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Abstrakt 
 
Syftet med vår studie var att undersöka hur ämneslärare i gymnasieskolan uppfa ttar och 
hanterar andraspråkselevers skolsituation i ämnesundervisningen, samt att få kunskap om hur 
vi som kommande ämneslärare kan ge andraspråkselever tillfredsställande undervisning, så att 
de når kunskapsmålen i ämnena svenska och samhällskunskap, par allellt med en god 
funktionell språkbehärskning. I vår litteraturstudie presentera de vi teorier och studier om 
andraspråkselevers språkutveckling, samt g av exempel på hur olika lärarkategorier k unde 
anpassa sin undervisning i enlighet med dessa. Vi har i en empirisk studie intervjuat totalt sex 
ämneslärare i ämnena svenska eller samhällskunskap. I vår undersökning konstaterade vi, för 
att andraspråkselever sk ulle nå framgångar i skolans ämnesundervisning krävs ett språk som 
fungerade som redskap för tänkande och lärande och att ämnesundervisning på modersmålet 
underlättar. Vidare lärde vi oss att en väl fungerande interaktion mellan lärare och elev är den 
dominerande faktorn för elevens framtida kognitiva lärande.  
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1 Inledning 
 
Vi kan läsa i massmedia att det finns ett stort antal elever som lämnar den svenska grund- och 
gymnasieskolan utan fullständiga betyg. Av dessa är majoriteten andraspråkselever, det vill 
säga elever som har ett annat språk än svenska som modersmål. Vi har vid ett antal tillfällen 
under vår verksamhetsförlagda utbildning mött andraspråkselever som vistats kortare eller 
längre tid i Sverige. Vår bedömning har oftast varit att dessa elever behärskar det svenska 
språket på ett tillfredsställande sätt.   
 
I vår lärarutbildning har vi läst ämnesinriktning svenska 80 p, där kursen, ”Tvåspråkighet/  
svenska som andraspråk” 5 p, ingick. En kurs som vi anser borde erbjudas till samtliga 
lärarstudenter, eftersom den ger en medveten och god förståelse för andraspråkselevers 
språkutveckling. I kursen fick vi bland annat kunskaper om likheter och skillnader mellan 
första- och andraspråksinlärning samt en öka d medvetenhet om språkets betydelse för lärande, 
utveckling och kulturell identitet. Vi har t ex förstått att elever med en på ytan väl utvecklad 
svenska ofta kan ha stora brister i sitt ordförråd och att detta starkt påverkar deras förmåga att 
förstå sammanhanget i ämnesundervisningen.  
 
Eftersom vi ska bli ämneslärare i samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk vid 
gymnasieskolan och komvux, var avsikten med denna studie att dels ta reda på hur 
ämneslärare uppfattar och hanterar andraspråkseleve rs situation i ämnesundervisningen och 
dels ta reda på hur vi som blivande ämneslärare kan ge andraspråkselever tillfredsställande 
undervisning så att de når kunskapsmålen i ämnena svenska och samhällskunskap parallellt 
med en god funktionell språkbehärskning.  
 
Vi vet att i de flesta svenska kommuner bedrivs varken modersmålsundervisning eller någon 
långsiktig andraspråksundervisning på grund - eller gymnasieskolor, enligt de intentioner som 
läroplanerna (Lpo 94, Lpf 94) anger. Vanligt är att när andraspråk selever kommer till den 
svenska skolan ges endast en kortare introduktionskurs och eleverna slussas in i ordinarie 
undervisning med relativt liten kunskap i svenska (Skolverket, 2003).  
 
I vårt examensarbete har vi koncentrerat oss på de elever som kommit till Sverige från skolår 
sju och senare. Förhoppningsvis kommer denna undersökning att ge nya insikter och 
kunskaper om vad det innebär att lära på sitt andraspråk och om hur ämneslärare kan bedriva 
undervisningen i klasser där eleverna har heterogena kunskaper i svenska. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Av Skolverkets rapport 202, (2001 b), Utan fullständiga betyg framgår, att andraspråkselever 
i allt större utsträckning lämnar grund- och gymnasieskolan utan fullständiga betyg och att det 
finns indikationer på att dessa elever inte får möjlighet, att utvecklas efter sina förutsättningar 
och behov på det sätt som läroplanen föreskriver. I rapporten redovisas vidare att var femte 
andraspråkselev saknar grundläggande behörighet till studier på nationellt program och att 
endast sju av tio andraspråkselever lämnar gymnasieskolan med slutbetyg. I Skolverkets 
rapport nr 228, (2003), Flera språk - flera möjligheter fastslås att alla barn ska ha en självklar 
rättighet till sitt eget språk och sin egen identitet. Därför ska elever stö djas i sin 
språkutveckling under hela skolgången för att lyckas i skolan och i livet.  
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Enligt skollagen, 5 kap. 7-13 §§ och 8 kap. 5-6 §§, finns det reglerat i styrdokumenten att 
elever har rätt till modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandl edning. I 
läroplanerna (Lpo 94, Lpf 94) står att elever har rätt till modersmålsundervisning, om de har 
ett annat modersmål än svenska och använder detta som umgängesspråk med minst en 
förälder eller vårdnadshavare. Kommunerna är skyldiga att erbjuda moder smålsundervisning, 
men elevernas deltagande sker på frivillig basis. De elever som behöver studiehandledning på 
modersmålet ska erhålla detta. En riksomfattande kartläggning har dock visat att modersmålet 
har låg status och prioritet och kommer långt ner i  kommunernas skolplaner. Moders-
målslärare är ej heller delaktiga i arbetslag och kollegier. Forskare är eniga om att goda 
kunskaper i modersmålet har en stor betydelse för identitetsutvecklingen och att modersmålet 
underlättar lärandet eftersom språk, lär ande och identitet hör ihop. Orsak till att vissa andra-
språkselever inte klarar undervisningen i skolan kan vara att modersmålsundervisningen 
minskat i alla skolformer de senaste tio åren (Skolverket, 2003).  

 
Andraspråkselevernas skolsituation är ett inte rnationellt problemområde och den 
kanadensiske forskaren Jim Cummins, (2001) menar att det i lärarutbildningarna borde ingå 
viss utbildning som syftar till att blivande ämneslärare ökar sin kunskap om hur de kan göra 
fackämnesinnehåll begripligt för andraspråkselever. Han anser vidare att för befordran till 
rektors-studierektorsposter, borde ett obligatoriskt krav vara att personer som söker dessa 
tjänster ska ha dokumenterad erfarenhet från arbete med andraspråkselever. För att detta ska 
bli möjligt behövs det lagar, förordningar, samt politiker och tjänstemän på den sociopolitiska 
nivån som stödjer skolutvecklingen (Cummins, 2001).  
 
De svenska nationella styrdokumenten ger direktiv att anordna modersmålsundervisning i 
form av språkundervisning och studiehandledning men kommunerna prioriterar resurser till 
andra verksamheter. Likaså behövs resurser för att tillämpa styrdokumenten, bland annat av 
det för den svenska skolan uttalade målet om aktiv tvåspråkighet (Skolverket, 2003).  
 
 
1.2 Syfte och avgränsning 
 
Syftet med vår studie är att undersöka hur ämneslärare uppfattar och hanterar andraspråks -
elevers skolsituation i ämnesundervisningen. Vi vill även få kunskap om hur vi som ämnes -
lärare kan ge andraspråkselever tillfredsställande undervisning så att de nå r kunskapsmålen i 
ämnena svenska och samhällskunskap parallellt med en god funktionell språkbehärskning.  Vi 
har avgränsat vår undersökning till andraspråkselever på gymnasienivå som har deltagit i 
svensk skola från skolår 7 eller senare.    
 
För att nå vår t syfte har vi utgått från följande frågeställningar:  
 
Hur uppfattar ämneslärarna i svenska och samhällskunskap att andraspråkselever klarar 
gymnasiekurserna?  
 
Vilka speciella krav på språkkunskaper ställer de två ämnena svenska och samhällskunskap?  
 
Hur organiserar dessa lärare sin undervisning för att underlätta lärandet för andraspråks -
elever? 
 
Hur anser ämneslärarna att kommunen tillgodoser andraspråkselevers kunskapsbehov?  
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2 Litteraturstudier 
 
Vi inledde vår undersökning med att söka efter litterat ur som behandlade andraspråkselevers 
skolsituation, teorier och studier om andraspråkselevers språkliga förutsättningar för lärande, 
samt exempel på hur lärare anpassade sin undervisning i enlighet med dessa studier. Den 
problematik som framkom i undersökningen belystes sedan med hjälp av litteratur som 
bygger på lärares synpunkter och erfarenheter av andraspråkselever i ämnesundervisningen. 
Vi sökte främst efter litteratur i Lucia vid Luleå Tekniska Universitetsbibliotek, men använde 
oss också av sökinstrument på Internet.   
 
I den efterföljande litteraturstudien presenteras, under rubriken Andraspråkselevers 
förutsättning för språk och lärande i ämnesundervisningen, teorier och studier om 
andraspråkselevers språkliga förutsättningar för att klara ämnesstudi er, samt problematik och 
olika arbetssätt för andraspråkselevers skolgång.  
 
 
2.1 Andraspråkselevers förutsättning för språk och lärande i ämnesunder - 
      visningen 
 
 
2.1.1 Att lära på ett annat språk  
 
Av Skolverkets referensmaterial, Att undervisa elever med Svenska som andraspråk (2001 a) 
framgår att elever med svenska som modersmål vid skolstarten har utvecklat en bas av 
kunskaper i språket. De har vid skolstarten ett ordförråd på 8 000 -10 000 ord, behärskar ledigt 
uttal, ordböjning, ordbildning och ordföljd i svenskan. Undervisningen i skolan utgår från att 
barnen har lärt sig basen i språket och undervisningen i svenska som modersmål bygger 
kontinuerligt vidare på denna bas. Förvisso kan basen se olika ut och variera bland svenska 
barn, men skillnaderna är i regel förutsägbara och läraren har tillräcklig kompetens att 
avhjälpa bristerna. I referensmaterialet kan vi vidare läsa att andraspråksinlärare inte kan 
utveckla basen först som modersmålsinlärare gör, utan måste tillägna sig basen och 
utbyggnaden samtidigt. För framgång i skolans ämnesundervisning krävs inte i första hand ett 
grammatiskt och uttalsmässigt korrekt språk, utan ett språk som fungerar som redskap för 
tänkande och lärande. Delar av utbyggnaden, såsom läs - och skrivförmåga samt ett visst  
specialordförråd, behövs för detta ändamål. För andraspråksinlärare tar det ca två år att lära 
sig grunderna i basen och för att de ska klara undervisningen och nå infödd nivå i skolans 
läsämnen tar det mellan fem och åtta år (Skolverket, 2001 a) .  
 
 
2.1.2 Modersmålsundervisningens betydelse  
 
Kunskaper i modersmål är av grundläggande betydelse för lärande. Genom det gestaltar  
människan sin verklighet och kommunicerar med andra. Modersmålet stärker den personliga 
och kulturella identiteten samt utvecklar tänkande, kreativitet och en estetisk medvetenhet 
(Skolverket, 2003).  

 
I en undersökning som gjorts vad gäller andraspråkselevers språkutveckling, presenteras tre 
undervisningsmodeller. I den språkliga integreringsmodellen får eleverna sin grundläggande 
läs- och skrivinlärning på modersmålet, vilket innebär att modersmålet får en utbyggnad. 
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Samtidigt som detta sker, byggs först basen och därefter utbyggnaden i andraspråket upp. 
Utbyggnaden i andraspråket kan gå relativt snabbt eftersom utbyggnaden i elevens  modersmål 
kommit längre. Det gör att eleven kan använda kunskaper som lärts in genom modersmålets 
utbyggnad. Efter ett antal år når eleven ∗ åldersmässig nivå också i andraspråket. För att kunna 
uppnå denna åldersmässiga utveckling i skolämnena krävs att m odersmålet används för 
ämnesinlärning när andraspråket ännu inte är på åldersmässig nivå. Det är viktigt att såväl 
modersmålet som andraspråket används parallellt för att både tvåspråkighet och åldersmässig 
kunskapsutveckling ska nås (Hyltenstam, 2001).  
 
I den andra språkliga undervisningsmodellen, assimileringsmodellen upphör utvecklingen i 
modersmålet under senare skolår, vilket innebär att ämnesinlärningen och språkutvecklingen 
sker på andraspråket. Därmed avstannar modersmålsutvecklingen och eleven uppn år inte 
tvåspråkighet  (Hyltenstam, 2001).   
 
Den tredje modellen är den vanligast förekommande i Sverige. Den innebär att den 
åldersmässiga utvecklingen i modersmålet avbryts i och med skolstarten och således 
avstannar även elevens åldersmässiga utveckling  i ämnesundervisningen, eftersom det ej ges 
möjlighet till fortsatt modersmålsundervisning i den utsträckning som skulle behövas. 
Svårigheten består i att eleven inte får möjlighet att utveckla basen och utbyggnaden 
parallellt, för att klara ämnesundervisningen (Hyltenstam, 2001).   
 
Axelsson, (2004) menar att tanke-, kunskaps- och identitetsutvecklingen är särskilt angelägen 
för eleven. Om eleven har ett annat förstaspråk än majoritetsspråket och detta förstaspråk är 
starkare, är det viktigt för eleven att få möjlighet till fortsatt utveckling av tänkande och 
lärande på detta språk. Det är på sitt starkaste språk de lär och förstår bäst. Samtidigt måste 
elevens utveckling av andraspråket börja så snart som möjligt för att också det språket ska 
kunna fungera för lärande. Om andraspråksinlärarna då endast har möjlighet att tillägna sig 
ämneskunskapen på ett andraspråk, som de inte behärskar, ställs stora krav på lärarna  
(Axelsson, 2004) 
 
 
2.1.3 Interaktionens betydelse för kognitivt engagemang och identitetsinvestering 
 
Cummins, (2001) har utarbetat en modell för effektiv andraspråksundervisning. Han menar att 
interaktionen mellan lärare och elev är den dominerande aspekten för elevens framtida 
kognitiva lärande. För att uppnå det maximala engagemanget i elevens inlärning är det viktigt 
att läraren har en positiv attityd till elevens kulturella bakgrund. Vidare ska undervisningen 
fokusera på innehåll och budskap. Den bör syfta till en förståelse för hur det skolrelaterade 
språket fungerar liksom att göra elever medvetna om språkets olika användningsområden. 
Undervisningen måste ge eleverna möjlighet att uttrycka sin personlighet – sin identitet och 
begåvning – på andraspråket genom olika former av kreativ språkanvändning ( Cummins, 
2001). 
 
 
2.1.4 Andraspråkselevers arbetsformer för en framgångsrik ämnesinlärning  
 
I läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 fastställs, ”Det offentliga skolväsendet vilar 

                                                 
∗  Elevernas ”språkålder” och deras faktiska ålder med den kognitiva mognaden den senare innebär (Skolverket, 
2001a). 
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på demokratins grund”. I Skollagen (1985:1100) fastslås ”att verksamheten i skolan skall 
utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar […] främja 
aktningen för varje människas egenvärde…”. I läroplanen anges att skolan skall utveckla 
elevernas kommunikativa och sociala kompetens. Skolan ska sträva efter att "eleverna aktivt 
utövar inflytande över sin utbildning" och "läraren skall planera undervisningen tillsammans 
med eleverna". Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i ”elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper” och på så sätt ”främja elevernas fortsatta lärande oc h 
kunskapsutveckling”. Ett av uppnåendemålen som rör språkutveckling är att eleven ”kan 
uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk fungerar i samhälls -, yrkes- och 
vardagslivet och för fortsatta studier” (Lpf 94). 
 
Holmegaard, (2001) menar att andraspråkselever ställs inför en stor utmaning när det gäller 
att tillägna sig nya ämneskunskaper på ett språk som de inte fullt ut behärskar och att 
ämnesundervisningen ofta kräver nya språkfärdigheter, eftersom olika ämnesområden till stor 
del har ett särskilt språk. Det är särskilt påtagligt i fråga om fackordförråd som är förenat med 
olika ämnen. Många lärare känner sig förvirrade inför de nya utmaningar de ställs inför, inte 
minst när det gäller att ha andraspråkselever i sin ämnesundervisning. De ämn esinriktade 
lärarna har en god kompetens vad gäller själva ämnet, men saknar dessvärre både utbildning 
och erfarenhet vad gäller andraspråkselever och deras möjlighet till ett maximalt lärande. 
Därför är det viktigt att alla lärare har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en 
språkutvecklande ämnesundervisning, så att de kan möta andraspråkselevernas behov. En stor 
tillgång vid ämnesplaneringen är utbildade lärare i andraspråk, med sin kunskap om 
språkutvecklande arbetsformer ( Holmegaard, 2001).   
 
Som förut nämnts blir undervisningens strategier och arbetsformer maximalt utnyttjade, 
endast om lärare och elev byggt upp en relation, som är präglad av tillit, respekt och 
bekräftelse. För ett fungerande kognitivt engagemang i ämnesundervisningen, är det viktigt att 
läraren bejakar andraspråkselevens personliga identitet och visar respekt för dennes 
modersmål och kultur. Detta kan enligt Axelsson, (2004) nås genom att läraren ger 
andraspråkselever möjligheter att studera ämnet både på sitt modersmål re spektive på sitt 
andraspråk. De andraspråkselever som klarar ämnesundervisningen bäst är de som får 
möjligheter att diskutera väsentliga begrepp på modersmålet med andra elever eller med sina 
föräldrar. Detta kallas för additiv inriktning, vilket innebär att eleverna ”lägger till något till 
det eleverna redan kan och vet” (Axelsson, 2004:513).  
 
För att andraspråkselever ska uppnå ämneskunskaper på ett tillfredsställande sätt ska 
undervisningen bedrivas på andraspråkselevers åldersadekvata nivå och lärarna bör använda 
sig av samarbetsinriktade och tematiskt ämnesövergripande arbetsformer. För detta krävs att 
modersmålslärare och ämneslärare samplanerar. Det är även viktigt att skolan tillhandahåller 
böcker och material på andraspråkselevers modersmål och and raspråk. Vidare är en viktig 
aspekt att skolans bibliotek erbjuder litteratur på många olika språk, men även att det i 
lektionssalarna finns böcker och tidskrifter av varierande svårhetsgrad som anknyter till de 
ämnen som eleverna läser (Axelsson, 2004).    
 
 
2.1.5 Att undervisa andraspråkselever i ämnet samhällskunskap  
 
Av Skolverkets kursplan i ämnet samhällskunskap för gymnasieskolan framgår att ”Ut bild-
ningen i samhällskunskap skall ge grundläggande kunskaper om olika samhällen, förmedla 
demokratiska värden och stimulera till delaktighet i den demokratiska processen”. Ämnet 
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samhällskunskap syftar till att stärka elevernas kunskaper att kunna ta ställning i frågor som 
uppkommer i ett samhälle präglat av ömsesidigt beroende och kulturell mångfald. De mål 
som bland annat skolan skall sträva efter i ämnet samhällskunskap är att eleven ”utvecklar 
kunskap om och förståelse av ett samhälle med etnisk och kulturell mångfald och betydelsen 
av detta för mellanmänskliga relationer” samt ”förstår hur olika intressen,  ideologier och 
traditioner påverkar sättet att se på individ och samhälle samt hur samhällets normer och 
värderingar påverkar och påverkas av individen” (Skolverket, 2000).  
 
Som tidigare nämnts ställer ämnesundervisningen krav på språkfärdigheter. Många ord som 
används i de samhällsvetenskapliga texterna kräver ett särskilt utvecklat språk och ordförråd. 
Holmegaard m fl, (2004) visar utifrån forskningsresultat att 95 % av orden i en text måste 
vara begripliga för att läsaren skall uppnå en rimlig läshastighet och förståelse. Därför är det 
viktigt att ämnesläraren på ett tidigt stadium anpassar undervisningen till elevers individuella 
behov och då inte minst till andraspråkselever. För att andraspråkselever ska få en 
tillfredsställande ämnesundervisning i samhällskunskap måste en långsiktig och metodisk 
språkutvecklande satsning ske i ämnesundervisningen och för att lyckas med detta, måste 
undervisningen organiseras och bedrivas på ett sätt så att alla elever kan nå goda resultat. Om 
detta ska bli möjligt, är det viktigt att fler lärare samarbetar och enas. Förutom ämneslärare 
ska följande nyckelpersoner vara inblandade, lärare i svenska som andraspråk, 
modersmålslärare och skolbibliotekarier ( Holmegaard m fl, 2004). 
 
Monica Reichenberg har undervisat i ämnet samhällkunskap och har erfarenheter av 
andraspråksinlärare. Hon menar att det kan vara betydligt svårare för andraspråkselever att 
förstå ämnet, om undervisningen behandlar svenska förhållanden, eftersom de flesta 
andraspråkselever ej har tillräckliga ämn esspecifika förkunskaper. De kanske kommer från ett 
land som har ett annorlunda samhällssystem och där attityder och värderingar är helt andra än 
i Sverige (Reichenberg, 2001). 
 
Reichenberg har studerat språket i läromedel i samhällsorienterande ämnen och jämfört 
första- och andraspråksinlärares förståelse av texterna. Hon menar att elever i överlag har 
svårigheter att förstå läroböckernas innehåll i ämnet samhällskunskap. En vanlig orsak är att 
det finns många svåra ord som inte eleverna förstår. En annan orsak är att böckerna i regel är 
mycket informationstäta vilket kräver en koncentration av såväl språklig som innehållsmässig 
art, vilket också försvårar för andraspråkselever. Genom att bearbeta böckernas texter, dels 
språkligt och dels i orsakssammanhang  minskas informationstätheten i böcker. Syftet med att 
använda en text med röst är att författaren vänder sig direkt till läsaren och på så sätt blir 
läsaren mer engagerad och läser texten på ett aktivare sätt. Kausalitet innebär att samband 
mellan orsak och verkan tydligt uttrycks. Genom att göra texterna mer levande och använda 
mer talspråkliga drag i aktiv form, fullständiga satser och lösa sammansatta partikelverb, 
minskas den språkliga koncentrationen, vilket ger läsaren en mer distanserad läsning. 
Ämnesspecifika ord kan försättas med förklaring (Reichenberg, 2001). 
  
Reichenberg menar vidare att läroböcker i undervisning är viktiga för elever, och då även de 
svårlästa, men om ”läraren har noggranna genomgångar av texten innan elever skall läsa den.” 
(Reichenberg, 2001:87) blir texten betydlig lättare att förstå för elever. Genom att större delen 
av eleverna kan läsa en lärobok med förståelse, behöver de ej heller känna sig misslyckade. 
Detta kan även leda till att eleverna blir mer villiga att läsa, vilket medför ytterligare kunskap 
om ord och hur texter är uppbyggda etc (Reichenberg, 2001).   
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Holmegaard m fl, (2004) skriver ”Eleverna behöver öva studieteknik och känna till olika 
strategier när de skall läsa facktexter […] Sammanfattningar, frågor och illustrationer kan ge 
goda ledtrådar till förståelse, likaväl som kursiveringar […] modeller av olika texter höjer 
elevernas språkmedvetenhet och kan underlätta förståelsen av innehållet i varierande texter.” 
(Holmegaard m fl, 2004:550). 
 
 
2.1.6 Att undervisa andraspråkselever i ämnet svenska  
 
Av Skolverkets kursplan i ämnet svenska framgår att ”Språket är av grundläggande betydelse 
för lärandet […] kommunikation med andra och genom läsning och eget skrivande tillägnar 
sig eleverna nya begrepp […] görs kunskapen synlig och hanterbar”. Skolan ska i sin 
undervisning i svenska bland annat sträva efter att eleven förstår språkets betydelse för 
identiteten och utvecklar förmågan att förstå sig själv och andra i ett kulturellt och historiskt 
sammanhang. Eleven ska vidare utveckla den egna läskunnigheten, förmågan att tolka, 
kritiskt granska och analysera olika slag av texter. I dialog med andra ska eleven kunna 
uttrycka tankar, känslor och åsikter och reflektera över existentiella och etiska frågor. Det är 
av vikt att eleven också fördjupar sin förståelse för människor med andra levnadsförhållanden 
och från andra kulturer. Att läsa, skriva, tala, se och lyssna blir meningsfullt när personliga, 
existentiella, etiska, historiska, framtidsinriktade eller andra frågor b ehandlas i under-
visningen (Skolverket, 2000).  
 
I ämnet svenska ingår sambandet mellan att skriva, läsa, tala och lyssna. Dessa färdigheter 
kan fungera enskilt eller i integration med varandra. På senare år har dessa fyra uttrycksmedel 
börjat ses som ett viktigt kugghjul (Bråbäck m fl, 2001). I undervisningen måste det ges goda 
möjligheter till att uppmuntra eleven att uttrycka sin personlighet och därigenom stärka 
elevernas egen identitetsutveckling, genom bland annat olika former av muntlig och skriftlig 
språkanvändning (Cummins, 2001).  
 
Eleverna kan t ex jämföra olika språkvarieteters status som vardagligt språk och standard -
språk, samt undersöka varför det ena anses bättre än det andra. Att i tidningar analysera 
insändare är ytterligare ett exempel. Viktigt är vidare att eleverna ges tillfälle till att personligt 
uttrycka sig på andraspråket. Detta kan genomföras i form av reflekterande självbiografier där 
de diskuterar sina liv ur olika perspektiv, som språkligt, kulturellt, socialt och psykologiskt. 
En variant av detta är att låta eleverna skriva i par och om varandras självbiografier 
(Cummins, 2001).    
 
Cummins menar att med lärarens och kamraters hjälp arbeta med texter är ett annat 
fungerande arbetssätt i svenskan. Detta ger eleven möjlighet att bygga upp ett ordförråd och 
en begreppsapparat som är en nödvändighet för att kunna erövra språket som tanke -
inlärningsverktyg, inte minst som ett uttrycksmedel för i framtiden kognitivt krävande 
uppgifter. Cummins lägger vidare stor vikt vid samtalet, som han menar består i ett komplext 
växelspel, för att samtalet ska flyta. Här blir talet och skriften ett inflöde som bidrar med stoff. 
Dialogens samspel tydliggörs härmed och en lyhördhet för språkliga nyanser och hur 
språkliga signaler ska tolkas förtydligas . För att kunna delta i ett samtal krävs i hög grad en 
förståelse för textens helhet (Cummins, 2001).    
 
För att elever ska förstå gymnasieskolans läroböcker krävs det enligt Holmegaard m fl , (2004) 
att eleverna har ett ordförråd på ca 30  000 - 40 000 ord och att ett varierat ordförråd utfås 
genom en riklig och omväxlande läsning. Författarna menar också att elevens skrivande är av 



  

 

8

 

största vikt. Till skillnad från läsningen har eleven i den skrivna texten möjlighet att gå in och 
göra omformuleringar, dessutom är skriftspråket mer formellt än det talade, vilket bidrar till 
att höja nivån från vardagsspråket. Metoden kan användas inte bara i svenskan utan i alla 
ämnen. Vid skrivning är det viktigt att läraren inte bara talar om vad eleven ska skriva, utan 
också hur de går till väga för att skriva olika texter ( Holmegaard m fl, 2004). 
 
När det gäller läsförståelsen av olika texter visar Liberg, (2001) på några viktiga grund -
läggande aspekter. För det första betyder sats- och meningsuppbyggnaden mycket. För det 
andra är det hur texten på ett klart och tydligt sätt byggs samman med olika textbindare, t.ex. 
ord som följaktligen och alltså. För det tredje betyder det mycket hur läsaren engageras i 
texten, t ex genom att texten talar till och kommunicerar med läsaren. Texten bör också 
innehålla så kallade funktionella tomrum, där läsaren bereds tid till eftertanke och 
spekulation. Vidare är det viktigt att svåra ord och begrepp beskrivs i texter och för att 
läsförståelsen ska bli maximal ska texten anknyta eller ha ingångar till eller stå i dialog med 
andra texter (Lidberg, 2001). 
 
Betydelsen av en texts kulturella innehåll är av större vikt än lingvistiken i denna. När vi 
läser, bygger vi bilder av det lästa och får därigenom en förståelse. Här spelar våra tidigare 
kunskaper om ämnet och kulturen en viktig roll, eftersom denna ökar läsförståelsen. Vidare 
spelar läsarens attityd till den kultur som texten återspeglar en viktig roll. Har kulturen 
dessutom ett för läsaren känt innehåll skapas ytterligare en drivkraft. En till faktor, som bidrar 
till läsförståelse är det sociala sammanhanget som andraspråksinlärare lever i. Det som 
individen lärt sig av en text måste användas och därför är efterarbetet viktigt  (Lidberg, 2001).  
 
I skönlitteratur finns inga etniska och nationella gränser. De existentiella frågorna om liv, död, 
relationer, kärlek, utanförskap, det goda och det onda är ständigt aktuella och närvarande för 
alla mänskliga varelser. Skönlitteraturen är inte påträngande. Den finns för att läsaren just vid 
det tillfället ska kunna läsa ut det den för tillfället behöver. Det är läsupplevelsen som blir 
motorn i den språk -tankeutvecklingsprocess som sker vid skönlitterär läsning. Det är en fördel 
att vid denna läsning lägga ribban högt och låta eleven välja sådan litter atur som utmanar 
tanken. Eftersom tanke och språk hör ihop, är de således varandras förutsättningar för att en 
kommunikation ska uppstå och således används språket i olika sammanhang och på så sätt 
sker en språkutveckling. När eleven ska uttrycka sig på si tt andraspråk blir vägen längre 
mellan tanke och tal och det är därför av största vikt att eleven ges tillfälle att stanna kvar och 
bearbeta ett moment i taget. Därigenom skapas ett andrum för att uttrycka sig, samt för att 
reda ut och precisera sina tankar. Genom att arbeta med skönlitteratur serveras eleverna en 
process, där tala, lyssna, läsa och skriva samverkar, vilket förutom läsupplevelse också bidrar 
till läsglädje, redskap och beredskap för tillägnandet av andra ämnen (Bråbäck m fl, 2001).   
 
 
2.2 Sammanfattning av litteraturstudier 
 
Undersökningar visar att andraspråkselever i allt större utsträckning lämnar grund - och 
gymnasieskolan utan fullständiga betyg och att det finns indikationer på att dessa elever inte 
får möjligheter, att utvecklas efter  sina egna förutsättningar och behov på det sätt som 
läroplanen föreskriver. För framgång i skolans ämnesundervisning krävs ett språk som 
fungerar som redskap för tänkande och lärande. Forskare är eniga om att goda kunskaper i 
modersmålet har en stor betyd else för identitetsutvecklingen och att modersmålet underlättar 
lärandet eftersom språk, lärande och identitet hör ihop. Om eleven har ett annat förstaspråk än 
majoritetsspråket och detta förstaspråk är starkare, är det viktigt för eleven att få möjlighet till 
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fortsatt utveckling av tänkande och lärande på sitt modersmål. Det är på sitt starkaste språk de 
lär och förstår bäst. Om andraspråksinlärarna då endast har möjlighet att tillägna sig 
ämneskunskapen på ett andraspråk, som de inte behärskar, ställs sto ra krav på lärarna. 
Interaktionen mellan lärare och elev är den dominerande faktorn för elevens framtida 
kognitiva lärande och att undervisningen fokuseras på innehåll, språk och språkanvändning. 
För att andraspråkselever ska uppnå ämneskunskaper på ett ti llfredsställande sätt, bör lärarna 
använda sig av samarbetsinriktade och tematiskt ämnesövergripande arbetsformer.  
 
 
3 Metod 
 
I detta avsnitt redogör vi för vilka datainsamlingsmetoder vi valt och gör en beskrivning av 
vårt urval av informanter. Därefter följer en redogörelse för hur vi gått tillväga och hur vi 
konstruerat den intervjumanual som ligger till grund för undersökningen.  
 
 
3.1 Val av metod 
 
När det gäller val av metod, valde vi att göra intervjuundersökning utifrån våra 
frågeställningar, dels för att de skulle bli besvarade på ett mer utförligt och kvalitativt sätt och 
dels för att kunna gå på djupet och kunna tolka på ett hermeneutiskt sätt.  
 
Enligt det hermeneutiska synsättet kan vi inte skilja på fakta och värderingar. 
Hermeneutikerns uppgift blir därför att lyfta in och ta hänsyn till så stor del av sammanhanget 
som möjligt, att differentiera och nyansera istället för att söka det allmängiltiga. Hermeneutik 
innebär att tolka, att se något som något. En företeelses betydelse är inte färdig nä r vi ställs 
inför den utan måste tolkas. Tolkningen förs utifrån våra egna värderingar. Det innebär att 
världen inte existerar oberoende av betraktaren, utan istället utgör betraktarens förståelse en 
viktig del av hur världen uppfattas (Molander, 1988). 
 
Vårt kunskapssökande karaktäriseras av ett genuint intresse för att öka förståelsen för det 
fenomen vi studerar och det faller sig därför naturligt att ansluta sig till hermeneutikerna. 
Deras synsätt sammanfaller med vårt sätt att se på världen eftersom vi inte anser att det 
existerar en objektiv värld fri från värderingar. Det hermeneutiska synsättet ger oss möjlighet 
att lyfta in vår frågeställning i ett sammanhang, att ta ställning till så stor del av helheten som 
möjligt. 
 
Många tror att den hermeneutisk a ansatsen innebär att de formella metodkraven är mindre 
stränga. Hermeneutiken ger visserligen kunskaparen större flexibilitet, men det innebär inte 
att metodkraven är lägre. Den hermeneutiska ansatsen ställer stora krav på kunskaparens 
kritiska förhållningssätt gentemot den information som samlas in (Molander, 1988). 
 
Vi valde att utgå från teoretiska kunskaper via litteraturen för att sedan ta oss ut i empirin. Vår 
ambition var att försöka förstå vår problemställning från olika synvinklar , därför använde vi 
oss av de insamlingsmetoder som vi ansåg kunde föra oss vidare i kunskapsbyggandet. Det 
gällde att forma en metod som är anpassad till våra egna förutsättningar (Kvale, 1997) . 
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3.1.1 Kvalitativ metod 
 
Den kvalitativa metoden faller sig naturlig eftersom vi ser världen ur ett hermeneutiskt 
perspektiv där värderingar och tolkningar spelar en avgörande roll. Den kvalitativa metoden 
ger oss den närhet till forskningsobjektet som vi behöver för att kunna skapa oss en förståelse 
för vår frågeställning. Metode ns styrka ligger i att den ger oss en mer grundläggande 
förståelse för den frågeställning vi arbetar med. Genom en kvalitativ bearbetning av intervjuer 
kan vi få nya insikter och en bredare uppfattning om vår frågeställning (Patel & Davidson, 
1994). 

 
Den kvalitativa undersökningsmetoden präglas också av flexibilitet genom att vi kan ändra 
undersökningens uppläggning under själva genomförandet. Ändringarna kan dels ske i 
förhållande till de erfarenheter vi gör under insamlingsfasen, dels på vilket sätt vi nä rmar oss 
undersökningsenheterna. Genom att göra en löpande analys kan vi få idéer om hur vi ska gå 
vidare i vårt förståelsebyggande. Det ger oss frihet att anpassa undersökningen till hur vår 
förståelse för fenomenet utvecklas. Möjligheten till flexibel planering och närheten till 
informationskällan ger oss goda möjligheter att göra relevanta tolkningar. Även om metoden 
kännetecknas av flexibilitet måste forskaren vid en intervju, göra en noggrann planering av 
vilka teman som skall beröras. Detta för att undvika att intervjun svävar ut i ovidkommande 
prat (Patel & Davidson, 1994). 
 
 
3.1.2 Intervjumetod 
 
Forskningsintervjun är ett professionellt samtal som har en struktur och ett syfte och som 
metod är den användbar när vi önskar samla in kvalitativ fakta. Syftet är ofta att försöka förstå 
de centrala teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till. Målet med den 
kvalitativa forskningsintervjun är att erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa 
aspekter (Kvale, 1997). 
 
Nyckelfrågorna vid planeringen av en intervjuundersökning gäller intervjuns vad, varför och 
hur. För att kunna veta vad har vi inhämtat förkunskaper genom litteraturstudier. Varför-
aspekten avser syftet med undersökningen, det vill säga för att få en fördjupad kännedom om 
andraspråkselevers skolsituation i ämnesundervisningen. Genom att använda öppna frågor vid 
intervjun var vår förhoppning att få mer uttömmande svar och med detta har vi klarat ut hur-
aspekten (Kvale, 1997).  
 
Vi valde att göra så ostrukturerade intervjufrågor som möjligt. Detta innebär att 
intervjupersonen får en större grad av svarsutrymme. Dock var intervjuupplägget mer 
standardiserat eftersom frågorna i stor grad var lika till alla intervjupersoner (Patel & 
Davidson, 1994).  
 
Syftet med vårt val av intervjumetod var att samla in så omfattande och förutsättningslösa 
beskrivningar som möjligt av relevant fakta. Att vi valde ett relativt standardiserat intervju-
upplägg beror på att vi ville hålla oss till de problemställning ar vi sökte svar på. (Patel & 
Davidson, 1994).  
  
Forskningsintervjun är ett utbyte av synpunkter, ett samspel mellan två personer. Intervjuaren 
och den intervjuade reagerar på varandra och påverkar varandra ömsesidigt. Intervjuaren bör 
vara medveten om den mellanmänskliga dynamiken och ta hänsyn till denna i 
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intervjusituationen såväl som i kommande analys. Det ömsesidiga inflytande som intervjuaren 
och den intervjuade utövar på varandra såväl kognitivt som emotionellt behöver inte 
nödvändigtvis vara en felkälla, utan kan vara en styrkefaktor hos den kvalitativa 
forskningsintervjun (Kvale, 1997).  
 
Vi är medvetna om att en intervjusituation kan upplevas som något konstlad och att 
intervjupersonen kan känna pressen att han/hon måste ge de rätta svaren. Detta är någonting 
vi måste ta i beaktande när vi gör vår analys. Vi som intervjuare var dock noga med att inta en 
neutral hållning till våra frågeställningar för att inte påverka intervjupersonens svar och 
åsikter. Intervjuaren leder den intervjuade till vissa teman, men inte till bestämda 
uppfattningar om dessa (Kvale, 1997).  
 
 
3.1.3 Analys och tolkningsmetod 
 
Vid tolkningen av intervjuresultaten jämförde vi vårt intervjuresultat och det teoretiska 
materialet. Jämförelsen bestod av att hitta likheter och motsägelser mellan de olika delarna. 
När vi skulle analysera insamlad data valde vi att skriva ut relevanta avsnitt från de inspelade 
intervjuerna och därefter läsa igenom textmassan ett flertal gånger tills vi blev införstådda 
med innehållet. Anledningen till detta var att vi lättare skulle få en överblick vid jämförelser 
mellan intervjuerna. Kvale, (1997) menar att utskriften av en intervju, alltså att översätta 
något från talspråk till skriftspråk, leder till en tolkning av det som sägs utifrån ens eget 
synsätt. Därför kan utskrifter inte ses som kopior på den ursprungliga intervjun, utan som 
tolkningar som används vid analysen av resultatet, vilket därmed måste beaktas. Vidare 
bestämde vi oss för att göra en helhetsanalys, där vi strukturerade det utskrivna 
intervjumaterialet. Utifrån intervjusva ren fann vi gemensamma nämnare som även återfanns i 
det teoretiska materialet. Därefter använde vi våra frågeställningar som sedan nyttjades till att 
göra en systematisk analys av intervjuerna.  
 
För att begränsa informationen från intervjuerna, till det s om är relevant för våra 
frågeställningar, valde vi att inte skriva ut intervjuerna ordagrant, utan istället valde vi att 
referera densamma. En ordagrann utskrift kräver alltför stor arbetsinsats, som istället bör 
läggas på en analys av intervjusvaren. Vi har varit noga med att hålla referaten sanningsenliga 
och utan våra egna värderingar (Repstad, 1999). Syftet med intervjun var att försöka få 
bekräftelse på de mönster och resultat vi mött i våra litteraturstudier. Utifrån vår konstruerade 
intervjumanual (Bilaga 1) sammanställdes intervjusvaren som därefter analyserades och 
ställdes i relation till våra frågeställningar. Vår tolkning av intervjuer na respektive det 
teoretiska materialet presenteras i resultatdiskussionsdelen.  

 
 
3.2 Urval  
 
När det gäller urval av informanter, måste syfte och frågeställningar styra vilka under -
sökningsgrupper som ska ingå i undersökningen, för att erhålla en så tillförlitlig information 
som möjligt.      
 
Vi fick möjlighet att utföra vår undersökning vid tre gymnasieskolor samt vid en enhet för 
kommunal vuxenutbildning i Norrbotten. Vår undersökningsgrupp begränsade vi till sex 
ämneslärare. Tre undervisar i ämnet svenska och tre undervisar i ämnet samhällskunskap. 
Samtliga lärare har därutöver erfarenheter av andraspråkselever i undervisningen. Anledning- 
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en till att vi valde dessa ämneslärare var för att nå tillförlitlighet och få en så verklighets -
förankrad bild som möjligt, utifrån vårt syfte och våra frågeställningar.  
 
 
3.3 Genomförande av intervjuundersökning  
 
Vi tog kontakt med lärare vid de aktuella undersökningsskolorna och avtalade tid för intervju.   
Vid kontakten med respektive intervjuperson informerade vi om vårt examensarbete samt 
innehållet i intervjun. Vår intervjuundersökning genomfördes vid sex olika tillfällen  under 
november/december månad 2004. Intervjuerna pågick 50 –80 minuter och utfördes vid 
respektive ämneslärares gymnasieskola. Intervjurummen var avgränsade och fria från 
störande moment, såsom konversationer mellan andra medarbetare och telefoner. Vi anvä nde 
oss av den intervjumanual (Bilaga 1) som vi utformat. För att inte gå miste om viktig 
information, nyanser och uttryckssätt spelade vi in intervjuerna på kassettband. Dock fanns 
frågeställningar som inbjöd till följdfrågor vilket vi också använde oss a v för att ytterligare 
fördjupa svaren. Intervjupersonernas inställningar var i överlag positiva, vilket återspeglas i 
intervjun som utformades till en öppen dialog.  
 
 
4. Resultat  
 
Vi inleder vår resultatdel med att presentera deltagande ämneslärare. Däre fter presenteras i 
intervjuresultatdelen, ämneslärarnas svar utifrån de frågeställningar vi har i vårt syfte.   
 
 
4.1 Presentation av deltagande ämneslärare 
 
Deltagande ämneslärare presenteras med fingerade namn.   
 
Kajsa har arbetat som ämneslärare i sju år och undervisar i ämnena samhällskunskap och 
historia. Hon har cirka tre års erfarenheter av andraspråkselever i sin undervisning. Kajsa 
uppger att de flesta andraspråkselever som hon haft i sin undervisning kom till den svenska 
skolan i vuxen ålder.   
 
Malin har arbetat som ämneslärare i 30 år. Hon undervisar i ämnena samhällskunskap och 
historia. Hon har lång erfarenhet av andraspråkselever i sin undervisning. Malin uppger att de 
andraspråkselever som hon haft i sin undervisning kom till den svenska sko lan från 13-års 
ålder och upp till vuxen ålder.  
 
Nina har arbetat som ämneslärare i 12 år och undervisar i ämnena samhällskunskap, historia 
och psykologi. Under sin yrkesverksamma tid som lärare har hon periodvis haft 
andraspråkselever i sin undervisning. Nina uppger att de flesta andraspråkselever som hon 
undervisat har kommit till den svenska skolan i 12-13 års ålder.  
 
Lotta har arbetat som ämneslärare i 22 år och undervisar i ämnena svenska, engelska och 
religion. Under sin yrkesverksamma tid som lärare har hon relativt lång erfarenhet (periodvis 
mer och ibland mindre) av andraspråkselever i sin undervisning. Lotta uppger att de flesta 
andraspråkselever som hon undervisat har kommit till den svenska skolan i 12 -13 års ålder.  
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Lisa har arbetat som ämneslärare i 10 år och undervisar i ämnet svenska. Under sin 
yrkesverksamma tid som lärare har hon periodvis haft andraspråkselever i sin undervisning. 
Lisa uppger att de flesta andraspråkselever som hon undervisat har kommit till den svenska 
skolan i 14-15 år s ålder.   
 
Stina har arbetat som ämneslärare i 17 år och undervisar i ämnena svenska och engelska. 
Under sin yrkesverksamma tid har hon lång erfarenhet av andraspråkselever i sin 
undervisning. Stina uppger att de flesta andraspråkselever som hon undervisat  har kommit till 
den svenska skolan i 14-15 års ålder.  
 
 
4.2 Intervjuresultat 
 
När vi intervjuade ämneslärarna utgick vi från vår konstruerade intervjumanual (Bilaga 1). 
Intervjuerna har vi därefter analyserat och sammanställt utifrån våra frågeställninga r, där varje 
frågeställning utgör en egen rubrik.   
 
 
4.2.1 Ämneslärares uppfattning om hur andraspråkselever klarar gymnasiekurserna  
 
Kajsa och Malin uppger att andraspråkseleverna i deras undervisning (i samhällskunskap) 
klarar ämnet bra, vilket torde bero på att andraspråkseleverna har gått förberedande kurs i SFI 
(svenska för invandrare) och/eller svenska som andraspråk. Nina uppger att hon har liknande 
erfarenheter när det gäller andraspråkselever i hennes samhällskunskapsundervisning, de 
flesta har gått grundläggande förberedelsekurs i svenska. Kajsa, Malin och Nina uppger också 
att de andraspråkselever som kommer från ett hemland som har ett statsskick som liknar 
Sveriges har fördelar när det gäller att klara i ämnet samhällskunskap.  
 
Svensklärarna Lotta och Lisa uppger att de flesta andraspråkselever som de har haft i sin 
undervisning endast har förkunskaper från högstadieskolan. De säger att de flesta 
andraspråkselever kan uttrycka sig muntligt, men att ordförrådet inte är så stort. När det gäller 
att skriva, läsa och att förstå texten, finns uppenbara brister för att klara gymnasiekurserna i 
svenska.  
 
Stina säger att hon har erfarenheter i sin undervisning av andraspråkselever som både har 
kommit direkt från högstadieskolan och de som gått grundläggande förberedelsekurs i 
svenska. Hon uttrycker att de som har gått  förberedande kurs i svenska har betydligt större 
försprång i hennes svenskundervisning i jämförelse med dem som kommit direkt från 
högstadiet, vilket innebär att den senare elevgruppen har svårare att klara gymnasiekurserna i 
svenska.  
 
Samtliga lärare uppger att de andraspråkselever som klarar deras ämnen på ett 
tillfredsställande sätt är de andraspråkselever som har studievana och har utvecklat en god 
studieteknik. Samtliga lärare uppger också att de flesta andraspråkselever som de haft i sin 
undervisning har fått betyget G, och att betygen VG och MVG också förekommer, däremot 
har ingen utdelat betyget IG.  
 
Malin, Lotta och Stina säger att de elever som inte har klarat ämnesundervisningen har helt 
enkelt avslutat studierna vid skolan och att detta kan bero på andra orsaker som inte skolan 
kan göra något åt. De uppger att många andraspråkselever helt enkelt inte klarat av att ”ta in” 
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kunskaper på grund av att de har sociala, psykosociala o ch/eller kulturella problem. Malin 
berättar att hon har erfarenheter av andraspråkselever som upplevt krig och sett nära anhöriga 
dö och att många haft svårigheter att anpassa sig till kulturen eller känner sig ovälkomna till 
Sverige och att vissa kanske känner förnedring på grund av sitt språk eller sitt hemland och 
inte vågar ta kontakt med svensktalande personer.  
 
Samtliga lärare uppger också att det är viktigt att ta reda på (så långt det är möjligt) 
andraspråkselevernas livsbakgrund och/eller livssituation för att de ska få en så bra start som 
möjligt.  
 
När det gäller att tillgodose andraspråkselevers kunskapsbehov inom ramarna för den 
ordinarie ämnesundervisningen uppger Kajsa och Malin att andraspråkseleverna i deras 
undervisning erbjuds den tid som krävs för att de ska klara ämnet. Kajsa och Malin tillägger 
att fler resurser borde anställas, då skulle undervisningen ytterligare kunna förbättras.  
 
Nina, Lotta och Lisa anser att det behövs fler resurser, därför de har svårigheter att tillgodose 
andraspråkselevers kunskapsbehov inom ramen för den ordinarie undervisningen. De får ofta 
ta till extratid för att hjälpa dessa. Däremot anser Stina att skolan kan tillgodose 
andraspråkselevers behov inom ordinarie undervisning och kommenterar att detta beror p å att 
det finns väl fungerande arbetslag vid skolan.  
 
 
4.2.2 Krav på språkkunskaper i ämnena samhällskunskap och svenska  
 
Samtliga lärare i samhällskunskap svarar att det krävs goda språkliga kunskaper för att förstå 
ord och texter i ämnet samhällskunskap. Där finns många fackord/fackuttryck som oftast inte 
används i det dagliga språket. Eleverna ska därför ha ett välutvecklat ordförråd och obehindrat 
kunna läsa och förstå det de läser. Lärarna i samhällskunskap anser att skriften är viktig, men 
uppger att de har överseende med andraspråkselevernas bristande grammatiska och skriftliga 
kunskaper. Eleverna måste däremot klara det muntliga (talet), så att de andra eleverna inte 
misstolkar deras åsikter.    
 
Samtliga lärare i svenska säger, att det krävs ett bra och utvecklat ordförråd för att klara 
svenskämnet. Finns det ett relativt utvecklat ordförråd, ger läsning och läsförståelse goda 
möjligheter att utveckla skrivning. Andraspråkselever ska uppvisa att de kan skriva, tala, läsa 
och förstå det de läser för att klara alla kurser i ämnet svenska. Däremot när det gäller 
grammatik och uttal har lärarna överseende med andraspråkselevers brister och menar att de 
lär sig grammatik både i tal och i skrift allt eftersom och detsamma gäller även uttalet.  
 
 
4.2.3 Ämneslärares organisation av undervisningen    
 
Samtliga ämneslärare utom Lotta uppger att, om de får veta att det kommer att finnas 
andraspråkselever i deras kommande undervisning tar de alltid kontakt med andraspråks -
eleverna och för enskilda samtal med var och en innan de påbörjar sin utbildning i klassen. 
Lisa och Stina säger att de även tar kontakt med andraspråkselevernas föräldrar innan starten 
och likaså med andraspråkselevernas tidigare skola, bland annat klassföreståndare och 
svensklärare. Detta gör de dels för att få en uppfattning om elevernas kulturella bakgrund, 
dels för att inbringa ett förtroende samt för att få en uppfattning av deras kunskaper och 
sociala situation. Stina säger också att hon är noga med att arbeta så att klassen blir väl 
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integrerad och att även andraspråkseleverna ”smälter in” i undervisningen och i klassen.  
 
Lotta däremot uppger att hon känner sig rätt så trygg i sin lärarroll när det gäller 
andraspråkselever i undervisningen. Hon berättar att vid terminsstarten läser/testar hon av 
klassens svenskkunskaper och planerar därför utifrån klassens förutsättningar.  
 
Kajsa, Malin, Nina, Lisa och Stina uppger att de har ett fungerande arbetslag och att de 
samplanerar om eventuella insatser för andraspråkselever.  Lotta uppger att samp lanering sker 
i den mån arbetslaget fungerar men hon talar oftast med rektor för att organisatoriskt kunna 
klara sin uppgift. Hon uppger också att hon även ibland tar kontakt med lärare i svenska som 
andraspråk.  
 
När det gäller de tillfrågade ämneslärarna s uppfattning hur lärarna i gymnasieskolan borde 
bedriva undervisningen så att fler andraspråkselever lyckas nå målen svarar samtliga att det 
behövs anställas fler lärare. Malin, Kajsa, Lotta och Stina uppger även att lärare med ämnet 
svenska som andraspråk bör anställas. Ämneslärarna svarar också att alla lärare bör få någon 
sorts vidareutbildning när det gäller andraspråkselevers kunskapsinlärning. Kajsa och Malin 
anser det bör finnas möjligheter till samplanering med modersmålslärare och/eller lärare i 
svenska som andraspråk.   
 
För att underlätta andraspråkselevernas kunskapsinhämtande uppger Kajsa och Malin att de 
upprättar individuella arbetsplaner och arbetar mer individinriktat. Kajsa svarar att de inom 
hennes arbetslag jobbat med mycket temaarbeten, men har nu övergått till individen och 
dennes enskilda studieplan. Temaundervisningen menar hon blir svår, då eleverna befinner sig 
på olika nivåer, studiemässigt sett. Kajsa och Malin tillägger att andraspråkseleverna tar 
mycket tid, eftersom det krävs att lärarna sitter ned med individen och försöker få denne att 
förstå vad som förväntas i kurserna. Genom att upprätta individuella studieplaner för eleverna  
har studiegången blivit hanterbar för de flesta enskilda elever och då inte minst för 
andraspråkse lever. Kajsa och Malin uppger att de önskar samplanering med modersmålslärare 
eller lärare i svenska som andraspråk, vilket de uttalar, skulle vara till stor hjälp för att 
ytterligare underlätta i andraspråkselevers lärande.   
 
Stina säger att eleverna vid hennes skola arbetar med ämnesövergripande studier i alla 
årskurser, men hon har lagt märke till att svagare elever har svårigheter att arbeta med detta 
arbetssätt och då brukar inlärning kunna ske på individnivå genom ett gott samarbete inom 
arbetslaget. Kajsa, Malin och Nina uppger att de är extra tydliga i sin samhällskunskaps-
undervisning vid genomgångar, t ex med genomgångar av fackord och fackuttryck. Vidare 
använder de sig inte av någon ”lättläst” läroboksvariant, utan alla läser samma lärobok oavse tt 
om de har svenska som sitt första eller andraspråk. Lärarna upplyser även om att de 
erfarenhetsmässigt lagt märke till att flertalet andraspråkselever som de har haft i sin 
undervisning uppvisat en språklig utveckling inom svenskan genom ämnet samhällskunskap, 
dels genom att tala och dels genom att läsa de tillhörande böckerna. 
 
Samtliga av svensklärarna uppger att de använder sig av datorer i sin undervisning och hävdar 
att det är ett bra redskap som underlättar för läs- och skrivsvaga elever. De uppger också att 
de även arbetar med olika metoder för att öka andraspråkselevers ordkunskap, ordförråd etc,  
t ex veckans ord (30 nya ord per vecka) med skriftligt förhör och att eleverna får ta reda på 
synonymer som sedan redovisas i smågrupper. Samtliga uppger  att de elever som har svårt 
med t ex läsning och läsförståelse får speciella hjälpmedel och material som de enskilt och i 
grupp får träna på.   
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Alla svensklärare uppger att de använder sig av skönlitteratur i undervisningen för att 
underlätta andraspråkse levers språkliga kunskapsinhämtande. Lotta säger att hon använder 
skönlitterära texter dagligen i sin undervisning och att andraspråkseleverna, men även andra 
som har läs- och skrivsvårigheter får föra egen ”ordbok” där de skriver ner ord och fraser som 
de inte förstår och som vid tillfälle förklaras av Lotta. Samtliga svensklärare uppger att 
eleverna själva får välja den litteratur som de klarar av att läsa men att lärarna deltar i 
bokvalet, så att nivån av bokens text ligger någorlunda högt. Svensklärarna  arbetar också för 
att öka elevernas skrivförmåga och ger eleverna olika skrivuppgifter som utgår från den 
litteratur de har läst. Boksamtal i grupp är vanligt förekommande säger svensklärarna och 
uppger detta som ett bra metodiskt redskap.  
 
Lisa uppger att hon har ett bra samarbete med bibliotekarien vid skolan, hon säger att 
bibliotekarien är behjälplig med skaffa lämplig litteratur och på andraspråkselevers 
modersmål i den mån det är möjligt. Lisa uppger också att hon regelbundet tar med eleverna 
till biblioteket.   
 
Svensklärarna uppger att eleverna ofta tränar skrivning med att bland annat skiva egna 
berättelser som senare redovisas högt i grupp eller klass. Film, svensk eller på annat språk 
med svensk översättning, är också ett inslag som svensklärarna använder sig av i under-
visningen, dramaturgi och filmanalys hör också till.  
 
Samtliga ämneslärare uppger att om de har andraspråkselever i sin undervisning ägnar de mer 
tid åt helklassdiskussioner och ger eleverna mer tid till gruppdiskussioner. Lärarna uppger 
även att de oftare kontrollerar vad eleverna har och inte har lärt sig genom muntliga och 
skriftliga prov. Vidare säger alla att de deltar (mer än vanligt) aktivt i elevernas 
gruppdiskussioner.   
 
Andra redskap som samtliga ämneslärare använder sig av för att organisera undervisningen 
och därmed underlätta för andraspråkselevers kunskapsinhämtande är att andraspråkseleverna 
får använda sig av olika former av lexikon. Alla andraspråkselever har ett lexikon på sitt eget 
hemspråk kontra svenska, men d e har även tillgång till lexikon från svenska till lättare 
svenska.   
   
 
4.2.4 Kommunernas ansvar att tillgodose andraspråkselevers kunskapsbehov  
 
Samtliga av de tillfrågade samhällskunskapslärarna anser att kommunen kan erbjuda goda 
förberedande studier till andraspråkselever, medan samtliga svensklärare anser att det finns 
hinder i kommunens hantering och säger att kommunen borde se till att alla andraspråkselever 
oavsett ålder skulle få möjligheter till främst förberedande svenska språkliga studier inna n de 
påbörjar den ordinarie undervisningen i den svenska skolan.  
 
Ämneslärarna anser också att kommunen borde se över organisationen och anställa fler lärare, 
lärare i svenska som andraspråk och modersmålslärare.  
 
 

5 Diskussion  
 
Diskussionsavsnittet inleds med vår tolkning av intervjusvarens tillförlitlighet. Därefter följer 
resultatdiskussion med tolkningar och värderingar utifrån informanternas svar, vilket 
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diskuteras och sammanställs i relation till det litteraturstudierna har visat. Vidare presenteras 
praktisk tillämpning av undervisningsmetoder inför vår kommande yrkesroll, därefter följer 
sammanfattande diskussion. 

 
 
5.1 Intervjusvarens tillförlitlighet 
 
För att få en så tillförlitlig undersökning som möjligt är det enligt Patel & Tebelius, (1987) 
viktigt att informationen överensstämmer med den komplexa verklighet som forskaren vill 
fånga. Om resultatet ska bli tillförlitligt måste vi som intervjuare vara medvetna om hur olika 
faktorer kan påverka såväl intervjusituation som analys av material. Vi h ar därför varit 
observanta på olika faktorer som kan ha haft betydelse i vår undersökning. Bland annat har vi 
funderat över om den miljö vi valt att intervjua i, spelat någon roll. Det faktum att vi 
presenterade oss som studenter från lärarutbildningen kan också ha haft inverkan på våra 
informanters svar. Vi är också medvetna om att vissa intervjupersoner är mer tillförlitlig  än 
andra, att den ideala intervjupersonen inte existerar och därför kan vi inte vara helt säkra på 
att informanterna ger ärliga och uppriktiga svar. 

För att försäkra oss om tillförlitligheten i intervjun använde vi oss av bandspelare vilket gav 
oss tillfälle att fokusera närmare på informanternas upplevelse, känslor och kroppsspråk. 
Enligt Patel & Tebelius, (1987) innebär tillförlitlighet att uppgiftslämnarna verkligen anger 
sina genuina upplevelser och känslor. Vidare anser Patel & Tebelius, (1987) att 
uppgiftslämnarna måste vara motiverade, forskningstemat måste upplevas relevant för dem 
och de måste vara beredda att lämna uppriktig och fyllig information. För att säkerställa att vi 
uppfattat respondenternas svar på ett korrekt sätt och för att ytterligare stärka trovärdigheten i 
intervjusvaren, gjorde vi i slutet av intervjun en sammanfattning av respondenternas svar. 
Denna summeringsteknik, så kallad probing, ger intervjupersonen möjlighet att korrigera om 
det är så att intervjuaren har missuppfattat svaret likaväl som den ger möjlighet till 
vidareutveckling av detta.(Patel & Tebelius, 1987)  
 
Vi avlyssnade de bandade intervjuerna ett flertal gånger för att försäkra oss om att vi hade 
uppfattat allt korrekt. För att begränsa informationen från intervjuerna, till det som är relevant 
för våra frågeställningar, valde vi att inte skriva ut intervjuerna ordagrant, utan istället 
refererade vi densamma. Vad gäller dessa referensutskrifter av våra intervjuer är vi medvetna 
om att dessa, till viss del blir en personlig tolkning. ”Utskrifter är inte kopior eller 
representationer av någon ursprunglig verklighet; de är tolkade konstruktioner som fu ngerar 
som användbara verktyg för givna syften” (Kvale, 1997:152).  

 
Alla intervjufrågor formulerades så att de skulle ge relevanta svar till våra frågeställningar i 
vårt syfte, samt för värdering mot vår teoretiska del inom ämnet, som stärker den 
vetenskapliga infallsvinkeln. Utifrån vår intervjuundersökning har vi funnit att materialet har 
ett högt pålitligt värde, eftersom det på ett tillförlitligt sätt överensstämmer med våra 
frågeställningar och litteraturstudier. Vi anser att vi har fått sanningsenlig a svar på de 
intervjufrågor som vi har ställt och att trovärdigheten i resultatet från intervjusvaren är hög, 
eftersom de lärare som deltog, dagligen arbetar med och är insatta i vårt forskningstema.  
 
När det gäller intervjusvaren fanns där inget internt bortfall, utan samtliga av de tillfrågade  
besvarade alla våra frågor klart och tydligt.  
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5.2 Resultatdiskussion  
 
I följande ges våra tolkningar och värderingar utifrån informanternas svar, vilket diskuteras 
och sammanställs i relation till det litteraturstudierna visat. 
 
 
5.2.1 Ämneslärares uppfattning om hur andraspråkselever klarar gymnasiekurserna  
 
De tillfrågade ämneslärarna anser att eleverna klarar sig överlag ganska bra. Samhällslärarna 
uppger att de andraspråkselever som de haft i sin undervisnin g har gått förberedande kurs 
eller kurser i svenska, medan de tillfrågade svensklärarna uppger att de haft andraspråkselever 
i sin undervisning som endast har förkunskaper från högstadiet. De tillägger att det finns 
uppenbara brister i elevernas ordförråd,  men också att det finns brister i skrivning, läsning och 
läsförståelse. Samtliga av de tillfrågade ämnes lärarna säger att, de andraspråkselever som har 
gått förberedande kurs i svenska och som dessutom har studievana från sitt hemland, har ett 
gott försprång till de andra. Vad beträffar samhällskunskapens kurser uppger dess lärare att de 
som har samma eller liknande statsskick i sitt hemland, har klara fördelar, genom att de 
känner igen sig i hur samhället styrs. Av vår litteraturstudie framgår också att d et i ämnet 
samhällskunskap kan vara betydligt svårare för andraspråkselever att förstå, om 
undervisningen behandlar svenska förhållanden (Reichenberg, 2001). Detta tolkar vi så att de 
elever som kommer från ett land med ett statskick liknande vårt har bety dligt lättare att ta till 
sig undervisningen. Litteraturen pekar vidare på att det för eleven i hög grad krävs en 
∗kontextuell förståelse för att kunna delta aktivt i ett samtal (Cummins, 2001).  
  
Samtliga av de tillfrågade ämneslärarna har till andraspråk selever utdelat betyget G eller 
högre. Tre av lärarna säger att de som inte klarat av ämnesundervisningen har slutat vilket de 
uppger kan bero på de sociala och psykosociala problem som i regel uppstår för invandrare. 
Eleverna har inte klarat av att ”ta in” information på grund av ovanstående, men de kan också 
ha med sig traumatiska upplevelser från sitt hemland, t ex kan de ha varit med om krig. För att 
eleverna ska få en så god start som möjligt är det viktigt för lärarna att ta reda på så mycket 
som möjligt om varje enskild andraspråkselevers bakgrund, anser samtliga. Holmegaard m fl , 
(2004) skriver att eleverna bör beredas plats att öva sig i studieteknik. Detta påstående 
stämmer väl överens med våra informanters svar. Vår tolkning här är att trots det b ristande 
ordförråd som eleverna tycks visa, ges alla betyget G eller högre, vilket får oss att reflektera 
över frågan, vad kan detta bero på? Är lärarna ”snällare” i sin bedömning när det gäller 
andraspråkselever?  
 
 
5.2.2 Krav på språkkunskaper i ämnena sa mhällskunskap och svenska 
 
Samtliga av de tillfrågade ämnes lärarna har överseende med grammatiska och uttalsmässiga 
fel och menar att dessa lärs in eftersom. Däremot anser ämneslärarna att ett bra utvecklat 
ordförråd är en förutsättning för ett gott kunska psinhämtande. Samhällslärarna poängterar att 
det i ämnet finns många fackuttryck som eleverna måste lära sig för att kunna förstå och 
tillgodogöra sig undervisningen. Svensklärarna framhåller att ett väl utvecklat ordförråd ger 
goda möjligheter till att utveckla skrivning.  
 
 

                                                 
∗  Sammanhang i vilket ett ord eller uttryck ingår.  
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I Skolverkets, (2001 a) undersökning kan vi läsa att det i skolans ämnesundervisning i första 
hand krävs ett språk som fungerar som redskap för tänkande och därmed lärande, inte 
grammatisk och uttalsmässig korrekthet och detta stämmer väl överens med den upplysning 
som våra informanter har gett. Vidare menar Holmegaard m fl , (2004), att eleverna måste ha 
goda språkliga färdigheter för att klara ämnesundervisningen och att olika ämnesområden 
kräver ett särskilt språk. Reichenberg, (2001)  säger att många ord som används i de samhälls -
vetenskapliga texterna kräver ett särskilt utvecklat språk och ordförråd och att elever i överlag 
har svårigheter att förstå läroböckernas innehåll.  
 
Hälften av ämneslärarna uppger att de endast haft andraspråkselever som gått förberedande 
kurser, vilket kan tolkas, som att det i deras kommun erbjuds förberedande kurser i 
grundskolan och/eller att de haft andraspråkselever som kommit som vuxna. Samtliga lärare 
är överens om att eleverna klarar sig relativt bra, trots sitt ringa ordförråd. Detta kan bero på 
att lärarna har en annan attityd till dessa elever. Genom att medvetet använda sig av 
kroppsspråk, ett tydligare tal och att lyssna bättre, ges eleverna större möjlighet till förståelse. 
På lärarnas svar att a ndraspråkselever inte kan ”ta in” den nya kunskapen på grund av sociala 
och psykosociala följder, har ingen anknytning till våra litteraturstudier hittats. Detta kan bero 
på att de lärare som har gett dessa svar, är de lärare med längst erfarenhet av 
andraspråkselever och att de genom åren har sett en tydlig koppling mellan dessa faktorer. Det 
kan också bero på att ingen av de referenser som vi i detta arbete använt oss av, har berört 
eller forskat inom detta område.  
 
 
5.2.3 Ämneslärares organisation av undervisningen     
 
Samtliga utom en av de tillfrågade ämneslärarna uppger att de alltid tar kontakt med 
andraspråkselever innan de påbörjar sin utbildning i klassen. De  för enskilda samtal med var 
och en, dels för att få en uppfattning av elevernas kulturella bakgrund, dels för att inbringa 
tillit och förtroende, dels för att få en uppfattning av deras kunskaper och sociala situation. 
Två av ämneslärarna uppger att de även tar kontakt med andraspråkselevernas föräldrar och 
deras tidigare klassföreståndare och/eller lärare. En av ämneslärarna säger också att  hon är 
noga med att arbeta så att klassen blir väl integrerad och att även andraspråkseleverna 
”smälter in” i undervisningen och i klassen.  
 
En av ämneslärarna berättar att hon vid terminsstarten läser/testar av klassens språkliga 
kunskaper, däribland om det även finns andraspråkselever i undervisningen och planerar 
därefter utifrån klassens förutsättningar.  
 
I vår litteraturstudie menar Cummins , (2001) att interaktionen mellan lärare och elev är den 
dominerande aspekten för elevens framtida kognitiva lärande och att undervisningens 
strategier och arbetsformer blir maximalt utnyttjade om lärare och elev byggt upp en relation, 
som är präglad av tillit, respekt och bekräftelse. Axelsson, (2004) hävdar, för att eleven ska 
åstadkomma ett fungerande kognitivt engagemang, är viktigt att läraren bejakar 
andraspråkselevens personliga identitet och visar respekt för dennes kultur. Detta 
överensstämmer med de tillfrågade ämneslärarnas svar. Att en av ämneslärarna vänt ar till 
terminsstarten kan bero på att hon har lång erfarenhet av andraspråkselever och känner sig 
trygg i sin lärarroll.  
 
Vidare uppger samtliga utom en av ämneslärarna att de har ett fungerande arbetslag som 
planerar eventuella insatser för andraspråkse lever. Den ämneslärare som inte samplanerar i 
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arbetslag söker hjälp hos bl a rektor och en lärare i svenska som andraspråk som är för henne 
behjälpliga när det gäller att organisatoriskt underlätta för andraspråkseleverna.  
 
När det gäller de tillfrågade ä mneslärarnas uppfattning hur lärarna i gymnasieskolan borde 
bedriva undervisningen så att fler andraspråkselever lyckas nå målen svarar samtliga att det 
behövs anställas fler lärare, några uppger att även lärare med ämnet svenska som andraspråk 
bör anställas. Samtliga svarar också att alla lärare bör få någon sorts vidareutbildning när det 
gäller andraspråkselevers kunskapsinlärning. Några av ämneslärarna uppger även önskemål 
om att få samplanera med modersmålslärare eller lärare i svenska som andraspråk fö r att 
ytterligare underlätta i andraspråkselevers lärande.   
 
I vår litteraturstudie menar Holmegaard m fl, (2004) att modersmålslärare och lärare i 
andraspråk är en stor tillgång att ha i ämnesplaneringen eftersom de besitter de kunskaper som 
krävs för att ge andraspråkselever språkutvecklande arbetsformer. Något som två av de 
tillfrågade ämneslärarna medvetandegör i sin önskning. Vidare menar Holmegaard m fl, att 
ämneslärare har stor kompetens vad gäller själva ämnet, men saknar dessvärre både utbildning 
och erfarenhet vad gäller andraspråkselever och deras möjlighet till ett maximalt lärande. 
Därför är det viktigt att alla lärare bör få utbildning i grundläggande kunskaper om 
förutsättningarna för en språkutvecklande ämnesundervisning för andraspråkseleve rs behov , 
vilket är något som alla av de tillfrågade ämneslärarna bekräftade  (Holmegaard m fl, 2004).  
 
Utifrån ämneslärarnas svar kan vi tyda att samplanering inom arbetslag fungerar, dock saknas 
samplanering med lärare i svenska som andraspråk eller mod ersmålslärare, vilket heller inte 
är ovanligt enligt Skolverkets, (2003) undersökning. Trots att de flesta av de tillfrågade 
ämneslärarna har ett väl fungerande arbetslag uppger de att fler lärare bör anställas. Detta 
uppfattar vi och tyder som att de inte klarar andraspråkselevernas kunskapsbehov i sin 
undervisning och att de inte är medvetna om att det istället för fler ämneslärare borde anställas 
lärare i svenska som andraspråk. Om samplanering med modersmålslärare och/eller svenska 
lärare i svenska som andraspråk fungerade, skulle ämneslärarna få rätt hjälpmedel/material 
och undervisningen skulle därför underlättas, något som bekräftas av Holmegaard m fl, 
(2004).    
   
Ytterligare metoder som används för att underlätta, är att ämneslärarna upprättar individuella 
arbetsplaner och bedriver en mer individanpassad undervisning. En av ämneslärarna uppger 
att hon tidigare arbetat med temaarbeten, men har övergått till individuella arbetsformer. Hon 
säger att temaunder-visningen visade sig vara för svår då eleve rna befinner sig på så olika 
nivåer, studiemässigt sett. En annan av de tillfrågade ämneslärarna uppger att det vid den 
gymnasieskola som hon arbetar i är vanligt med ämnesövergripande studier i alla årskurser, 
men tillägger att svagare elever har studiemässiga svårigheter i denna arbetsmetod, vilket har 
gjort att de övergått till mer individuella arbetsmetoder. Hon tillägger att tiden inte alltid 
räcker till för detta.  
 
I litteraturen menar Axelsson, (2004) för att andraspråkselever ska uppnå ämneskunskap er på 
ett tillfredsställande sätt ska undervisningen bedrivas på andraspråkselevers åldersadekvata 
nivå och att lärarna använder sig av samarbetsinriktade och tematiskt ämnesövergripande 
arbetsformer. För detta krävs att modersmålslärare och ämneslärare sa mplanerar. Vår tolkning 
av detta är att temaarbete och/eller ämnesövergripande studier ej fungerar hos de tillfrågade 
ämneslärarna eftersom ingen av dem samplanerar med någon modersmålslärare och/eller 
lärare i svenska som andraspråk. De två samhällskunska pslärarna uppger också att de i deras 
undervisning kan ge andraspråkselever den tid som krävs för att de ska klara ämnet. Det 
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innebär att den skolan som de arbetar i, kan erbjuda en längre tidsomfattande undervisning 
vilket gör att deras individanpassade undervisning ger goda resultat, men det är något som de 
andra ämneslärarna ej kan erbjuda, istället har de ofta tidspress. 
 
För att underlätta andraspråkselevers lärande i ämnet samhällskunskap uppger de tillfrågade 
samhällslärarna att de är extra tydliga i sin undervisning vid genomgångar, speciellt då det 
gäller fackord och fackuttryck. De säger vidare att de inte använder sig av någon ”lättläst” 
läroboksvariant, utan att alla läser samma lärobok oavsett om de är första eller 
andraspråkelever.  Enligt Reichenbergs, (2001) undersökning bekräftas att läroböcker i 
undervisning är viktiga för elever, och då även de svårlästa men om läraren har noggranna 
genomgångar av texten innan elever skall läsa den, blir texten betydlig lättare att förstå för 
elever. Hon säger vidare att när eleverna förstår bokens innehåll, behöver de ej känna sig 
misslyckade. Genom att större delen av eleverna kan läsa en lärobok med förståelse kan det 
leda till att eleverna blir mer villiga att läsa (Reichenberg, 2001). I ämnet svenska ingår 
sambandet mellan att skriva, läsa, tala och lyssna, dessa fyra uttrycksmedel ses som ett viktigt 
kugghjul (Bråbäck m fl, 2001). Samtliga av de tillfrågade svensklärarna uppger att de 
använder sig av de fyra uttrycksmedlen i undervisningen. Svensklärarna uppger att de 
använder sig av datorer i undervisningen, de arbetar med att öka elevers ordkunskap, 
ordförråd, använder sig av olika hjälpmedel och material som eleverna enskilt och i grupp får 
träna på. I litteraturen kan vi läsa att med lärarens och kamr aters hjälp arbeta med texter är ett 
fungerande arbetssätt som ger elever möjlighet att bygga upp ett ordförråd och en 
begreppsapparat som är en nödvändighet för att kunna erövra språket som tanke -
inlärningsverktyg (Cummins, 2001)  
 
Samtliga av de tillfråg ade svensklärarna använder sig av skönlitteratur i undervisningen och 
säger att eleverna själva får välja litteratur men bokvalet ska vara på en nivå som ligger 
någorlunda hög. I litteraturstudien menar Bråbäck m fl, (2001) att läsupplevelsen är som en 
motor i språket och att lägga ribban högt och låta eleven välja sådan litteratur utmanar tanken 
(Bråbäck m fl, 2001).     
 
En av svensklärarna berättar, att hon samarbetar med bibliotekarien vilken är behjälplig med 
att skaffa lämplig litteratur på andraspråks elevers modersmål. I litteraturen framhåller 
Axelssons, (2004) att det är viktigt att skolan tillhandahåller böcker och material på 
andraspråkselevers hemspråk.     
 
Alla ämneslärare uppger att om de har andraspråkselever i sin undervisning ägnar de mer tid 
åt helklassdiskussioner och gruppdiskussioner vilket medför att eleverna får uttrycka sig 
personligt på sitt andraspråk och därigenom stärka sin identitetsutveckling. I vår litteratur - 
studie hävdar Cummins, (2001) att i samtalet ingår ett växelspel av lyhördhet för språkliga 
nyanser och hur språkliga signaler ska tolkas. Eleverna kan t ex jämföra olika språkvarieteters 
status som vardagligt språk och standardspråk, samt undersöka varför det ena anses bättre än 
det andra (Cummins, 2001). 
 
Andra redskap som samtliga ämneslärare använder sig av för att underlätta för andraspråks -
elevers kunskapsinhämtande är att de erbjuder olika former av lexikon. De tillfrågade uppger 
att de flesta andraspråkselever har ett lexikon på sitt hemspråk kontra svenska, men de h ar 
även tillgång till lexikon från standardsvenska till lättare svenska.  
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5.2.4 Kommunens ansvar att tillgodose andraspråkselevers kunskapsbehov  
 
Av de tillfrågade uppger hälften av ämneslärarna att kommunen inte kan erbjuda goda för- 
beredande studier till andraspråkselever. De menar att det finns förberedande språkliga studier 
för vuxna men inte för de som är yngre. Vidare säger de att det bör finnas förberedande 
studier i svenska för alla andraspråkselever och att dessa studier bör bedrivas innan den 
ordinarie undervisningen börjar. Detta tyder på att tre ämneslärare har den fördelen att 
undervisa andraspråkselever som har någon form av förberedande studier innan de kommer 
till den ordinarie undervisningen. I Skolverkets, (2001 a) undersökning kan vi läsa att i de 
flesta svenska kommuner bedrivs varken modersmålsundervisning eller någon långsiktig 
andraspråksundervisning på grund - eller gymnasieskolor och att det är vanligt att eleverna 
slussas in i den ordinarie undervisningen med relativt liten kunskap i svenska språket.  
 
I vår litteraturstudie menar Axelsson, (2004) att kunskaper i modersmål är av grundläggande 
betydelse för lärande, om eleven har ett annat förstaspråk än majoritetsspråket och detta 
förstaspråk är starkare, är det viktigt för eleven a tt få möjlighet till fortsatt utveckling av 
tänkande och lärande på detta språk. Det är på sitt starkaste språk de lär och förstår bäst. 
Samtidigt måste elevens utveckling av andraspråket börja så snart som möjligt för att också 
det språket ska kunna funge ra för lärande. Om andraspråksinlärarna då endast har möjlighet 
att tillägna sig ämneskunskapen på ett andraspråk, som de inte behärskar, ställs stora krav på 
lärarna (Axelsson, 2004). I vår intervjustudie har vi konstaterat att de tillfrågade ämneslärarna  
saknar adekvata kunskaper för att undervisa andraspråkselever i och med att de ser hinder i 
kommunens hantering när det gäller resurser och hävdar att organisationen borde ses över och 
att fler lärare, lärare i svenska som andraspråk och modersmålslärare bör anställas.  
 
 

5.3 Praktisk tillämpning av undervisningsmetoder  
 
Av de svar som vi i vår undersökning funnit, hur vi kan organisera undervisningen för att 
underlätta lärandet för andraspråkselever är det av stor vikt att vi först och främst utgår från 
det läroplanen anmodar. I Lpf 94, för de frivilliga skolformerna, kan vi läsa: ”Det offentliga 
skolväsendet vilar på demokratins grund”. I Skollagen (1985:1100) fastslås ”att verksamheten 
i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar […] 
främja aktningen för varje människas egenvärde…”. I läroplanen anges vidare att skolan skall 
utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens. Skolan ska även sträva efter att 
"eleverna aktivt utövar inflytande över sin utbildning" och "läraren skall planera 
undervisningen tillsammans med eleverna". Undervisningen ska ha sin utgångspunkt i 
”elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” och på så sätt ”främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling”. Ett av uppnåendemålen som rör 
språkutvecklingen är att eleven ”kan uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk 
fungerar i samhälls-, yrkes- och vardagslivet och för fortsatta studier” (Lpf 94). 
 
Därmed är det viktigt att vi först tar kontakt med andraspråkseleverna innan de påbörjar sin 
utbildning i den klass som vi undervisar. Vidare ska enskilda samtal föras med var och en, 
dels för att vi ska få en uppfattning av elevernas kulturella bakgrund, dels för att inbringa tillit 
och förtroende, samt också för att få en uppfattning av deras kunskaper och sociala situation. 
Dessutom är det av stor betydelse, att ta kontakt med andraspråkselevernas föräldrar och deras 
tidigare klassföreståndare och/eller lärare. Vi kommer även att arbeta så att klassen bl ir väl 
integrerad.   
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Vidare ska samplanering ske om vilka insatser/metoder som skall ges för att ge 
andraspråkselever de kunskaper de behöver. I samplaneringen ska nyckelpersoner som 
modersmålslärare och/eller lärare i svenska som andraspråkslärare helst i ngå.   
 
För att vi i vår undervisning ska kunna ge andraspråkselever den kunskap som krävs för att de 
ska nå målen, bör vi först och främst ha de kunskaper som krävs för att ge andraspråkselever 
grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en språkutve cklande ämnesundervisning. 
Ytterligare metoder som vi har god användning av för att underlätta för andraspråkselever är 
att upprätta arbetsplaner med individanpassad undervisning. Men om vi har ett bra och väl 
fungerande samarbete med t ex modersmålslärare  kan ett tillfredsställande sätt för 
andraspråkselever vara, att undervisningen bedrivs med tematiskt ämnesövergripande arbets -
former.  
 
För att underlätta andraspråkselevers lärande i ämnet samhällskunskap utgår vi först och 
främst utifrån vad kursplanen säger i ämnet samhällskunskap för gymnasieskolan vilket där 
framgår att ”Utbildningen i samhällskunskap skall ge grundläggande kunskaper om olika 
samhällen, förmedla demokratiska värden och stimulera till delaktighet i den demokratiska 
processen”. Ämnet samhällskunskap syftar till att stärka elevernas kunskaper att kunna ta 
ställning i frågor som uppkommer i ett samhälle präglat av ömsesidigt beroende och kulturell 
mångfald. De mål som bland annat skolan skall sträva efter i ämnet samhällskunskap är att 
eleven ”utvecklar kunskap om och förståelse av ett samhälle med etnisk och kulturell 
mångfald och betydelsen av detta för mellanmänskliga relationer” samt ”förstår hur olika 
intressen, ideologier och traditioner påverkar sättet att se på individ och samhälle samt hur 
samhällets normer och värderingar påverkar och påverkas av individen” (Skolverket, 2000).  
  
I våra studier har vi träffat på ett flertal vetenskaper om problematiken runt 
andraspråksinlärning och hur vi kan underlätta för andraspråkselever i ämnet  samhälls-
kunskap. Av vår litteraturstudie framgår att det i ämnet samhällskunskap kan vara betydligt 
svårare för andraspråkselever att förstå, om undervisningen behandlar svenska förhållanden 
Detta innebär att de andraspråkselever som kommer från ett heml and med liknande statsskick 
som Sveriges har fördelar i ämnet. Vidare är det viktigt att vi är medvetna om att 
andraspråkseleverna kan ha brister i språket och att goda språkliga färdigheter krävs för att 
klara ämnet. Läroböckernas texter kräver ett särskilt utvecklat språk och ordförråd och detta 
kan därför bli stora inlärningsproblem för andraspråkselever. Därför är det värdefullt att vi är 
extra tydliga vid undervisningens genomgångar. Fackord och fackuttryck bör tydliggöras och 
förklaras extra noga. Speciella läroböcker behövs ej, eftersom läroböcker i undervisning är 
viktiga för elever, och då även de svårlästa, men de är som sagt var viktigt att vi har 
noggranna genomgångar av texter innan eleverna skall läsa den.  
 
För att underlätta andraspråkselever s lärande i ämnet svenska utgår vi först och främst utifrån 
vad kursplanen säger i ämnet svenska för gymnasieskolan vilket där framgår att ”Språket är 
av grundläggande betydelse för lärandet […] kommunikation med andra och genom läsning 
och eget skrivande tillägnar sig eleverna nya begrepp […] görs kunskapen synlig och 
hanterbar”. Skolan ska i sin undervisning i svenska bland annat sträva efter att eleven förstår 
språkets betydelse för identiteten och utvecklar förmågan att förstå sig själv och andra i ett 
kulturellt och historiskt sammanhang. Eleven ska vidare utveckla den egna läskunnigheten, 
förmågan att tolka, kritiskt granska och analysera olika slag av texter. I dialog med andra ska 
eleven kunna uttrycka tankar, känslor och åsikter och reflektera över existentiella och etiska 
frågor. Det är av vikt att eleven också fördjupar sin förståelse för människor med andra 
levnadsförhållanden och från andra kulturer. Att läsa, skriva, tala, se och lyssna blir 
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meningsfullt när personliga, existentiella, etiska, historiska, framtidsinriktade eller andra 
frågor behandlas i undervisningen (Skolverket , 2000).  
 
Med hänsyn till vad kursplanen säger och för att underlätta för andraspråkselever i 
svenskämnet, har vi i vår studie kommit fram till att det finns ett flertal undervisningsmetoder 
och hjälpmedel som t ex datorer och olika former av lexikon att tillgå. Det är av stor vikt att 
arbeta med utvecklingen av andraspråkselevers ordkunskap och ordförråd, detta genom att 
använda de fyra uttryckssätten skriva, läsa, tala och lyssna. Av Cummins, (2001) 
rekommendationer kan vi som lärare tillsammans med klassens hjälp arbeta med olika texter 
som ger andraspråkselever möjligheter att bygga upp ett ordförråd och en begreppsapparat 
som är en nödvändighet för att kunna erövra språket som tanke och inlärningsverktyg. Ett väl 
utvecklat ordförråd ger goda möjligheter till att utveckla skrivning, genom läs och 
läsförståelse. När det gäller andraspråkselevers grammatiska och uttalsmässiga utveckling får 
de denna kunskap allteftersom de lär sig språket. Det är även viktigt att vi använder oss av 
skönlitteratur i undervisningen. Eleverna ska få möjlighet att själv välja litteratur men 
bokvalet ska vara på en nivå som ligger någorlunda hög. Om vi har andraspråkselever i 
klassen är det viktigt att vi har ett gott samarbete med biblioteket som kan vara behjälplig i att 
skaffa lämplig litteratur bland annat på andraspråkselevers hemspråk, men det är även viktigt 
att vi i skolan ser till att det finns böcker och material på andraspråkselevers h emspråk.  
 
Vidare ska vi som ämneslärare ägna mer tid åt helklass och gruppdiskussioner om vi har 
andraspråkselever i klassen. Detta för att eleverna ska få möjligheter att uttrycka sig 
personligt på sitt andraspråk och därigenom kunna stärka sin identitet sutveckling och vidare 
kunna studera ∗kodväxlingen i sin egen vardag och omgivning.  
 
 
5.4 Sammanfattande diskussion 
 
Ett stort antal elever lämnar den svenska grund- och gymnasieskolan utan fullständiga betyg. 
Av dessa är majoriteten andraspråkselever, de t vill säga elever som har ett annat språk än 
svenska som modersmål, vilket framkommit i vår undersökning kan bero på ett flertal olika 
orsaker.  
 
För att andraspråkselever ska nå framgångar i skolans ämnesundervisning krävs inte i första 
hand ett grammatiskt och uttalsmässigt korrekt språk, utan ett språk som fungerar som 
redskap för tänkande och lärande. Forskare är eniga om att goda kunskaper i modersmålet har 
en stor betydelse för identitetsutvecklingen och att modersmålet underlättar lärandet eftersom 
språk, lärande och identitet hör ihop. Om eleven har ett annat förstaspråk än majoritetsspråket 
och detta förstaspråk är starkare, är det viktigt för eleven att få möjlighet till fortsatt 
utveckling av tänkande och lärande på detta språk. Det är på sitt st arkaste språk de lär och 
förstår bäst. Om andraspråksinlärarna då endast har möjlighet att tillägna sig ämneskunskapen 
på ett andraspråk, som de inte behärskar, ställs stora krav på lärarna. Därför är det viktigt att 
nyanlända andraspråkselever erbjuds någ on form av förberedelse som ska ge eleverna på 
nybörjarnivå både en lugn start och en effektiv undervisning för att eleverna snabbt ska 
                                                 
∗  Medan personen talar växlar han/hon mellan språken, eftersom de har lättare att uttrycka vissa saker på det ena 
språket , eller bara för att de brukar tala ett visst språk med någon. Detta förutsätter naturligtvis att den som 
personen kommunicerar med behärskar båda språken efte rsom kodväxling är något som sker medvetet 
(Skolverket, 2001 a).  
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tillägna sig de ”överlevnadsspråk” de behöver både i och utanför skolan. När eleverna är 
mogna att gå vidare i sina ämne sstudier bör de slussas in i anpassad ämnesundervisning men 
studier visar att när andraspråkselever kommer till den svenska skolan ges endast en kortare 
introduktionskurs och eleverna slussas in i den ordinarie undervisningen med relativt liten 
kunskap i svenska.   
 
Kommunerna är skyldiga att erbjuda modersmålsundervisning, Enligt skollagen, 5 kap. 7 -13 
§§ och 8 kap. 5-6 §§, finns det reglerat i styrdokumenten att elever har rätt till moders-
målsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning. I läroplan en (Lpo 94, Lpf 94) står 
att elever har rätt till modersmålsundervisning om de har ett annat modersmål än svenska och 
använder detta som umgängesspråk med minst en förälder eller vårdnadshavare.  De elever 
som behöver studiehandledning på modersmålet ska e rhålla detta. Men en riksomfattande 
kartläggning har visat att modersmålet har låg status och kommer långt ner i kommunernas 
skolplaner. Modersmålslärare är ej heller delaktiga i arbetslag och kollegier.  
 
En orsak till att vissa andraspråkselever inte kla rar undervisningen i skolan kan vara att, i de 
flesta svenska kommuner bedrivs varken modersmålsundervisning eller någon långsiktig 
andraspråksundervisning på grund - eller gymnasieskolor och att kommunerna använder 
resurserna till andra verksamheter. En annan orsak som framkommit i vår intervjustudie är att 
många andraspråkselever som kommer till Sverige kan ha upplevelser av traumatiska 
händelser och/eller att de har andra problem som gör att deras inlärning försvåras. Dock har vi 
ej i våra teoretiska stud ier fått detta bekräftat, men av de nya rön i forskning som framkommit 
finns denna problematik medtagen.  
 
Utifrån vårt syfte och frågeställningar har vi med hjälp av intervjustudier och teoretiska 
studier, lyckats få fram de viktigaste kunskaperna som behövs för att vi på ett medvetet och 
framgångsrikt sätt, ska lyckas i vår ämnesundervisning om där finns andraspråkselever. Vi har 
utifrån vår intervjustudie fått en inblick i den empiri som allmänt uppfattas av ämneslärares 
syn på andraspråkselevers skolsit uation i ämnesundervisningen, samt hur olika kommuner 
hanterar andraspråkselevers lärande. Därmed anser vi att vår undersökning uppfyllt det syfte 
och frågeställningar vi hade i vår undersökning när det gäller andraspråkselevers 
gymnasiestudier.  
 
 
5.5 Fortsatt forskning 
 
Vår undersökning har gett oss flera olika intressanta och tänkvärda infallsvinklar och inte 
minst i handlingssätt som vi kan tillgå för att hantera andraspråkselevers kunskapsinhämtande 
i vår kommande undervisning. Vi har också observerat att sedan vi inledde vår undersökning 
har andraspråkselevers skolsituation blivit ett omdiskuterat ämne i media. Vi har bland annat i 
en nyutkommen (november 2004) publikation från myndigheten för skolutveckling funnit 
olika intressanta studier som bedrivits när det gäller undervisningen för sent anlända elever i 
grund- och gymnasieskolan. Publikationen visar på en rad insatser som har genomförts i syfte 
att samla kunskap om elevernas resultat samt om skolors och kommuners arbetssätt och som 
fokuserats på a tt finna framgångsfaktorer och identifiera lärande exempel. Därmed finns en 
rad nya intressanta angreppssätt och faktorer att tillgå för fortsatt forskning när det gäller att 
generera en djupare kunskap och förståelse för sent anlända elevers situation samt om skolors 
och kommuners villkor och arbetssätt gällande den aktuella elevgruppen. Även fortsatt 
forskning inom tvåspråkighet och andraspråksinlärning är ett spektrum som bör beaktas i 
betydelsen för kunskapsutveckling.  
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Bilaga 1 
 
 

Intervjumanual 
 
Hur länge har Ni arbetat som lärare? 
 
I vilka ämnen undervisar Ni? 
 
I vilken omfattning har Ni erfarenheter av andraspråkselever i Er ämnesundervisning?      
 
Har Ni i Er ämnesundervisning erfarenheter av andraspråkselever som kommit relativt 
(åldersmässigt) sent?  
 
Vad har Ni för erfarenheter/uppfattningar av andraspråkselevers förkunskaper? (innan de 
påbörjade sin utbildning i Ert ämne).    
 
Utifrån skolverkets undersökningar kan vi läsa, att skolresultaten bland andraspråkselever är 
oroväckande, Vad tror Ni detta kan bero på? Anser Ni att detta överensstämmer med Era 
erfarenheter? 
 
Om Ni får  veta att, i Er kommande klass kommer det att finnas andraspråkselever, hur går Ni 
tillväga inom Ert arbetslag/organisation för att organisera undervisningen, t ex samplanerar Ni 
med andraspråkslärare och eller modersmålslärare eller andra, hur går planeri ngen till? 
 
Om det finns andraspråkselever i Er klass som ni undervisar, arbetar Ni på något speciellt sätt 
i Ert ämne? I så fall hur?  
 
Vilka redskap använder Ni för att underlätta för andraspråkselevers kunskapsinhämtande?  
 
Vilka språkkunskapskrav tror Ni andraspråkselever måste ha för att klara sig i undervisningen 
i Ert ämne? 
 
Hur stor del (uppskattningsvis) av andraspråkseleverna i Er ämnesundervisning har klarat 
betyget godkänt och uppåt? Hur stor del har fått underkänt?  
 
Bedömer Ni att Er skola/organisation kan tillgodose andraspråkselevers behov inom ramen 
för ordinarie ämnesundervisning? 
 
I allmänhet, hur anser Ni att lärarna i gymnasieskolan ska bedriva undervisningen så att fler 
andraspråkselever lyckas nå målen?  

 
Ser Ni några problem/hinder när d et gäller kommunens hantering av andraspråkselevers 
lärande?  
 
 




