mycket 

med eleverna om texterna, för att de ska förstå orden (Berit)  

 

Som citatet visar ovan är materialet av stor vikt i ämnet. Det material som används i 

undervisningen i ämnet svenska som andraspråk är en viktig del och av betydelse för 

elevernas språkutveckling. Då det handlar om elevernas språkutveckling är det viktigt vad det 

är för material som används, samt hur och varför det valda materialet används i 

undervisningen. Eftersom materialet är en stor del i elevernas språkutveckling fann vi det 

intressant att undersöka vilket material det är som används i undervisningen, samt hur och 

varför det används. Vi fann det även intressant att undersöka de motiv som ligger bakom 

lärarnas val av material.  

 

Våra tidigare erfarenheter kring ämnet svenska som andraspråk skiljer sig åt. Vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har varit placerad i olika kommundelar där den 

kulturella mångfalden ser olika ut. Vi anser oss ha olika erfarenheter av den mångkulturella 

skolan i dagens samhälle, men därmed inte sagt att någon av oss är mer förberedd än vad den 

andra är.  
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Syfte 
 

Syftet med vår undersökning är att med utgångspunkt i klassrummets konkreta material 

studera undervisningssituationer i ämnet svenska som andraspråk, samt undersöka vilka motiv 

lärare anger för sina val av material och val av aktiviteter. 

 

 

Frågeställningar 

 

Vilket material och vilka aktiviteter används i undervisningen? 

 

Hur används det valda materialet i aktiviteterna i undervisningen? 

 

Vilka motiv finns för användningen av materialet och aktiviteterna?  
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Bakgrund 
 

Vi kommer i det här avsnittet beskriva definitioner av flerspråkighet, ämnet svenska som 

andraspråk, vad styrdokumenten i ämnet uttrycker samt forskning kring material och 

undervisning. Avsnitten om material och aktiviteter har vi sedan delat upp ytterligare då detta 

är centrala delar i vår studie. Som avslutande del beskriver vi den forskning som bedrivits 

kring ämnet, utifrån avhandlingar och vetenskapliga artiklar som knyter an till vårt 

undersökningsområde. 

 

Flerspråkighet 

 

Att vara flerspråkig definieras av många författare att man använder mer än ett språk. Man 

behöver nödvändigtvis inte vara uppväxt med fler än ett språk i hemmet, men att man som 

elev i skolan eller på liknande sätt fått kunskaper i ett nytt språk. Personen ifråga har alltså lärt 

sig det ena språket före det andra.  

 

Håkansson (2003) skriver att en del människor ser flerspråkighet som ett hinder istället för att 

se det som en tillgång. Hon skriver vidare att det påstås vara svårt för barn att hantera många 

språk samtidigt, medan Håkansson anser att man som barn besitter de bästa förutsättningar för 

att lära sig ett nytt språk. Att vara flerspråkig är vanligare än enspråkighet om vi ser till 

majoriteten av världens befolkning. Arnberg (2004) beskriver att flerspråkigheten är viktig, 

inte bara för det enskilda barnet utan även för samhället, då det berikar både samhället och 

dess invånare. Genom att ta del av fler språk öppnas fler möjligheter.  

 

Undervisningsspråket i den svenska skolan är allt som oftast just svenska. Elever som har ett 

annat modersmål än svenska får därmed använda sitt nya språk som tankeinstrument, vilket 

till en början kan bli en begränsning. Men genom utveckling av språket innebär således en 

utveckling av tänkandet vilket blir till avgörande betydelse för lärandet (Skolverket, 2000a).  

 

Hyltenstam och Lindberg (2004) förklarar att många av de flerspråkiga eleverna behärskar 

sina förstaspråk i varierande utsträckning och använder dem i olika situationer och 

sammanhang. Det innebär att det bland flerspråkiga elever finns en större variation i 

behärskningen av det svenska språket än vad de gör bland enspråkiga elever.  

 

Ämnet svenska som andraspråk 

 

Med anledning av invandringen i Sverige blev också behovet av undervisning i svenska som 

andraspråk större under senare delen av 1960-talet (Skolverket, 2000a). Svenska som 

andraspråk blev därmed ett eget ämne i den svenska skolan, men officiellt inte förrän år 1995. 

Ämnet svenska som andraspråk är avsett för en elevgrupp som har behov av utveckling i det 

svenska språket. Det är ett speciellt ämne med egen kursplan och egna betygskriterier 

(Myndigheten för Skolutveckling, 2007) 

 

De elever som har ett annat modersmål än svenska och en annan kulturbakgrund börjar i 

undervisning i ämnet svenska som andraspråk. Det svenska språket är en förutsättning för att 

kunna verka som en demokratisk medborgare i det svenska samhället, vilket gäller för alla 
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som är bosatta i Sverige. Därför blir det till en av skolans viktigaste uppgifter att ge alla 

elever, oavsett kulturell bakgrund, möjligheter att utveckla sitt svenska språk. Skolans 

undervisning ska vara språkutvecklande och ge ett helhetsperspektiv på svenskan, alltså tala 

och lyssna, läsa och skriva (Skolverket, 2000a). Hyltenstam och Lindberg (2004) förklarar 

närmare att skolämnet svenska som andraspråk för många elever utgör en nyckel till 

skolframgång även i andra ämnen och därför är av stor betydelse.  

 

Styrdokumenten 

 

I skolan är undervisningen målstyrd och det är varje elevs rättighet att få möjlighet att nå 

dessa mål. Enligt den gällande läroplanen Lpo94 (Skolverket, 2006) ska skolan sträva efter en 

likvärdig utbildning.  

 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje 

skolform skall vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas (s. 4).  

 

Med en likvärdig utbildning menas inte en likadan utformad undervisning med rättvis 

fördelning på skolans resurser, eftersom det finns olika vägar att nå målet. Skolverket (2006) 

menar att en likvärdig utbildning inom skolan är att ta hänsyn till elevernas förutsättningar 

och behov, och det är anledningen till att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla.  

 

Enligt kursplanen för ämnet svenska som andraspråk är ämnets syfte att eleverna ska uppnå 

en funktionell behärskning av det svenska språket (Skolverket, 2000b). Behärskningen ska 

vara i nivå med vad elever med svenska som modersmål har, alltså en förstaspråksnivå i det 

svenska språket. Målet är att de, med hjälp av språket, ska kunna tillgodogöra sig språket även 

i övriga ämnen, och kunna ingå i sociala sammanhang. Ämnets syfte och roll är att de elever 

som är i behov av svenska som andraspråk ska få de förutsättningar som krävs för att kunna 

leva och verka i det svenska samhället. Ämnet har ett helhetsperspektiv på det svenska 

språket, vilket syftar till att ge möjligheter att utveckla sin förmåga att tala, lyssna, läsa och 

skriva i olika situationer.  

 

Material och aktiviteter 

Läromedel  

 

Psykologiforskaren Imsen (1999) förklarar att det är komplext för en lärare att genomföra en 

undervisning med enbart två tomma händer. Hon ser läromedel som en viktig och nödvändig 

del i alla undervisningssituationer. Imsen beskriver att begreppet läromedel idag omfattar så 

mycket mer tack vare teknikens utveckling. Trots det behöver läromedel inte enbart innefatta 

läroböcker, utan det minsta kravet för att kunna bedriva en undervisning är en tavla och en 

krita.  

 

Benckert (2000b) ger förslag på olika läromedel och konkreta material i klassrummet som på 

ett lättillgängligt sätt kan användas i undervisningen. Hon ger förslag på att bland annat 

använda världskartan så att eleverna kan peka ut sitt hemland och därmed koppla 

undervisningen till elevernas bakgrund. Andra förslag Benckert ger är att använda speglar så 
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att eleverna själva kan få se hur olika ljud formas och uttalas. Även blädderblock och/eller 

overhead kan användas för att tillsammans skapa texter av olika slag.  

 

Imsen (1999) ser kopieringsmaskinen som det viktigaste hjälpmedlet för läraren. Det är dock 

inte kopieringsmaskinen som ses som läromedel, utan allt det material som kan skapas och 

anpassas med hjälp av den. Det ger läraren möjlighet att komponera och producera sitt eget 

undervisningsmaterial och våga gå utöver det standardmaterial som finns till hands på skolan. 

Imsen uppfattar dock läroboken som det viktigaste läromedlet då det kan ha betydande 

kvaliteter och upplevelser både för läraren och för eleven. Men att hålla sig till en lärobok får 

inte innebära att läraren håller tillbaka sin egen kompetens, menar Imsen. Det är genom 

användandet som en lärobok visar sig vara bra eller dålig. Imsen skriver att en bra lärobok 

kan kompensera en dålig undervisning medan en bra lärobok aldrig kan ersätta en bra lärare. I 

många fall får lärare acceptera den lärobok som skolan har valt att använda. Lärare bör därför 

ha ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till de läroböcker som används, framhåller Imsen.  

Arbetssätt och arbetsformer 

 

Undervisningsgrupper i ämnet svenska som andraspråk är ofta mindre än i övriga ämnen 

(Myndigheten för Skolutveckling, 2007). Med anledning av detta har lärare möjlighet att 

skapa arbetssätt och arbetsformer därefter. Gibbons (2006) menar att små 

undervisningsgrupper och grupparbeten främjar språkinlärningen hos elever. I grupp får 

eleverna tillfälle att lyssna till det talade språket av andra än läraren, och därmed också 

tillfälle till ett större inflöde. När eleverna interagerar med varandra får de höra tankar och 

idéer uttryckas på olika sätt och får därmed ett större utflöde och underlättar förståelsen. 

Gibbons förklarar att eleverna vid sådana tillfällen själva sköter sin språkinlärning. Det är när 

eleverna ingår i ett sammanhang och får använda språket som de når målet med 

språkinlärningen. 

 

Hyltenstam och Lindberg (2004) beskriver att det finns många faktorer som påverkar 

inlärningen av kunskaper och även kunskaper i ett nytt språk och som ligger utanför 

undervisningens och lärarens kontroll. Hyltenstam och Lindberg menar därför att 

utbildningens effekt måste diskuteras och värderas i relation till verkligheten som utgör ramen 

för verksamheten.  

 

Thomas och Collier (1997) har gjort en undersökning som visar att flerspråkiga elever 

presterar bättre om de ingår i en interaktiv undervisning. Studien visar även att flerspråkiga 

elever bidrar till motiven för lärarnas undervisning. Lärarnas motiv i val av material och 

aktiviteter i undervisningen bygger på elevernas bakgrund och erfarenheter. Thomas och 

Collier förklarar att resultatet i denna undersökning om elevernas framgång gäller alla ämnen 

och inte bara i sitt andraspråk.  

 

Vidare har Gustavsson (2007) forskat kring lärares uppfattningar och förväntningar om 

arbetssätt och arbetsmaterial. Undersökningen grundar sig på empiriska 

klassrumsobservationer och intervjuer. I sin avhandling diskuterar Gustavsson vikten av att 

lärarna i sin undervisning och i sitt val av material tar hänsyn till elevernas kulturella 

bakgrund samtidigt som de kopplar undervisningen till de styrdokument som finns. 

Gustavsson argumenterar för att lärarna behöver en bred undervisningsrepertoar för att 

tillgodose alla behov, erfarenheter och kulturella referensramar.  
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Materialtillgång i klassrummet 

 

Kroksmark (2003) förklarar skolan och klassrummet som en arena för aktiviteter som ska 

utgå från en trygg miljö där eleverna ska kunna utvecklas i sin egen takt. Samspel och sociala 

kontakter med lärare och klasskamrater bidrar till att en sådan utveckling kan ske, 

klassrumsmiljön handlar alltså om mer än möblering av bord och stolar. Med klassrumsmiljö 

beskriver Imsen (1999) en miljö som är lockande ur såväl estetisk som praktisk synvinkel och 

lockar eleverna till kreativt arbete. Materialet bör vara lättillgängligt både för lärare och för 

elever för att det ska användas dagligen, instängt material tenderas att glömmas av. Imsen 

hävdar att elevernas arbeten bör vara synliga i klassrummet och att eleverna själva ska vara 

med och påverka sin arbetsmiljö.  

 

Undervisningen ska enligt svenska läroplaner ge varje elev möjlighet till ett individuellt 

anpassat lärande med varierade arbetsformer och ett meningsfullt innehåll. I Lpo94 

(Skolverket, 2006) framhålls att skolpersonal och elever tillsammans ska arbeta för en bättre 

läro- och utvecklingsmiljö. Det är också skolpersonalens skyldighet att uppmuntra elever till 

eget ansvar och inflytande över sin skolvardag och skolmiljö. Ladberg (2000) belyser vikten 

av att arbeta fram ett klassrum där eleverna lockas till aktivitet, interaktion och kreativitet. 

Skolverket skriver vidare att det behövs en miljö som kan motivera och stimulera eleverna till 

att skapa goda relationer och utvecklas psykiskt.  

 

Att bygga upp ett ordförråd 

 

Att det tar tid att lära sig ett språk och att bygga upp ett ordförråd är något de flesta forskare är 

överens om. Cerú (1993) menar att ett språk och ett ordförråd växer med hjälp av Fyra T: tid, 

tilltro, trygghet och trivselglädje. Dessa Fyra T är alla viktiga komponenter i en 

språkinlärning. Att lära sig ett andraspråk kräver tid, det kräver även tilltro till sig själv och 

till sin lärare. Trygghet är en förutsättning för att eleverna ska lära sig, det kan handla om en 

bekant miljö, rutiner, erfarna lärare etc. Om man som elev också trivs med det man gör känner 

man trivselglädje och lär sig mer. Om tid skriver Cerú: 

 
Det måste få ta tid att lära sig ett språk, att tillägna sig orden på djupet. Orden har ett innehåll, de 
är kulturbärare och kan inte läras in via lexikon. Därför tar det tid innan man gjort orden till sina 

egna, innan de verkligen betyder något för en. Man måste få möta orden många gånger i olika 

meningsfulla sammanhang, få smaka på dem, få pröva dem, få använda dem själv i olika 

situationer (1993, s.17).  

 

Precis som Cerú (1993) beskriver Bergman och Sjöqvist (2000) att en andraspråksinlärare 

behöver möta ord flera gånger och i olika sammanhang för att ordets betydelse ska bli tydlig. 

Ordförrådet ska utvecklas i allt man gör, därmed krävs en medveten undervisning från 

lärarens sida. Eleverna behöver ett rikt ordförråd för att klara av alla ämnen i 

skolundervisningen, då undervisningsspråket allt som oftast är svenska. Benckert (2000a) 

förklarar att man måste använda språket för att kunna tillägna sig det nya språket. Fokus 

måste ligga på språket och ordens betydelse för att eleverna ska bli språkligt medvetna. En 

språklig medvetenhet kan enligt Benckert nås genom språklekar, spel och pussel, där språket 

används på ett lustfyllt sätt.  

 

Holmegaard (2000) har studerat lärares tankar när det gäller ordinlärning i 

andraspråksundervisningen. Resultatet visar att lärares uppfattning är att ett stort ordförråd är 
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en förutsättning för att tvåspråkiga elever ska klara av skolans övriga ämnen. Holmegaard har 

i sin studie observerat en undervisning som enbart är inriktad mot läsning, men argumenterar 

för strukturerade övningar och genomgångar i meningsfulla sammanhang för att klargöra 

ordens betydelse på ett djupare och mer genomgripande plan. 

 

Forskning har också bedrivits kring lärares val av arbetssätt att bygga upp ordförråd. Studien 

som grundas på klassrumsobservationer och intervjuer med såväl lärare som elever diskuteras 

i en artikel av Phillips, Foote och Harper (2008). Resultaten visar att de arbetssätt som lärarna 

har valt ofta grundas på tidsbesparing och för att snabbt kunna gå vidare till vad de anser vara 

en mer innehållsligt meningsfull undervisning. Phillips, Foote och Harper diskuterar mer 

effektiva och varierande strategier för att tillägna sig ett rikare ordförråd. De menar att 

ordförrådet bör ses som en grundläggande kunskap för att kunna gå vidare i sin språkliga 

utveckling, och därför inte bör skynda vidare.  

 

Språkutvecklande undervisning 

 

Barn och elever som kommer till Sverige förenas i skolan (Benckert, 2000a). De talar olika 

språk och kommer från olika kulturer. De har olika bakgrund, olika åldrar och kommer till 

Sverige vid olika tidpunkter. Därmed har de också kommit olika långt i sin utveckling i 

språket, kanske både i sitt modersmål och i sitt svenska språk.  

 

Enligt Ladberg (2000) är språkets huvudfunktioner att kommunicera och att tänka. En 

förutsättning blir då att undervisningen är varierande och ger tillfälle att använda språket så 

mycket som möjligt. Benckert (2000b) menar att lärare besitter en svår uppgift i att organisera  

sin undervisning och att anpassa sitt material till alla de olika individer som kan finnas i en 

klass. Alla elever har rätt till en bra skolgång och att få möjlighet att kunna klara sig i det 

svenska samhället. Benckert beskriver att det krävs en medveten undervisning med ett 

varierat och meningsfullt material. Stor fokus bör ligga på konkret material, att läraren tar 

vara på det material som finns i den närmsta omgivningen. För att andraspråkselever ska 

tillägna sig det svenska språket bör de framförallt få höra och lyssna till språket.  

 

Gibbons (2006) hävdar att språket finns med i allt vi gör och att det alltid används i ett 

sammanhang. I kursplanen (Skolverket, 2000b) för ämnet svenska som andraspråk står skrivet 

följande:  

 
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 (2000b, s.2).  

 

Torpsten (2008) har gjort en empirisk undersökning om andraspråksundervisning. I studien 

framkommer att det valda materialet inte utgick från elevernas behov och förutsättningar, utan 

istället fokuserade fel och brister hos eleverna i det svenska språket. Elevernas tidigare 

erfarenheter och färdigheter, som till exempel förmågor i andra språk, togs inte tillvara, 

Torpsten såg i sin undersökning en ensidig undervisning som fokuserade på språkets form 

snarare än användning.  

 

Elever som lär sig ett andraspråk kan i många fall stanna upp i sin kunskapsutveckling, ibland 

både språkligt och intellektuellt (Bülow, Ljung & Sjöqvist, 2001). För att underlätta elevernas 

kunskapsutveckling bedömer Ladberg (2000) att undervisningen bör anpassas utifrån den 

enskilde elevens erfarenheter och verklighet. När undervisningen bygger på elevernas 
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intressen och förkunskaper förstärks deras självförtroende och även glädjen med att använda 

sitt andraspråk. I alla sammanhang måste man som lärare tro på elevernas förmåga att lära. 

Många elever som lär sig sitt andraspråk har ännu inte befäst kunskaper i sitt modersmål och 

har heller inte ett andraspråk som räcker till för att stimulera utvecklingen språkligt och 

intellektuellt, Ladberg. För lärare gäller det att se till elevernas förkunskaper och bygga den 

språkutvecklande undervisningen på de faktorerna. Både den språkliga nivån och den 

kognitiva nivån bör finnas i åtanke då material och aktiviteter planeras. Likaså menar 

Holmegaard och Wikström (2004) att all undervisning måste organiseras och planeras så att 

alla elever har möjlighet att nå goda studieresultat. Elever som tillfälligt stannat upp i sin 

språkliga utveckling behöver anpassat material till sin kognitiva ålder samtidigt som språket i 

materialet inte får bli till en begränsning. På samma sätt krävs det av lärarna att de har en 

gemensam språkpedagogik och tillsammans är engagerade i elevernas språkutveckling: 

 
De flerspråkiga elevernas skolframgång angår naturligtvis alla lärare och förutsätter en språklig 

medvetenhet och ett mångkulturellt förhållningssätt i skolans hela verksamhet. Det finns därför ett 

akut behov av kunskaper om flerspråkighetens villkor, andraspråksinlärning och interkulturella 

arbetssätt inte bara hos alla lärare utan också bland skolledare och andra ansvariga för skolans 

utveckling (Hyltenstam & Lindberg, 2004, s.18) 

 

Tinglev (2005) har skrivit en avhandling om undervisningen vid svenska på tre skolor. I 

resultatet framkommer att lärarnas val av material oftare grundar sig på organisation i ämnet 

snarare än på elevernas förmodade förmågor och intresse. Lärarnas motiv ter sig att starka 

elever ska tillägnas utmanande uppgifter medan elever som inte förväntas uppnå vissa 

kunskaper ofta får lämna klassrummet för arbete i ”specialgrupp”. Tinglev ser inte dilemmat i 

själva anpassningen utan snarare ett dilemma i hur anpassningen sker och för vem. Hon 

beskriver att en anpassning inte bör göras utifrån elevers förmodade förutsättningar att inte 

klara av en uppgift.  

Skönlitteratur som läromedel 

 

I kursplanen (Skolverket, 2000b) i ämnet svenska ges litteraturen en central roll, likaså är det i 

ämnet svenska som andraspråk. Bergman och Sjöqvist (2000) beskriver att många barn och 

elever som kommer till Sverige och den svenska skolan har haft väldigt lite kontakt med 

skrivet språk medan andra till största del bara arbetat med läromedelsböcker.  

 

Många av målen i kursplanen i ämnena svenska och svenska som andraspråk strävar mot att 

eleverna ska läsa litteratur, få möjlighet att läsa samt förstå svensk litteratur och kultur 

(Skolverket, 2000b). För att andraspråkselever som ännu inte fullt ut behärskar språket ska 

kunna bli självständiga läsare är det grundläggande att man skapar en positiv inställning till 

läsningen (Bergman & Sjöqvist, 2000). De texter och den litteratur som används som 

läromedel bör bearbetas på djupet, det är alltså inte enbart fri upplevelseläsning som behöver 

stimuleras.  

 

I språkundervisningen är skönlitteraturen en outtömlig källa (Bergman och Sjöqvist, 2000).  

Författarna menar att läsningen i många fall ger upphov till skrivövningar. Genom skrivandet 

får eleverna också syn på sina egna tankar, och alla olika tankar kan sedan ge upphov till en 

diskussion. Genom skrivandet får eleverna också bearbeta det lästa innehållet, både 

tankemässigt och språkligt. Det blir till en allsidig språkträning då eleverna får reda ut sina 

tankar och argumentera för dem. Enligt Lundberg (1989) är läsa ett av sätten att använda 

språket på. Han förklarar vidare att läsinlärning inte bara öppnar en ny värld av fantasier och 

kunskaper för eleven, utan att den också ger eleverna en djupare förståelse för språket.  
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Teoretisk ram 
 

Vår teoretiska ram utgår från Jim Cummins (1996) fyrfältsmodell för andraspråksinlärning. 

Modellen kommer att användas för att se i vilket av de fyra fälten lärarnas material och 

användning av material befinner sig. Målet är också att se den kognitiva svårighetsgraden 

samt hur kontextbundet materialet är. Vygotskijs (1997) sociokulturella förhållningssätt 

kommer vi även att ta i beaktande i vår diskussion.  

Cummins  

 

Cummins (2000) har forskat mycket kring andraspråksinlärning och förespråkar en gemensam 

språkpolicy bland lärarna i skolan. Med en gemensam språkpolicy utvecklas elevernas språk i 

alla ämnen, inte bara i ämnet svenska. Cummins förklarar att en språkbehärskning är 

förutsättningen för att en elev ska kunna förstå och tillägna sig kunskap. Utan denna förståelse 

blir eleverna lidande då lärarna ofta har bristande kompetens i elevernas modersmål.  

 

Hög kognitiv svårighetsgrad 

   

   

A  C 

 

 

Kontextbunden    Kontextreducerad 

 

 

 

  B  D 

 

Låg kognitiv svårighetsgrad 

 

Figur 1. Cummins fyrfältsmodell för andraspråksinlärning 

 

Cummins modell ovan (Figur 1) består av två variabler som korsar varandra (1996). Den 

vågräta står för hur kontextbunden undervisningen är. Att undervisningen är kontextbunden 

innebär att den är kopplad till en situation. Är undervisningen däremot kontextreducerad 

betyder det att den står på egna ben. Den lodräta variabeln visar den kognitiva 

svårighetsgraden. Tillsammans bildar dessa två variabler fyra fält: A, B, C och D. I vår 

framställning har vi dock valt att presentera de fyra fälten i följande ordning: D, B, A och C 

med anledning av den ordning de oftast förekommer i undervisningen i allmänhet i 

andraspråksinlärning. Pilen i figuren visar den riktning vilken undervisningen bör följa 

(Holmegaard & Wikström, 2004). Pilens riktning betyder att eleverna successivt bör arbeta 

med uppgifter på högre kognitiva svårighetsnivåer.  

 

Fält D: Fält D bör enligt Cummins (1996) undvikas. Här förekommer material och uppgifter 

som inte är särskilt kognitivt krävande samtidigt som de inte är bundna till någon kontext. 

Cummins beskriver att denna typ av material och uppgifter inte är språkutvecklande för 

eleverna då de inte är språkligt utmanande. Typiska uppgifter av detta slag kan vara att 

skriftligt kopiera meningar eller utföra enkla ifyllnadsuppgifter.  
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Fält B: I detta fält ingår material och uppgifter som inte är särskilt kognitivt krävande. 

Cummins (1996) förklarar att materialet i detta fält bör vara anpassat utefter elevernas 

erfarenhetsvärld samtidigt som de får stöttning i sitt arbete. Det är i detta fält som, enligt 

Cummins, undervisningen i svenska som andraspråk bör starta. Det är här den grundläggande 

kommunikativa förmågan startar, med en inlärningstid på cirka två år. Typiska uppgifter av 

detta slag kan vara att lyssna till, och läsa, berättelser samt diskutera kring dem.  

 

Fält A: Här skriver Cummins (1996) att större delen av andraspråksinlärning bör ske. Att 

använda ett konkret material med kontextbundet innehåll samtidigt som den kognitiva nivån 

successivt kan höjas är det ultimata i andraspråksinlärning. Det innebär att det krävs mer av 

eleven i den kognitiva utvecklingen samtidigt som den får stöd av innehållet i materialet eller 

uppgiften. Exempel på uppgifter och material i detta fält är rollspel, skapa egna berättelser, 

dramatisera samt sammanfatta texter, anger Cummins.  

 

Fält C: I fält C är materialet och uppgifterna mer kognitivt krävande än i de tidigare fälten. 

Här har eleverna heller inget stöd i situationen eller kontexten. I detta fält får eleverna istället 

använda sitt språk som inlärningsverktyg och uttrycksmedel (Cummins, 1996). För de allra 

flesta tar det fem till sju år innan man har nått så här långt i sin språkutveckling. Detta är 

målet för undervisningen i ämnet svenska som andraspråk. Materialet som används och 

uppgifterna som genomförs är kognitivt krävande för eleverna samtidigt som de är 

kontextreducerade. Exempel på uppgifter och material i fält C är diskussioner om språket och 

att kunna identifiera och argumentera för sina åsikter. För att eleverna ska kunna tillgodogöra 

sig språket i skolans övriga ämnen måste denna nivå vara uppnådd. Elever som har svenska 

som andraspråk har när de befinner sig i detta fält därmed samma språkliga utgångspunkt som 

elever med svenska som modersmål har.  

Vygotskij 

 

Enligt Bråtens (1998) tolkning av Vygotskij är undervisningen i skolan av betydande roll för 

individens kognitiva utveckling. Han skriver vidare att undervisningen är av social 

organisation, där kärnan i undervisningen är ett samarbete mellan vuxna och barn. Vygotskij 

(1997) ser människan som en social varelse redan från födseln. Människan är ett resultat av 

sociala aktiviteter och är därmed också social till sin natur.  

 

Vygotskij (1997) förklarar att i barnets utveckling uppträder varje funktion två gånger: först 

på den sociala nivån följt av den individuella nivån. Den sociala nivån ses som ett villkor för 

att elevens individualiseringsprocess ska ske. Vygotskij beskriver därmed att läraren inte bara 

bör se till individen, utan snarare till den process där utvecklingen hos eleven sker.  

 

Zonen för närmaste utveckling är ett begrepp Vygotskij (2001) använder sig av, och som 

innefattar skillnaden mellan det ett barn kan klara av på egen hand och det som barnet 

behöver stöttning i. Begreppet innefattar en strävan om att barnet ska bli självständigt, och på 

vägen dit figurera i ett samspel och en dialog tillsammans med en vuxen. Vygotskij beskriver 

att barnets utveckling inte bara är en effekt av skolans undervisning, utan snarare av sociala 

relationer och sammanhang. Vygotskij (Bråten, 1998) förklarar att den vuxna i relationen 

kartlägger barnets närmaste utvecklingszon och sedan organiserar aktiviteterna på så sätt att 

barnet utför en större insats än den vuxne. Kärnan i zonen för närmaste utveckling är alltså 

systematiskt tillrättalagd inlärning och anpassat material tillsammans med viss stöttning.  
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Metod 
 

I vår metoddel beskriver vi de urval vi har gjort i vår undersökning. Vi beskriver vidare den 

metod och de redskap vi använt oss av, samt genomförandet av dessa. Mot slutet av avsnittet 

tar vi upp vår analys och bearbetning av vår datainsamling för att avsluta med ett resonemang 

om reliabilitet, validitet samt de etiska principerna.  

Urval 

 

I vår undersökning ingår tre olika skolor som alla erbjuder undervisning i svenska som 

andraspråk. De tre olika skolorna ligger i tre olika kommundelar i en mellanstor stad i västra 

Sverige. I kommunen finns tio kommundelar varav vi har begränsat vårt urval till tre skolor. 

Dessa skolor valdes ut då de har ett gott rykte om undervisningen de bedriver i ämnet. Valet 

av dessa skolor grundar sig också på att skolorna ligger i delar av staden där flertalet av 

invånarna inte har svenska som sitt modersmål. Vi har avgränsat ytterligare genom att vi tagit 

kontakt med en utvald lärare på vardera skolan som undervisar i ämnet.  

 

I vår text har vi valt att kalla de tre olika skolorna för A, B och C med hänsyn till de etiska 

principerna. Vi har också valt att kalla de utvalda lärarna för fiktiva namn med början på 

samma bokstav som den skola de arbetar på: skola A- lärare Anders, skola B – lärare Berit 

och skola C – lärare Christina. Två utav dessa lärare är kvinnliga och en är manlig, vilket 

framgår av de fiktiva namnen.  

 

De tre lärarna som ingick i vår undersökning har alla olika utbildning och erfarenhet inom 

ämnet svenska som andraspråk. Anders har jobbat som lärare i cirka 25 år och är utbildad 

lärare i tyska och engelska, men även i lite svenska och samhällskunskap. Anders saknar 

utbildning i svenska som andraspråk. Berit har arbetat som lärare i cirka 30 år. Hon är 

utbildad lärare för de yngre åldrarna och har också behörighet i ämnet svenska som 

andraspråk. Hon har arbetat med undervisning i ämnet i mer än 20 år. Christina är en 

nyutexaminerad lärare med behörighet i ämnena bild och svenska som andraspråk och har 

arbetat som lärare i cirka fyra månader.  

 

Skola A ligger i en kommundel där invånarantalet är cirka 8000
1
. 85 % av befolkningen bor i 

flerbostadshus. På skola A går cirka 350 elever, varav 45 % av eleverna har svenska som 

andraspråk som ämne i skolan
2
.  

 

Skola B ligger i en kommundel där invånarantalet är cirka 11000
3
. Större delen av 

befolkningen bor i flerbostadshus. På skola B går i dagsläget cirka 100 elever, varav 96 % av 

eleverna har svenska som andraspråk som ämne i skolan
4
.  

 

Skola C ligger i en kommundel där invånarantalet är cirka 10000
5
. I kommundelen bor 

invånarna både i flerbostadshus och i villor/enfamiljshus. På skola C går cirka 250 elever, 

varav 12 % av eleverna deltar i undervisningen i ämnet svenska som andraspråk
6
.  

                                                   
1
 091126, kl. 09:30, personlig kommunikation, kommunen.  

2
 091116, kl. 10:30, personlig kommunikation, A-skolans rektor 

3
 091126, kl. 09:30, personlig kommunikation, kommunen 

4
 091117, kl. 09:30, personlig kommunikation, B-skolans kanslist  

5
 091126, kl. 09:30, personlig kommunikation, kommunen 

6
 091125, kl. 11:30, personlig kommunikation, Christina på Skola C 
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Observation 

 

I vår undersökning valde vi att använda observation som redskap. En observation kan utföras 

på olika sätt. Vi valde att använda oss utav löpande protokoll samt av ett observationsschema 

(Bilaga 1). Löpande protokoll är det vanligaste sättet att dokumentera sina observationer på, 

men också ett i förväg uppgjort schema är ofta förekommande (Kihlström, 2007a). Vid 

användandet av löpande protokoll skrivs korta anteckningar i presens om vad observatören 

ser. För vår del innebar det att en av oss observerade utifrån vårt i förväg uppgjorda schema 

och den andra skrev anteckningar i form av löpande protokoll.  

 

Vårt syfte med observationerna var att undersöka vilket material och vilka aktiviteter de 

utvalda lärarna arbetade med i undervisningen. Under observationstillfällena var vi inte 

delaktiga i undervisningen. Däremot satt vi med i klassrummet och fokuserade på materialet 

som användes.  

 

Kihlström (2007a) menar att våra egna värderingar kan bidra till vad vi ser eller hur vi 

uppfattar det vi ser under en observation. Här anser vi att vi hade en fördel av att vara två 

observatörer, då vi i efterhand kunde sitta ned och diskutera och jämföra det vi hade 

observerat. Genom vår jämförelse blev också våra egna värderingar i observationerna synliga 

då vi i samtalet med varandra upptäckte olika värderingar vi gjort. Detta var något vi tog i 

beaktande i vår undersökning då vi efter observationerna intervjuade lärarna.   

 

Intervju 

 

I vår undersökning använde vi, förutom observationer, oss utav kvalitativa intervjuer där vi 

fick möjlighet att ställa frågor om lärarnas förhållningssätt och motiv för det material de 

använder sig utav i sin undervisning. Att använda sig av intervju som redskap i en kvalitativ 

undersökning anses ofta vara det enklaste sättet att samla information om hur en person 

uppfattar eller känner inför det forskaren intresserar sig för (Lantz, 1993). Kvalitativa 

intervjuer tillsammans med kvalitativa observationer är enligt Johansson och Svedner (2006) 

den grundläggande metoden för att få fram sin datainsamling i examensarbeten.  

 

Frågorna i de intervjuer vi genomförde var öppna och respondentens svar låg till grund för 

eventuella följdfrågor. Eftersom frågorna i intervjun var öppna fick respondenterna även 

chans att utveckla sina svar. En intervju kan vara av antingen kvantitativ eller kvalitativ art 

(Kihlström, 2007b). Om en intervju är kvantitativ är intervjufrågorna förutbestämda och 

kommer i en bestämd ordning. I en kvalitativ intervju ställs mer öppna frågor där man bygger 

följdfrågor på respondentens svar. I vårt fall blev det naturligt att ge plats för följdfrågor då vi 

i förväg inte visste vilket material vi skulle möta.  

 

Syftet med våra intervjuer var att ta reda på de utvalda lärarnas förhållningssätt till, och tankar 

kring, det material de använder sig av i sin undervisning, samt motiv för dessa. 

Intervjufrågorna ligger som bilaga till denna undersökning (Bilaga 2). De förberedda 

intervjufrågorna behöver enligt Trost (2005) inte komma i samma ordning som de står på 

pappret, utan snarare i den ordning vilken ter sig mest lämplig. I vårt fall anpassade vi 

ordningen på våra intervjufrågor utefter den intervjuades svar. I frågorna fokuserade vi på 

materialet och motiven för användningen av det. Respondenternas svar på intervjufrågorna 

samt resultaten från våra observationer analyserades till vårt resultat och efterföljande 

diskussion.  
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Genomförande 

I vår undersökning genomförde vi följaktligen observationer och intervjuer på tre utvalda 

skolor. I mitten av oktober tog vi kontakt med de tre olika skolorna och de tre utvalda lärarna 

som undervisar i ämnet. Vid dessa samtal beskrev vi vårt syfte med examensarbetet och 

varför vi önskade komma till just dem. Anledningen till vårt val var, som tidigare nämnts, det 

goda vi rykte skolorna har ifråga om undervisningen som bedrivs på skolan. En tid bokades in 

på vardera skolan och under november månad genomfördes observationerna och intervjuerna.  

 

Vid varje observationstillfälle var vi två observatörer. En av oss skrev löpande protokoll 

medan den andra fyllde i vårt observationsschema. I alla observationer vi genomförde 

fokuserade vi på det material som användes i ämnet svenska som andraspråk. Efter att alla 

observationstillfällen var avslutade genomfördes intervjuer med respektive lärare på vardera 

skolan. Alla intervjuer spelades in på band samtidigt som en av oss även förde anteckningar 

under intervjun. Varje intervju transkriberades och kompletterades med våra egna 

anteckningar.  

Skola A 

 

På skola A träffade vi läraren Anders som tog oss med till sitt klassrum. Vi fick möjlighet att 

finna oss tillrätta i klassrummet för att sedan ta del av Anders undervisning under en hel dag. 

Under den här dagen var vi med vid tre lektionstillfällen där varje lektion varade i 40 minuter. 

Vid dessa lektioner undervisade Anders elever i olika åldrar i ämnet. Efter att vi utfört 

observationerna vid de tre lektionstillfällena fick vi möjlighet att sitta ned med Anders och 

genomföra en intervju. Vi började med att ställa de förbestämda frågorna och under intervjun 

uppkom även följdfrågor. Intervjun genomfördes under cirka 30 minuter i Anders klassrum.  

Skola B 

 

På skola B träffade vi läraren Berit på skolgården och gick sedan tillsammans in till hennes 

klassrum. Där fick vi en inblick i vad som skulle ske under dagen. Under den här dagen var vi 

med vid två lektionstillfällen, där varje lektion varade i 90 minuter. Vid dessa lektioner 

undervisade Berit elever i år 3. Vid slutet av dagen fick vi tillfälle att genomföra en intervju 

med Berit. Även här började vi med våra förbestämda frågor vilka sedan följdes av följdfrågor 

och nya frågor. Intervjun genomfördes under 45 minuter i Berits klassrum.  

Skola C  

 

På skola C sökte vi upp Christina i personalrummet för att sedan följa med till hennes 

klassrum. Under den här dagen var vi med vid två lektionstillfällen, där varje lektion varade i 

60 minuter och där Christina undervisade elever i år 5. Även under denna dag var vi två 

observatörer så att vi kunde genomföra både löpande protokoll och observation utifrån vårt 

observationsschema. Efter dagens avslutade lektioner fick vi tillfälle att intervjua Christina. 

Intervjun genomfördes i samma lokal som lektionerna hölls i, alltså i Christinas klassrum. 

Intervjun varade i ungefär 40 minuter.  
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Analys och bearbetning  

 

Efter observationstillfällena på vardera skolan genomfördes, som tidigare redovisats, de 

intervjuer som var tänkta att förstärka och förklara det vi observerat. Vi sammanfattade sedan 

samma dag observationerna utifrån det löpande protokollet och observationsschemat som vi 

använt oss av, för att säkerställa att vi båda observerat samma saker kring materialet. 

Intervjuerna som följde transkriberades och analyserades noggrant samma dag. För att 

transkribera intervjuerna krävdes många avlyssningar för att anteckna allt som uttalats.  

 

I vår analys av de data vi samlat in försökte vi på olika sätt finna mönster samt likheter och 

skillnader mellan de tre skolor som ingick i vår undersökning. För att finna dessa mönster 

undersökte vi olika analysmodeller för att sedan finna Cummins (1996) modell vara mest 

lämplig. För att tydligt kunna se de likheter och skillnader som fanns mellan skolorna skrev vi 

ut våra insamlade data på papper, där vi sedan strök över undervisningsmaterialet och 

aktiviteterna med färgpennor där varje skola fick varsin färg. Lapparna med de tre olika 

skolornas material och aktiviteter placerade vi in i Cummins modell. Utefter det kunde vi 

analysera våra insamlade data till ett resultat och tydligt se i vilket av de fyra fälten respektive 

material och aktivitet befann sig. Likheter och skillnader mellan de tre skolorna blev därmed 

extra tydliga. Regelbundet under analys- och bearbetningsprocessen blickade vi bakåt mot 

våra frågeställningar för att säkerställa att vi höll oss inom ramen för vår undersökning.  

 

 

Tillförlitlighet och giltighet 

Reliabilitet och validitet 

 

Trost (2005) menar att i en kvalitativ metod bör forskaren visa att all insamlad data är 

genomförd och analyserad på ett korrekt sätt, vilket stärker undersökningens trovärdighet. För 

att öka trovärdigheten i vår undersökning har vi tydligt redogjort för hur vi har genomfört 

våra observationer och intervjuer samt hur analys och bearbetning av dessa gått till. I vår 

resultatanalys valde vi ut citat från intervjuerna för att synliggöra alla medverkande lärares 

talan. Kihlström (2007b) beskriver att detta bidrar till att höja undersökningens reliabilitet. 

För att nå högre reliabilitet har vår ambition varit att genomföra observationerna och 

intervjuerna i respektive lärares vardagliga och trygga miljö. Vi har också varit tydliga med 

att vi inte skulle använda skolornas eller lärarnas namn i undersökningen.  
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Etik 

 

Alla de personer som deltog i vår undersökning blev i förväg informerade om undersökningen 

och fick själva välja sitt deltagande. Då alla som tillfrågades att delta var vuxna krävdes inget 

särskilt tillstånd från vårdnadshavare. Vi var också tydliga med att informera om att varken 

lärarnas namn eller skolornas namn skulle nämnas i resultaten eller i den övriga texten. De 

resultat och uppgifter som framkom i undersökningen skulle heller inte användas till något 

annat än vår egen forskning. I och med detta har vi i vår undersökning tagit hänsyn till 

Vetenskapsrådets fyra etiska principer (2002).  

 

De personer som deltar i en forskningsstudie ska behandlas utifrån godkända etiska principer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

(Vetenskapsrådet, 2002). Individkravet ses som en självklar utgångspunkt för 

forskningsetiken och innebär att ingen person ska utsättas för förödmjukelse eller kränkning, 

psykisk eller fysisk skada (Björkdahl-Ordell, 2007).  

 

När forskning bedrivs är det forskaren som bär ansvaret att undersökningen håller en hög 

kvalitativ nivå (Vetenskapsrådet, 2002). Björkdahl-Ordell (2007) menar att all forskning som 

görs måste vara till nytta för samhället och dess medlemmars behov. Forskningens innehåll 

ska vara relevant och ha betydelse för samhällets positiva utveckling.  
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Resultatanalys 
 

Nedanstående resultat är grundat på de observationer och intervjuer vi har genomfört, vilka 

sedan har analyserats. I vår analys utgår vi från Cummins (1996) modell för 

andraspråksinlärning där vi har delat in materialet och aktiviteterna i de olika fälten. Vi 

presenterar även lärarnas motiv för materialet och aktiviteterna som tillhör vartdera fältet. Vår 

indelning i de fyra fälten grundar sig på lärarnas uttalanden om material, aktiviteter och 

motiv.  

 

 
Figur 2. Cummins fyrfältsmodell för andraspråksinlärning 

Fält D 

 

Cummins (1996) beskriver att fält D innebär material och aktiviteter som inte är bundna till 

kontexten och som har en låg kognitiv svårighetsgrad. Detta fält bör enligt Cummins 

undvikas.  

Material och aktiviteter i fält D  

 

Under den dag vi observerar i Anders klassrum pågår vid ett lektionstillfälle arbete med 

stenciler som innehåller bilder och siffror som ska paras ihop. Stencilernas tema är kläder och 

efter att eleverna enskilt fyllt i stencilerna diskuterar de tillsammans med Anders de rätta 

svaren. Efter diskussionen delar Anders ut varsitt papper att öva rättstavning på. Detta är i vår 

tolkning en aktivitet som bör hänföras till fält D, utifrån kriteriet att den har en låg kognitiv 

svårighetsgrad och inte är bunden till någon kontext.  

Motiv i fält D 

 

Vi har lite rättstavning, men allt fokus ligger ju inte där (Anders) 

 

Anders poängterar i citatet ovan att rättstavning inte förekommer särskilt ofta i hans 

vardagliga undervisning, men han förklarar det i intervjun ändå som en viktig del i den 

språkutvecklande undervisningen.  

Fält B 

 

Cummins (1996) menar att fält B innebär material och aktiviteter som är bundna till kontexten 

och har en låg kognitiv svårighetsgrad.  
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Material i fält B 

 

Alla tre lärare som ingår i vår undersökning hävdar i sina intervjuer att de använder 

skönlitteratur av olika slag i undervisningen. Enligt Cummins (1996) är skönlitteratur ett 

kontextbundet material där den kognitiva svårighetsgraden inte är särskilt krävande men som 

ökar i takt med arbetet med skönlitteratur. Läsning av skönlitteratur hamnar således i fält B, 

medan diskussion och eget skapande av skönlitteratur befinner sig i fält A.  

 

I Berits klassrum finns en mängd olika material att tillgå. Förutom all skönlitteratur finns även 

spel, pussel och Berits egentillverkade språkövningar. Vid observationstillfället kan vi se att 

allt detta material finns lättillgängligt på hyllor och bord i klassrummet: 

 
Rummet vi sitter i har ett skrivbord i ena hörnet, ett litet runt bord, en white-board, en anslagstavla, en 

dator, en öppen bokhylla överfull med böcker, material och pärmar. (Fältanteckning, 091113) 

 

Förutom den skönlitteratur Christina använder har eleverna möjlighet att nyttja läggspel, 

ordbingo, ordpussel och memory-spel. Under observationstillfällena kan vi se att materialet 

finns exponerat både i skåp och på öppna ytor i klassrummet 

 
I det lilla rummet finns en bokhylla full med böcker, spel och annat material (Fältanteckning, 091125) 

 

Utöver den litteratur Anders använder i den dagliga undervisningen berättar han i intervjun att 

han även har tillgång till olika spel och pussel som han beskriver är språkutvecklande för 

eleverna. I Anders klassrum finns tillgång till vissa böcker. Spel, litteratur och material finns i 

stängda skåp. Temapärmar om elevnära vardagssituationer, till exempel om kläder, hemmet, 

skolan och fritiden finns som framarbetat material att tillgå. I Cummins (1996) modell tolkar 

vi att pussel och spel bör placeras på en låg kognitiv svårighetsgrad, då det är där, enligt 

Cummins, ordinlärningen startar. Pussel och spel hamnar således i Cummins fält B.  

 

Förutom det ovan presenterade materialet finns även tillgång till olika läroböcker på de tre 

utvalda skolorna. Dock skiljer sig själva arbetet med läroböcker åt, vilket vi skriver mer om 

under rubriken Aktiviteter i fält B.  

 

Aktiviteter i fält B  

 

Lärarna som vi intervjuat tycker att de har tillgång till mycket litteratur i sina klassrum och 

använder även skolbiblioteket som en resurs. Arbetet med litteratur i klassrummet är något 

som återkommer kontinuerligt på de tre skolorna, vilket framkommer av citaten nedan.  

 
Jag arbetar mycket med litteratur, och främst skönlitteratur (Berit) 

 

Vi går ofta till biblioteket och lånar böcker (Berit) 

 

Jag läser högt för eleverna ibland, Bullerbyn till exempel, då kommer de också in i den svenska 

kulturen (Anders) 

 

Jag väljer litteratur som är elevnära och intressant för eleverna (Christina)  

 

Vi tolkar att när Christina nämner ordet elevnära menar hon att materialet och aktiviteterna 

går att koppla till elevernas vardag och att det ligger på en kognitiv nivå som är strax över 

barnets befintliga.  
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I våra observationer kunde vi främst på Skola B se arbetsgången med litteratur i 

undervisningen. När vi vid ett av lektionstillfällena observerar arbetar Berit med Lars 

Klintings bok Castor bakar7
. Lektionen introduceras med frågor kring bokens framsida. 

Tillsammans med eleverna läser sedan Berit boken högt och talar om bilderna och 

händelserna som följer. Som konkret material till boken finns även Castor som figur. Castor 

är ett gosedjur i form av en bäver. Eleverna turas om att hålla i figuren under läsningens gång. 

Under arbetsgången fokuserar Berit på de nya ord eleverna möter och betydelsen av dem. 

Bland våra fältanteckningar finns följande nedskrivet:  

 
Berit pratar med eleverna om framsidan på boken, Castor bakar. Hur vet vi att de bakar? Svaret finns i 

olika ord i rubriken och i bilden. Castor finns också som gosedjur, konkret material. Pratar om Castor som 

har på sig ett förkläde – vad har man ett förkläde till? (Fältanteckning, 091113)  

 

Berit utvecklar arbetet med Castor genom att eleverna får varsitt brev från Castor som de 

sedan får svara på. Vi tolkar att denna utveckling av arbetet med skönlitteratur placeras i fält 

B, då brevmallen fungerar som scaffolding och den kognitiva svårighetsgraden inte blir 

särskilt hög.  

 
Eleverna får varsitt brev från Castor. Berit läser sedan elevernas mottagna brev tillsammans med dem, 

högt. Gosedjuret Castor tittar på. (Fältanteckning, 09113) 

 

Även vid skola C förklarar Christina att hon arbetar aktivt med skönlitteratur i 

undervisningen. Christina berättar i intervjun att hon väljer att läsa tillsammans med eleverna, 

för att sedan visualisera skönlitteraturen med hjälp av film. Skönlitteraturen som väljs ut är 

berättelser såsom Lejonkungen och Snövit. Vi tolkar att denna aktivitet placeras i Cummins 

(1996) fält B, då kognitiva svårighetsgraden inte kan väntas öka med hjälp av film eftersom 

de tidigare är bekanta med texten.  

 

I arbetet med att bygga upp ett ordförråd finns likheter i arbetssätten på de tre skolorna.  

Förutom användningen av litteratur förekommer även olika ordpussel och spel. De ordpussel 

och spel som används är anpassade för ordinlärning och bidrar samtidigt till ett lustfyllt 

arbetssätt, vilket lärarna uttrycker i citaten som följer.  

 
Man kan ju bli väldigt duktigt på engelska utan att kunna supinum, om ni förstår min jämförelse. Det man 

behöver är känsla för språket, jag tycker om att skoja och leka med språket (Anders) 

 
Spel är också något jag använder i undervisningen, och det tycker eleverna om (Christina) 

 

Arbetet med läroböckerna skiljer sig åt på skolorna. Vid skola A kunde vi under dagen 

observera Anders arbete med läroböcker i undervisningen i de olika elevgrupperna. Vid de 

lektionstillfällen, vid vilka vi närvarade och observerade arbetade Anders mycket utifrån 

läroboken och tillhörande kopierade stenciler. Varken vid skola B eller skola C kunde vi 

observera arbetet med läroböckerna. Däremot förklarade både Berit och Christina i 

intervjuerna anledningar till detta, vilket tas upp under nästa rubrik. 

 

                                                   
7
 Klinting, L. (1996). Castor bakar. Alfabeta 
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Motiv i fält B 

 

Lärarna i vår undersökning syns sträva efter en meningsfull undervisning med litteratur, där 

inte enbart läsningen står i fokus utan också samtalet kring texten. Valet av den litteratur som 

används i undervisningen är enligt lärarna anpassad för att utveckla eleverna i det svenska 

språket.  

 

När Berit väljer material att arbeta med tänker hon främst på läsförståelsen och ordkunskapen. 

Under arbetsgången vill Berit gärna prata med eleverna om orden och dess betydelse. Berit 

vill också gärna att eleverna ska få känna att de får jobba med något eget och speciellt när de 

kommer till henne, så att de får se sin egen utveckling istället för att jämföra med sina övriga 

klasskamrater som behärskar det svenska språket på en annan nivå. Berit förklarar att arbetet 

med Castor blir språkutvecklande för eleverna genom att man läser boken, lyssnar till 

berättelsen och pratar om bilderna. Berit säger i intervjun att hon i största möjliga mån 

försöker koppla litteraturen till elevernas vardag. Ett tydligt exempel vi bevittnar vid ett 

lektionstillfälle är när de i texten möter sången ”Ja må du leva” och Berit sjunger tillsammans 

med eleverna för att sedan prata om vid vilka tillfällen man använder sången. Berit förklarar i 

intervjun att hennes material är anpassat för eleverna som ingår i undervisningen. Berit 

uttrycker att hon är nöjd med det material hon har och att hon har mycket att välja bland för 

att variera undervisningen. Det material som Berit använder är utarbetat under många år och 

bygger på hennes egna erfarenheter.  

 
Mycket av mitt material har jag själv köpt på olika mässor och utställningar (Berit) 

 

Berit berättar i intervjun att eleverna i uppgiften med brevet får utveckla sin skrivförmåga. 

Berit förtydligar vikten av detta genom att eleverna får skriva i ett meningsfullt sammanhang 

och till en mottagare.  

 

Christina uttrycker att det material som finns på skola C inte är tillräckligt lustfyllt och 

utvecklande för eleverna. Christina påpekar gång på gång att hon inte tycker materialet på 

skolan är elevnära. Hon anser det vara viktigt att koppla materialet till elevernas intressen och 

verklighet, och får därför skapa mycket material på egen hand.  

 
Jag har fått skapa mycket material själv, vilket är väldigt tidskrävande (Christina) 

 

Anders uttrycker i citatet nedan att han är nöjd med det material som han har tillgång till, men 

att han däremot gärna skulle vilja utveckla materialet. 

 
Jag gillar ju det material vi har idag, men jag skulle nog vilja utveckla det lite. Ordkunskap i 

sammanhang tycker jag saknas lite, det vill jag ha bra material till. Men ni vet ju hur det är med 
resurser och pengar och sådär (Anders) 

 

Konsten är att sovra i allt material (Anders) 

 

Anders förklarar närmre i intervjun att det förekommer olika läroböcker beroende på 

elevernas ålder och språkliga kunskaper. Anders förklarar vidare att han fokuserar på 

ordkunskap så att eleverna utvecklar ett stort ordförråd. De uppgifter som eleverna arbetar 

med i läroböckerna är enligt Anders inte nödvändigtvis samma uppgifter utan anpassade för 

eleverna. Alla elever arbetar i läroboken, men inte med samma uppgift samtidigt. 
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Vi har sju eller åtta olika läroböcker vi kan arbeta med och variera beroende på vilka elever det är 

(Anders)  

 

Berit förklarar däremot att hon valt bort läroböcker i sin undervisning till förmån för annat 

material. Däremot förklarar Berit i citaten nedan att hon ibland hämtar inspiration från 

läroböckerna.  

 
Jag kan ibland titta i dem för att få någon idé, men de läroböckerna är inget som barnen arbetar 

med som läromedel (Berit)  

 

När jag väljer material tänker jag främst på ordkunskap och läsförståelse. Jag vill prata mycket 

med eleverna om texterna, för att de ska förstå orden (Berit)  

 

Christina berättar i intervjun att det finns läroböcker att tillgå på skola C, men hon använder 

dem sällan. Hon tycker inte att läroböckerna är tillräckligt elevnära och intressanta för 

eleverna.   

 
Jag tycker att materialet blir mer lustfyllt då eleverna kan koppla det till sina egna intressen och sin 

verklighet (Christina)  

 

Jag kan tycka att viss litteratur inte är elevnära, de är för barnsliga och overkliga (Christina) 

 

Gemensamt för de tre lärarna är deras åsikt om att eleverna behöver använda språket så 

mycket som möjligt för att bygga upp sitt ordförråd. Det material lärarna väljer att använda 

fokuserar på ordkunskap och läsförståelse. Lärarna poängterar att det är viktigt att prata och 

diskutera med eleverna om nya orden de möter, och att sätta dem i sammanhang.  

 
När någon av eleverna har svårt att uttala något ord går Berit tillbaka och förklarar med hjälp av bilden. 

Ställer frågor. Övar mycket ord. Fokus på att läsa och uttala rätt (Fältanteckning, 091113) 

 

Gemensamt för lärarna är också att de anser gruppens storlek vara av betydelse. Då 

elevgrupperna är mindre får varje elev mer tid och mer hjälp för att utveckla sitt ordförråd.  

 
Jag vill helst inte ha mer än tre till fyra stycken samtidigt (Berit) 

 

Lärarna menar att de små elevgrupperna bidrar till en mer meningsfull undervisning där 

eleverna får möjlighet att använda språket och utveckla sitt ordförråd utan tidspress, vilket 

också Phillips, Foote och Harper (2008) belyser att lärarna i deras studie ansåg. Phillips m.fl. 

beskriver ordförrådet som en grundläggande kunskap för att kunna gå vidare i sin 

språkutveckling. Detta är något som även lärarna i vår undersökning finner vara en 

förutsättning för att eleverna ska utvecklas i positiv riktning.  

 

För att utveckla ordförrådet ytterligare tycker lärarna att de nya orden eleverna möter behöver 

kopplas till elevernas erfarenheter och intresseområden. Christina uttrycker att mycket av den 

litteratur hon har i klassrummet är för barnslig och overklig för att eleverna ska kunna koppla 

det till sig själva. Alla tre lärare uttrycker att genom att koppla materialet till elevernas 

intresse och vardag blir det enklare att sätta orden de möter i sammanhang och därmed få 

förståelse för ordens betydelse.  

 

Motivet för materialet som Anders använder är att eleverna får möjlighet att använda språket 

och bygga upp sitt ordförråd. Anders fokus ligger på ordkunskap och han berättar att det är 

genom att använda språket som man lär sig. Anders förklarar också att anledningen till att han 
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använder det material han gör är att det blir till en varierad undervisning för eleverna, vilket i 

sin tur blir lärorikt. 

 
Men ordkunskap, för att de ska få ett stort ordförråd, det är det viktigaste (Anders)  

Fält A 

 

Cummins (1996) menar att fält A innebär material och aktiviteter som har en hög kognitiv 

svårighetsgrad och som är kontextbundna.  

Material i fält A 

 

Alla lärare beskriver att de har en varierad undervisning så att eleverna får bredare kunskap 

och utmanas i det svenska språket. Vi tolkar att lärarna menar att undervisningen innehåller 

material som är kognitivt krävande. Under observationstillfällena kunde vi se hur Berit och 

Christina utvecklade det material de använde i sin undervisning för att det skulle bli en 

utmaning för eleverna.  

Aktiviteter i fält A 

 

Vi tolkar att Berits arbete med Castor startar i fält B och sedan utvecklas till fält A då hon inte 

enbart läser med eleverna utan även arbetar med texten och diskuterar med eleverna. Detta är 

i enlighet med Cummins (1996) modell för andraspråksinlärning där fält A innebär en högre 

kognitiv svårighetsgrad än material och aktiviteter i fält B.   

 

Christina uttrycker vikten av att använda språket i olika situationer. Vid de lektionstillfällen vi 

observerar har man fokus på olika teman, till exempel yrken och mobbing. I arbetet med de 

olika temana får eleverna både läsa, skriva och sätta ord på sina egna tankar. I materialet ingår 

både text och frågor kring yrken respektive mobbing. Christina för också diskussioner med 

eleverna kring de olika ämnena. I vissa fall får eleverna emellanåt dramatisera olika verkliga 

situationer i form av pjäser och rollspel. 

 
De pratar om vad som är ett bra jobb: pengar, kollegor, tjejer, uniform – vad är det som är viktigt? 

Läraren frågar om yrken. Varför vill man bli det ena eller det andra? Vad innebär de olika yrkena? 

(Fältanteckning, 091125) 

Motiv i fält A 

 

Enligt Berit är motivet för att arbeta med Lars Klintings böcker om Castor först och främst att 

eleverna utvecklar sin läsförståelse och utvecklar sitt minne, då Berit under berättelsens gång 

ställer frågor till texten. Ett annat motiv är att bilderna i boken är talande och ger eleverna 

tillfälle att söka i bilderna efter föremål. Eleverna ges tillfälle att diskutera när och hur man 

kan använda de olika föremålen i bilden. Berit klargör i intervjun att hon på detta sätt kopplar 

boken till verkligheten och elevernas erfarenheter.   

 

Christina säger i sin intervju att hennes material är språkutvecklande då eleverna får lyssna, 

tala, läsa och skriva i det svenska språket. Hon berättar även att de bakomliggande motiven 

för det material hon använder är att materialet är elevnära och tydligt går att koppla till 

elevernas verklighet. Hon är noga med att materialet ska öka intresset för det svenska språket 

hos eleverna.  
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Materialet blir mer lustfyllt och gynnsamt om eleverna kan koppla det till sig själva (Christina) 

 

Jag tycker det är mer gynnsamt för eleverna att möta det på flera olika sätt (Christina) 

 

Christina förklarar i intervjun att kombinationen av bok och film i många fall leder till 

diskussioner om elevernas egna värderingar och känslor. Vi tolkar att dessa diskussioner 

kräver en högre kognitiv svårighetsgrad än att enbart läsa boken och se på filmen. Denna 

aktivitet tolkar vi då tillhöra Cummins (1996) fält A.  

Fält C 

 

Enligt Cummins (1996) innebär fält C material och aktiviteter som har en hög kognitiv 

svårighetsgrad och där man inte har något stöd i kontexten.  

Material, aktiviteter och motiv i fält C 

 

I vår bearbetning av insamlade data kunde vi inte finna något material eller några aktiviteter 

som vi tolkade skulle placeras i detta fält, och därmed inte heller några motiv. Detta ser vi 

som ett av resultaten i vår undersökning.  

Kort sammanfattning 

Material  

I vår undersökning observerade vi olika sorters material. På alla skolor fanns tillgång till 

skönlitteratur, spel, pussel, egentillverkat material samt läroböcker. Arbetet med materialet 

varierade dock på skolorna. Två av lärarna ansåg sig ha mycket material att välja bland och att 

de var nöjda med det material som fanns på skolorna. Den tredje läraren ansåg sig också ha 

mycket material att välja bland, däremot var hon inte lika nöjd med sitt material.  

Aktiviteter 

I alla klassrum kunde vi se att lärarna arbetade med en varierad undervisning där 

ordkunskapen oftast stod i fokus. Arbetsgången med det material i aktiviteter vi observerade 

skiljer sig dock åt mellan skolorna, vilket främst visade sig i arbetet med läroböcker. Två av 

lärarna uttryckte att de arbetar mer med skönlitteratur både i läsning, skrivning och 

diskussioner, medan resultatet visar att den tredje läraren till större del arbetar med läroboken.  

Alla tre lärare ansåg att spel och pussel bidrar till en mer lustfylld undervisning. Både enskilt 

arbete och arbete i smågrupper förekom. Lärarna såg fördelen med små grupper i 

undervisningen. 

Motiv  

I våra intervjuer framkom att lärarna väljer sitt material utefter vad de bedömer är elevernas 

förkunskaper, erfarenheter och verklighet. Anpassningen av det utvalda materialet lärarna 

baserar sina motiv på är att det ska främja eleverna mer än hämma dem i sin utveckling av 

språket. Alla tre lärare förklarade att de väljer material med hänsyn till elevernas förkunskaper 

i det svenska språket. Anpassningen gäller även det arbetssätt som lärarna använder. De 

tycker också att det är av stor vikt att lärare behöver en bred undervisningsrepertoar för att 

tillgodose alla elevers behov, erfarenheter och kulturella referensramar. 
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Diskussion 
 

I vår kommande diskussion har vi valt att dela upp avsnittet i fyra rubriker. I vår 

resultatdiskussion har vi utgått ifrån Cummins (1996) fyrfältsmodell för andraspråksinlärning 

samt Vygotskijs (1997) sociokulturella förhållningssätt. Vi har i vår resultatdiskussion valt att 

föra en diskussion kring de fyra fälten gemensamt. Vidare följer de didaktiska konsekvenser 

vårt resultat leder till, samt vår metoddiskussion. Vi avslutar vår diskussionsdel med tankar 

kring fortsatt forskning.  

Resultatdiskussion 

 

I vårt resultat kunde vi se att lärarna arbetade med skönlitteratur i ämnet svenska som 

andraspråk, i likhet med vad kursplanen (Skolverket, 2000b) tar upp om litteratur som en 

central roll i ämnet. Lärarna ansåg att de hade tillgång till mycket skönlitteratur i sina 

klassrum, och även använde skolbiblioteket som en resurs. Anledningen till att lärarna 

arbetade med skönlitteratur är att de finner det vara språkutvecklande och att eleverna möter 

nya ord i de texter de möter. Enligt Lundberg (1989) får eleverna genom läsning också en 

djupare förståelse för språket. Cummins (1996) beskriver att läsning av skönlitteratur befinner 

sig i fält B medan diskussion kring läsningen befinner sig i fält A. Vygotskij (Bråten, 1998) 

menar att kärnan i undervisningen är ett samarbete mellan vuxna och barn, där den vuxna 

successivt strävar efter att höja den kognitiva svårighetsgraden. Vygotskij (2001) uttrycker att 

detta blir zonen för närmaste utveckling där eleven figurerar i ett samspel och en dialog 

tillsammans med en vuxen med en strävan om att bli självständig. Detta sociala samspel 

kunde vi tydligt se i ett av klassrummen där läraren tillsammans med eleverna läste och 

diskuterade innehållet i texten. Den kognitiva svårighetsgraden kan antas öka då de inte 

enbart läste texten utan också diskuterade innehållet. Lärarna utvecklade arbetet med hjälp av 

skrivövningar utifrån den lästa litteraturen. Bergman och Sjöqvist (2000) menar att eleverna 

genom skrivandet får bearbeta det lästa innehållet både tankemässigt och språkligt vilket leder 

till en allsidig språkträning som är av betydelse. Bergman och Sjöqvist beskriver att eleverna 

genom skrivandet kan få syn på sina egna tankar, och att dessa tankar sedan kan ge upphov 

till diskussion. Ladberg (2000) ser tänkande och kommunikation som språkets 

huvudfunktioner. I diskussioner ökar enligt Cummins (1996) den kognitiva svårighetsgraden 

och det är också det Vygotskij (Bråten, 1998) vill att lärarna ska sträva efter. I ett samspel kan 

eleven utmanas om zonen för närmaste utveckling finns i åtanke. I vårt resultat kunde vi se att 

två av lärarna i större grad diskuterar innehållet i den litteratur de möter med motivet att 

utveckla eleverna i det svenska språket. Den tredje läraren förklarar att han i sin 

litteraturundervisning låter eleverna möta den svenska kulturen.  

 

Målen i kursplanen (Skolverket, 2000b) i svenska som andraspråk riktas inte enbart efter att 

eleverna ska få möjlighet att läsa texter utan även förstå svensk litteratur och kultur. Cummins 

(1996) beskriver att undervisningen i ett andraspråk bör starta i fält B, där materialet och 

uppgifterna är kopplade till ett sammanhang och har en låg kognitiv svårighetsgrad. Cummins 

beskriver vidare att det är här den grundläggande kommunikativa förmågan startar och 

därmed också mycket av ordinlärningen. I vårt resultat framgår att gemensamt för de tre 

lärarna är att de arbetar för att eleverna ska få använda det svenska språket så mycket som 

möjligt för att utveckla sina språkfärdigheter och sitt ordförråd. Hyltenstam och Lindberg 

(2004) belyser att flerspråkiga elever behärskar det svenska språket olika mycket och därför 

behöver ingå i dialog med andra. Vygotskij (2001) förklarar att det är i dialog med andra som 

vår språkutveckling sker, och att vi i en social samvaro kan lära av varandra. 
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I arbetet med ordinlärning kan vi se i vårt resultat att lärarna också arbetar med ordpussel och 

spel för att eleverna ska utveckla sitt ordförråd. I Cummins (1996) modell tolkar vi att pussel 

och spel placeras på en låg kognitiv svårighetsgrad, då det är där ordinlärningen startar.  Pussel 

och spel hamnar således i Cummins fält B. Vygotskij (2001) ser att utveckling sker i sociala 

relationer och sammanhang, vilket pussel och spel ofta medför. Enligt Benckert (2000b) 

bidrar spel och pussel till en mer lustfylld undervisning. Imsen (1999) ser betydelsen i att allt 

material är lättillgängligt både för lärare och för elever. I vår undersökning kunde vi tydligt se 

skillnader mellan de tre olika skolorna när det gällde synligt och tillgängligt material i 

klassrummet. Imsen liksom Ladberg (2000) och Kroksmark (2003) skriver att 

klassrumsmiljön är av betydelse för att eleverna ska lockas till aktivitet, interaktion och 

kreativitet. 

 

Gemensamt för de tre klassrummen var att lärarna arbetade med ordkunskap som fokus och 

att eleverna skulle bygga upp ett större ordförråd. Lärarna finner att eleverna behöver utmanas 

för att bygga upp sitt ordförråd, vilket ligger i linje med vad Vygotskij (2001) menar om 

zonen för närmaste utveckling. Även Bergman och Sjöqvist (2000) lyfter betydelsen av att 

ordförrådet behöver lyftas i allt material och alla aktiviteter för att utveckla ett rikt ordförråd. 

Vårt resultat visar att lärarna anser att eleverna behöver ett rikt ordförråd för att klara av 

skolans alla ämnen och för att klara sig i samhället. Phillips, Foote och Harper (2008) och 

Holmegaard (2000) har gjort liknande studier och argumenterar också för detta, utifrån de 

resultat de fått.  

 

Cummins (2000) förklarar att undervisningsmaterialet i andraspråksinlärning bör vara 

anpassat efter elevernas erfarenhetsvärld, vilket också lärarna i vår undersökning betonar i 

intervjuerna. Vårt resultat visar att lärarna betonar vikten av en varierad undervisning och att 

läraren behöver en bred undervisningsrepertoar, där eleverna får använda det svenska språket, 

genom att tala, lyssna, läsa och skriva. Här ser vi en skillnad mellan vår undersökning och 

Torpstens (2008) undersökning där hennes resultat visar mer fokus på språkets form än 

användning av det. Vygotskij (Bråten, 1998) liksom Cummins skriver att materialet bör vara 

anpassat, samtidigt som det bör ligga i zonen för närmaste utveckling. Även i vårt resultat kan 

vi se att alla lärarna strävar efter att anpassa sitt material med hänsyn till elevernas 

förkunskaper i det svenska språket. Flerspråkigheten bör ses som en tillgång istället för ett 

hinder (Håkansson, 2003 och Arnberg, 2004).   

 

Vygotskij (Bråten, 1998) beskriver att språkutvecklingen bäst sker i sociala sammanhang. I 

vår resultatanalys kan vi tydligt se att lärarna arbetade med små elevgrupper och ser fördelen 

med det. Enligt Vygotskij blir det i mindre grupper enklare att arbeta i zonen för närmaste 

utveckling. I zonen för närmaste utveckling får eleven viss stöttning, för att sedan kunna klara 

av på egen hand det som de tidigare behövt hjälp med. Även Myndigheten för Skolutveckling 

(2007) och Gibbons (2006) förespråkar små undervisningsgrupper och grupparbeten som 

främjar språkinlärningen hos eleverna. Här ser vi en likhet med Thomas och Colliers (1997) 

forskning som menar att eleverna lär och presterar bättre i en interaktiv undervisning. Lärarna 

i vår undersökning förklarar att de i små elevgrupper får mer tid med varje elev och kan på ett 

annat sätt anpassa materialet utefter elevernas behov än vad de kan i helklass. Enligt Cerús 

(1993) fyra T, är tid en av de fyra komponenter som är viktig i språkinlärning, vilket även vårt 

resultat visar att lärarna uppmärksammar. Tilltro, trygghet och trivselglädje har vi i denna 

undersökning inte kunnat mäta, dock lyfter lärarna just tid som betydelsefullt. Enligt 

Hyltenstam och Lindberg (2004) finns dock andra faktorer utanför undervisningens kontroll 
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som kan påverka, yttre faktorer såsom sociala relationer och händelser man inte kan råda 

över. Därför behöver en dialog hållas om utbildningens effekt.  

 

Imsen (1999) ser läroboken som ett av de viktigaste läromedlen lärare kan använda sig utav. 

Om vi ser till Cummins modell (1996) hamnar läroböcker i de flesta fall i fält B, dock 

beroende på innehållet i läroböckerna. I vårt resultat kunde vi se arbete med lärobok och 

stenciler i ett utav klassrummen. Cummins förklarar att denna typ av material inte är 

språkutvecklande för eleverna då de inte blir tillräckligt språkligt utmanande. I resultatet kan 

vi se att i två utav klassrummen har lärarna valt att gå ifrån läroboken som 

undervisningsmaterial, för att istället skapa eget material. Skillnaden mellan lärarnas val av 

material tolkar vi vara en trolig följd av deras utbildning och erfarenhet i ämnet. Att ta i 

beaktande enligt Imsen är att en bra lärobok kan kompensera en dålig undervisning medan en 

bra lärobok aldrig kan ersätta en bra lärare. Därför bör lärarna ha ett kritiskt förhållningssätt 

till de läroböcker de använder sig utav.  

 

Resultatet i vår undersökning visar att gemensamt för de tre lärarna är att motiven för det 

material de använder i sin undervisning ofta grundar sig på elevernas förkunskaper, intressen 

och vardag. Här ser vi en tydlig skillnad i vårt resultat jämfört med Tinglevs (2005) 

undersökning, där lärarnas val av material snarare grundar sig på organisation. Många av 

motiven riktar sig också mot att eleverna ska få möjlighet att använda språket i olika 

sammanhang. En av skolans viktigaste uppgifter är att ge alla elever möjlighet att utveckla sitt 

svenska språk, då det ses som en förutsättning för att kunna verka som en demokratisk 

medborgare. Enligt läroplanen (Skolverket, 2006) ska undervisningen anpassas utefter varje 

elevs förutsättningar och behov. Vårt resultat visar tydligt att lärarna i stor grad arbetar med 

läsförståelse och ordkunskap. Arbete med skönlitteratur ingår enligt Cummins (1996) i fält B 

eller A i fyrfältsmodellen för andraspråksinlärning. Vilket fält litteraturen hamnar i är 

beroende på den kognitiva svårighetsgraden. Många mål i kursplanen (Skolverket, 2000b) i 

ämnet strävar mot att eleven ska utveckla olika förmågor med hjälp av litteraturen. 

Kursplanen belyser också att eleverna med hjälp av språket ska kunna tillgodogöra sig språket 

i skolans övriga ämnen, för att kunna ingå i sociala sammanhang, vilket också Vygotskij 

(1997) anser då han ser människan som en social varelse redan från födseln.  

 

I vårt resultat kan vi se att lärarna till största del använder material som ingår i Cummins 

(1996) fält B. Vi kan dock se skillnader i den kognitiva svårighetsgraden på skolorna då två 

av de tre skolorna utvecklar materialet till fält A. Eleverna ges därmed olika möjligheter, men 

vi drar slutsatsen att valet av material grundar sig i elevernas tidigare erfarenheter och därmed 

ligger på rätt nivå för elevernas språkutveckling.  

 

Didaktiska konsekvenser 

 

Utifrån vårt resultat kan vi dra slutsatsen att lärarna arbetar på ett medvetet sätt i sina val av 

undervisningsmaterial och aktiviteter i ämnet svenska som andraspråk. Lärarna arbetar med 

ett varierande material och varierande arbetssätt. I vår bakgrund styrker skolverkets 

kursplaner vikten av att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla och därför behöver 

anpassas utefter varje enskild individs förutsättningar och behov. Vi tycker det är viktigt att 

lärarna förankrar sina motiv i det material de använder i sin undervisning, att de på ett tydligt 

sätt kan redogöra för syftet med materialet och på vilket sätt materialet blir gynnsamt för 

elevernas språkliga utveckling.  
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En annan slutsats vi kan dra är att det genom arbete med litteratur som material kan bidra till 

en god utveckling för eleverna då läraren kan anpassa litteraturen så att det blir till ett 

helhetsperspektiv på språket. Vi ser betydelsen i att lärarna väljer material och aktiviteter efter 

den elevgrupp de har, att de har motiv som styrker både val av material, motiv som styrker 

hur arbetet med materialet ser ut samt för vilket syfte materialet används.  

 

Vi har en förhoppning om att vår undersökning bidrar till att lärare och andra verksamma 

pedagoger ser till elevernas förkunskaper och behov i sitt val av material och aktiviteter, 

snarare än organisation i ämnet och tidsbrist i planeringstid.  

Metoddiskussion 

 

Då vi har valt att göra en kvalitativ undersökning inriktar vi oss på den kvalitativa metoden 

istället för den kvantitativa. Vi valde denna metod för att vi ville få förståelse för hur, vad och 

varför lärarna arbetar med det material de använder i sin undervisning. Utifrån detta och för 

att uppnå vårt syfte med undersökningen valde vi observation och intervju som redskap för 

vår undersökning, då vi fann dessa mest lämpliga. Detta val av redskap bygger på att vi vill e 

utgå från observationerna för att i intervjuerna kunna tillägna oss mer förståelse för det 

material som används i undervisningen samt motiv för dessa.  

 

Vi är medvetna om att vårt urval om tre skolor inte kan peka ur några generella tendenser, 

men vi menar samtidigt att det inte finns något som talar för att vårt resultat inte också skulle 

kunna vara giltigt för fler skolor. 

 

På skola A upplevde vi under observationerna att läraren gav oss mer fokus än vad som var 

tanken från vår sida. Tanken var att vi skulle agera som observatörer under 

observationstillfället för att efteråt intervjua läraren. Vi upplevde däremot att läraren under 

lektionerna, samtidigt som denne undervisade eleverna, tog fram allt material och visade för 

oss. Detta är något som vi har fått ta i beaktande vid analysen av resultatet i vår undersökning. 

På skola B och C upplevde vi däremot att lärarna såg oss som fullständiga observatörer och 

genomförde sina lektioner utan vår påverkan.  

 

Att vi var två observatörer samt två intervjuare såg vi som en stor fördel i arbetsgången. Att vi 

tillsammans efter observation och intervju kunde sitta ner tillsammans och diskutera och 

reflektera över det vi sett och hört kändes både nyttigt och behövligt. Även genom att 

intervjuerna spelades in på band fanns för oss en stor möjlighet att beakta vårt eget deltagande 

i intervjuerna.  

 

Fortsatt forskning 

 

Under arbetets gång har det framkommit många nya frågor och nyfikenhet kring materialet 

och de aktiviteter som används i undervisningen i ämnet svenska som andraspråk. Vid en 

större undersökning hade även elevintervjuer eller enkäter riktade till eleverna kunnat göras. 

Då hade även elevernas syn på arbetet med olika typer av material som de möter i sin 

undervisning synliggjorts. Även innehållet i olika läroböcker hade kunnat studeras. Vid en 

större undersökning hade vi som forskare även kunnat ta kontakt med fler skolor för att få en 

bredare kunskap om vilket material som används i verksamheten.  
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Det hade även varit intressant att undersöka vilken betydelse och påverkan lärarnas utbildning 

har för elevernas språkutveckling och val av material i undervisningen. Väljer lärare med 

utbildning i svenska som andraspråk annat material och aktiviteter än de lärare som saknar 

utbildning i ämnet?  

 

En ytterligare aspekt att forska vidare kring kan vara hur skolornas ekonomi påverkar 

undervisningens material i svenska som andraspråk. Kan det vara så att material i andra 

ämnen prioriteras då ekonomin inte är tillräcklig? Bidrar det i så fall till att materialtillgången 

i svenska som andraspråk inte har möjlighet att tillgodose alla elevers individuella behov?  

 

 

Tack! 
 

Vi vill tacka Anita Norlund för den handledning och hjälp vi fått under arbetets gång. Många 

gånger under arbetsprocessen då vi kände att vi hade ”kört fast” kom Anita med uppmuntran 

och råd vilket resulterade i en ny arbetsglöd. Sist men inte minst går vårt tack till Anders, 

Berit och Christina – utan er hade inte denna undersökning kunnat genomföras. Tack!  
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Bilaga 1. Observationsschema  
 

Datum: ______________________  Skola: _________________________  Observatör: ___________________

 Arbetar med Arbetar inte 
med 

Introduktion Arbetsgång Avslut 
Uppföljning 

Kommentarfält 

       

Läroböcker       

- Övningsbok       

- Stenciler        

       

Litteratur       

- Läsförståelsematerial       

       

Ordkunskapsmaterial       

       

Läggspel       

       

Spel       

       

Eget material       
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Bilaga 2. Intervjufrågor 
 

 

Vill du berätta något om din bakgrund som lärare? Utbildning, sva, etc. (vilken, var, hur lång) 

 

Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

 

Vilka elevgrupper arbetar du med? Antal?  Ålder? Nationalitet? 

 

Hur har du gått tillväga när du valt det material som används? Motiv? 

 

På vilka sätt blir det material du använder gynnsamt för eleverna? 

 

På vilka sätt är materialet språkutvecklande för eleverna? 

 

Om du fritt fick önska material för din undervisning, hur skulle dina önskningar se ut då? 

 
Är det något som du själv vill tillägga?  

 
 


