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Abstrakt 
Detta är en undersökning som behandlar ämneslärares tankar om att undervisa elever 

som inte har svenska som förstaspråk. För att genomföra studien har enkätundersökning 

och fokusgruppssamtal använts som metoder vilka sedan har kommit att analyseras med 

hjälp av en innehållsanalys. Resultatet av studien visar att lärarna befinner sig i och står 

inför en utmaning i frågan om undervisning av andraspråkselever. Såväl planering som 

undervisning påverkas och lärarna lyfter fram en frustration över att de inte får de 

resurser de behöver för att klara detta uppdrag på bästa sätt. Studiens resultat sätts sedan 

i relation till forskning och teorier om ämnet där det bland annat diskuteras  att skolan 

måste ta ett större ansvar för att få en fungerande organisation. 

 

Nyckelord 
Andraspråkselever, ämneslärare, enkät, fokusgrupp 

 

Tack 
Stort tack riktas till samtliga informanter som deltagit i denna studie. Vi vill också tacka 

vår handledare Aina Bigestans som bidragit med betydelsefull stöttning under arbetets 

gång.  
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1 Inledning 
I värdegrundskapitlet i Lgr 11 betonas att alla elever ska ges samma förutsättningar att 

klara skolan. Undervisningen ska anpassas till varje individs olika behov och därmed 

blir det viktigt att ta hänsyn till samtliga elevers bakgrund, språk och tidigare 

erfarenheter. Eleverna ska i skolan bemötas med respekt för såväl sin person som sitt 

arbete. Eftersträvansvärt är också att skolmiljön ska bringa trygghet och lust att lära. 

Varje elev har rätt att i skolan få “[...] erfara den tillfredsställelse som det ger att göra 

framsteg och övervinna svårigheter.”. I läroplanen framgår också att alla som arbetar på 

skolan ska;  

 

Stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, 
samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, 
organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina  

egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla  

hela sin förmåga samt ge eleverna stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling   

(Skolverket, 2016a:14).  
 

Samtidigt visar forskning att många av dagens lärare saknar förutsättningar att 

undervisa andraspråkselever och inte alls känner sig redo för att möta dem i sina 

klassrum (Musk & Wedin, 2010:9). Detta leder till att andraspråkselever inte alltid ges 

en rättvis chans att klara skolan och således införlivas värdegrunden inte i skolan såsom 

den bör. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Utifrån det som tas upp i ovanstående inledning blir ämneslärares tankar kring 

undervisning av andraspråkselever och eventuella utmaningar i denna typ av 

undervisning intressant att undersöka. Således blir frågeställningarna i denna studie 

följande: 

 

1. Vilka tankar om undervisning av andraspråkselever framgår hos ämneslärare på 

högstadiet? 

2. Vilka utmaningar uppger ämneslärare att de finner i sin undervisning av 

andraspråkselever på högstadiet? 

3. I vilken mån uttrycker lärare att de upplever att de har tillräckliga resurser och är 

tillräckligt förberedda för att ta emot  elever som inte har undervisningsspråket 

som förstaspråk i sitt klassrum? 
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2 Bakgrund 
I följande kapitel behandlas tidigare forskning och övrig bakgrund knutet till 

ämneslärare, deras undervisning av andraspråkselever samt organisation kring detta 

område. Avsnittet följs åt av studiens teoretiska utgångspunkter där fokus främst ligger 

på framgångsrikt lärande.  

 

2.1 Bakgrund och tidigare forskning 
Skolåret 2008/09 var cirka 18% av grundskolans elever berättigade till 

modersmålsundervisning vilket innebär att alla dessa barn hade svenska som andraspråk 

eller pratade svenska och ett annat eller flera andra språk. Läsåret 2014/15 hade denna 

andel ökat till 24% vilket motsvarar totalt 225 497 elever (Skolverket, 2015:8). I 

rapporten Med annat modersmål (2008) betonas utmaningen skolorna står inför när det 

kommer till att just erbjuda alla elever likvärdiga möjligheter till utbildning. I rapporten 

fastslås att de flesta lärare möter eller kommer att möta andraspråkselever i sin 

undervisning och att detta ställer krav på såväl lärarna som skolan. Lärarna måste få 

kunskaper i hur de ska göra sin undervisning tillgänglig för andraspråkselever och på så 

vis ge alla en likvärdig chans att uppnå målen. Skolverket hänvisar till en tidigare 

studie1 där det framgår att arbetet med och förhållningssättet till elever med annat 

modersmål än svenska i hög grad varierar mellan olika skolor. Som bakgrund för ämnet 

tar rapporten upp det faktum att andraspråkselever generellt uppnår målen i lägre grad 

än förstaspråkselever (Skolverket, 2008:12). 

 

2.1.1 Rådande maktförhållanden måste utmanas 

Inglén & Lundberg (2004) skriver med hänvisning till Skolverkets rapport 202 att 

många andraspråkselever lämnar grund- och gymnasieskolan utan fullständiga betyg. 

Vidare beskriver de det faktum att dessa elever inte ges möjligheten att utvecklas utifrån 

egna förutsättningar och behov (2004:1). Enligt Skolverkets statistik har barn som 

invandrat till Sverige betydligt sämre betyg när de lämnar årskurs 9 än barn som är 

födda i Sverige (Skolverket, 2016b).  För att närma sig en lösning på denna problematik 

framhäver Hyltenstam & Lindberg att rådande maktförhållanden måste utmanas. Vad de 

menar är att andraspråkselever konstant befinner sig i “underläge” jämfört med infödda 

talare vilket speglar tydliga maktförhållanden i samhället. Andraspråkselever behöver 

således möta lärare som är medvetna om deras särskilda villkor (2013:19).  De 

                                                 
1 Skolverket, 2004, Elever med utländsk bakgrund. Finns ej längre att tillgå. 
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framhäver också att de flerspråkiga elevernas skolframgång angår alla lärare och det 

därav är viktigt att hela skolans verksamhet präglas av en språklig medvetenhet och 

mångkulturellt förhållningssätt (2013:14). Även Cummins (2001) diskuterar denna typ 

av maktförhållanden ur ett kanadensiskt perspektiv och menar att en förutsättning för 

förändring är att lärare blir medvetna om och villiga att utmana dessa. Lärarna bör 

ifrågasätta sin egna roll i skolans undervisning. Framför allt bör frågan om lärarnas 

kompetens och utbildning uppmärksammas. Med detta syftar Cummins till det problem 

som grundar sig i att utexaminerade lärare inte fått tillägna sig den kunskap som är 

nödvändig för att göra ämnesinnehåll begripligt för andraspråkselever (Cummins, 

2001:7f). 

 

2.1.2 Det är inte elevens kompetens som ska ifrågasättas 

Cummins framhåller också att en stor procentandel av lärare idag måste vara beredda att 

undervisa andraspråkselever. Idag tar många för givet att undervisningen av 

andraspråkselever enbart är en uppgift för lärare i svenska som andraspråk. Enligt 

Cummins känner sig många lärare förvirrade och frustrerade över att undervisa elever 

som fortfarande håller på att lära sig undervisningsspråket. I frågan om 

andraspråkselevers svårigheter i skolan läggs många gånger fokus på elevens 

ogynnsamma bakgrund och elevens tvåspråkighet snarare än att diskutera pedagogiska 

verktyg. Detta skulle enligt Cummins kunna vara en trolig orsak till andraspråkselevers 

“misslyckande”. Vad han menar är att man bör lyfta frågan och diskutera den ur ett 

bredare perspektiv. Problematik uppstår när elevens kompetens ifrågasätts istället för 

lärarens “oförmåga” att undervisa andraspråkselever. Vidare diskuteras åtgärder som 

skulle kunna sätta igång en förändring av denna problematik. Exempelvis föreslås att 

lärarutbildningen bör garantera att samtliga utexaminerade lärare får kunskap om hur 

man kan göra ämnesinnehåll begripligt för såväl infödda talare som andraspråkstalare 

(2001:1ff). 

 

En annan aspekt som diskuteras är vikten av lärarens kompetens, förmåga och 

engagemang i undervisning. Johansson (2012) menar att detta är avgörande faktorer för 

elevers resultat i skolan. Vidare beskrivs att en kombination av goda ämneskunskaper 

och didaktiska kompetens är vad som främst utmärker en framgångsrik lärare.  

 

 

 

[...] De kan anpassa innehåll och metod i undervisningen efter både elevernas  



  
 

4 

förutsättningar och den givna situationen och har tillgång till en bred arsenal  

av metoder och verktyg att använda i sitt arbete [...] Framgångsrika lärare  

motiverar också eleverna, genom att ha ändamålsenliga förväntningar på  

dem och samtidigt koppla undervisningen till elevernas erfarenheter  

(Johansson, 2012:7). 
  

 

2.1.3 Lärarna saknar förusättningar för optimal undervisning 

Det finns även flera c-uppsatser som behandlar ämnet. Kanmert (2011) har undersökt 

lärares syn på undervisning av andraspråkselever och denna undersökning genomfördes 

med hjälp av tretton gymnasielärare som svarade på en enkät. Endast en av dessa lärare 

upplevde att hon fått med sig tillräckligt relevanta kunskaper från sin utbildning för att 

ge sina elever optimal undervisning. Övriga lärare ansåg att de fått delvis relevanta 

kunskaper eller inte alls givits förutsättningar för att undervisa andraspråkselever. 

Samtliga lärare uppgav att de upplevde svårigheter när det kommer till undervisning av 

andraspråkselever. Svårigheter att förstå vad eleverna säger, deras varierande 

kunskapsnivåer och att det är svårt att veta vilken språklig nivå man ska välja när man 

talar med eleverna var några av de problem lärarna uppgav (Kanmert, 2011:33f). Munya 

& Svonni (2009) har undersökt ämneslärares uppfattningar vad gäller resurser i frågan 

om undervisning av andraspråkselever. I studien framgår att tid är en resurs som lärarna 

saknar för att kunna tillgodose andraspråkseleverna med den undervisning de är i behov 

av. Vad de menar är att det saknas tid för att faktiskt kunna göra undervisningen 

gynnsam för elever som inte har svenska som förstaspråk. Lärarna i studien hävdar 

också att de får för lite eller ingen information om andraspråkselevernas språk- och 

kunskapsnivå. Vidare framgår att det är mentorerna som får informationen om eleverna 

och det är sedan dessa som i sin tur ansvarar för huruvida informationen förs vidare till 

elevernas ämneslärare (Munya & Svonni, 2009:31f). 

 

2.1.4 Att hjälpa istället för att stjälpa 

Hajer (2003) diskuterar den klyfta som finns mellan andraspråkselevers språk och de 

språkliga krav som olika skolämnen ställer. Hon menar att det är vanligt förekommande 

att andraspråkselever klarar sig utmärkt muntligt i vardagliga sammanhang, det vill säga 

i tal med kamrater och familj, men möter hinder i ämnesundervisningens språkliga 

sammanhang och situationer.  Flera orsaker ligger enligt Hajer bakom denna 

problematik men framför allt beror den enligt henne på att ämneslärarna sällan är 

utbildade att möta andraspråkselever. Dessutom menar hon att läromedel sällan är 

anpassade till de alltmer flerspråkiga klasserna. Vidare diskuteras det faktum att 
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ämneslärarna många gånger väljer att förenkla undervisningen i tron om att 

undervisningen ska gynna andraspråkseleverna. Förenklade läromedel väljs, ett 

förenklat språk används och eleverna “slipper” att tala och skriva om sådant som är 

svårt. Enligt Hajer leder detta till en så kallad nedåtgående spiral, som snarare stjälper 

än hjälper eleverna och eleverna ges då inte möjligheten att utvecklas i den riktning de 

bör (Hajer, 2003:44ff).  Även Lahdenperä belyser detta område och menar att man som 

lärare istället för att förenkla bör ställa höga men realistiska krav på eleverna. Med detta 

menar hon att elever gynnas då lärarna vågar ställa krav och viktigt i detta sammanhang 

blir då att inte förväxla elevernas bristande språkkunskaper med bristande 

tankeförmåga, som Lahdenperä menar att lärare många gånger gör (2003:35). Hattie 

framhäver, i enlighet med Hajer och Lahdenperä, att höga förväntningar är viktigt. Han 

talar om utbildningskvalitet och diskuterar i detta sammanhang fyra aspekter. Bland 

annat talar han om vikten av att läraren utmanar eleverna. Att läraren dessutom  har 

höga förväntningar på eleverna beskrivs som något som uppskattas av eleverna själva 

(Hattie, 2014:162).  För att åtgärda den nedåtgående spiral som förenklad undervisning 

medför och som tas upp ovan menar Hajer att ämneslärare bör integrera 

språkundervisning i sina ämnen, det vill säga att eleverna ska ges möjlighet att utveckla 

såväl språk- som ämneskunskaper i undervisningen. Tre nyckelord diskuteras i frågan 

om denna språkutvecklande undervisning, nämligen  kontextrika sammanhang, dvs. att 

ämnesinnehållet knyts an till elevernas vardag, språkligt stöd som ges i form av 

andraspråksdidaktik samt integrering av en rik klassrumsinteraktion i såväl helklass 

som smågrupper. Hajer lyfter dock fram det faktum att ämneslärare inte alltid upplever 

att denna typ av språkintegrering gynnar ämnesundervisningen. Viktigt blir därför att 

lärarna kommer till insikt med att olika arbetssätt kan påverka elevernas skolframgång. 

Dessutom blir intresset från skolledningens sida avgörande, dvs. att intresse måste visas 

till lärarnas och elevernas resultat (Hajer, 2003:48ff). 

 

2.1.5 Verksamheten måste avvika från det typiska svenska 

Lahdenperä betonar vikten av goda interkulturella miljöer för elevers språk- och 

kunskapsutveckling. Interkulturalitet syftar till att olika kulturer, religioner, språk, 

tankesätt och livsstilar ska berika varandra. Undervisningen ska präglas av respekt, 

tolerans, jämlikhet och rättvisa, med andra ord ska mångkulturalismen synliggöras i 

undervisningen. Lärandet ska också utgå från elevernas erfarenheter, upplevelser och 

kunskaper. Detta innebär således att verksamheten måste avvika från den typiska 

svenska pedagogiken och för detta krävs ett annat pedagogiskt innehåll, olika 
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arbetsformer och dessutom annan organisation som utgår från elevers olika språk och 

kulturer. Olika verksamhetsaspekter, så som undervisning, läromedel, bedömning, 

ledning etc. är sådana delar av verksamheten som kan utvecklas i strävan mot en 

interkulturell lärandemiljö (Lahdenperä, 2003:29ff) 

 

2.1.6 Mottagandet och inkluderingens roll 

Bunar (2015) har med hjälp av flera andra forskare undersökt mottagandet och 

inkluderingen av nyanlända elever i skolan, bland annat genom intervjuer och enkäter 

med både elever och lärare. Mot bakgrund av dessa studier presenteras ett antal 

rekommendationer för hur skolorganisationen kan förändras för att på ett ultimat sätt 

möta de nyanlända eleverna och deras utbildningsbehov. Inledningsvis redogörs det för 

att det behövs en flexibilitet i den lokala organisationen vilket motiveras av att alla 

elever, skolor och kommuner är olika och fungerar på olika sätt. Däremot vidhålls det 

att det behövs ett nationellt och övergripande regelverk som ser till att denna flexibilitet 

hålls inom rimliga ramar så att kvalitéten inte äventyras. Oavsett vilket system de 

enskilda skolorna väljer att använda sig av är det av betydelse att alla skolans aktörer 

som berörs får delta i utvecklingen av detta samt att modellen tar lika stor hänsyn till 

pedagogiska såväl som sociala strukturer. Gemensamt för samtliga system är att 

eleverna alltid ska behandlas utifrån individuella förutsättningar och behov (Bunar, 

2015:51f). 

 

Vidare redogör Nilsson-Folke (2015) för forskning som tar utgångspunkt i nyanlända 

elevers berättelser om sina skolsituationer. Dessa berättelser har samlats in på tre skolor 

i tre olika kommuner under ett års fältarbete. Fokus läggs på elevernas upplevelser vad 

gäller övergången från förberedelseklass till ordinarie klass. Inkludering och 

exkludering är två centrala begrepp som tydligt redogör för forskningsresultatet. 

Forskningen visar att eleverna inom förberedelseklassen upplever en social trygghet 

samt pedagogisk kvalitet. Med andra ord känner de sig i klassen inkluderade. Känslan 

av att känna sig inkluderad visar sig dock vara annorlunda när man träder utanför 

förberedelseklassens ramar. I förhållande till övriga skolan och övriga klasser präglas 

förberedelseklassen snarare av exkludering och isolering och övergången från 

förberedelseklass till ordinarie klass beskrivs som den svaga länken i nyanlända elevers 

utbildningskedja. När de nyanlända eleverna hamnar i ordinarie klasser upplever många 

tillvaron som tyst, otrygg och ensam. Förutom detta har flertalet också svårt att hänga 

med i ordinarie undervisning på grund av språksvårigheter. Forskningsresultatet visar 
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således att skolsituationen för nyanlända elever inte enbart är en fråga om svårigheten 

att möta det nya språket utan också om de normer, strukturer och hierarkier som råder 

på skolan (Nillson-Folke, 2015:20f) 

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 
I studien används bland annat Vygotskijs sociokulturella perspektiv som teoretisk 

utgångspunkt. Säljö (2015) redogör för detta perspektiv och tar bland annat upp att 

språket och kommunikationen har en avgörande roll i människans lärande. Enligt 

Vygotskijs teori är språket “the tool of tools”, det vill säga det viktigaste redskapet i 

fråga om lärande (Säljö, 2015:93). Vidare beskriver Säljö en av Vygotskijs 

utgångspunkter som är att barnet formas i samspel med sin omgivning.  

 

Barn föds med en orientering mot att kommunicera och interagera med  

andra människor, man lär och utvecklas genom att samspela och se  

hur andra reagerar och svarar på kommunikativa initiativ (Säljö, 2015:94) 
 

En annan teori av Vygotskij som Säljö ger en närmare beskrivning av är den som 

behandlar lärande i den närmaste utvecklingszonen. Denna teori syftar till att människan 

är i ständig utveckling och förändras genom att bli berikad med nya erfarenheter. Teorin 

utgår från att det individen kan utföra med stöd idag kan utföras på egen hand imorgon. 

En mer precis beskrivning av detta fenomen är att människan är i ständig förändring. I 

de aktiviteter vi engagerar oss i finns delvis sådant som vi behärskar och delvis sådant 

vi behöver hjälp med att erövra, detta för att komma vidare och således också fortsätta 

utvecklas. Med andra ord finns utvecklingszoner i många av de sammanhang vi 

befinner oss i. Denna teori har enligt Säljö fått stora framgångar i litteraturen och i 

samband med idén har begreppet scaffoldning myntats. Begreppet står för stöd eller 

“byggnadssällning” och har kommit att bli ett  uttryck för den hjälp som individen i 

fråga får av personer som är mer kompetenta och som har kunskaper och erfarenheter 

att dela med sig av. Människan utvecklas alltså genom att utgå från den befintliga 

kunskapen som redan finns som i sin tur kan fortsätta utvecklas med hjälp av andras, 

mer kompetenta personers stöd. (2015:99ff) 

 

Cummins (2001) presenterar en modell som tydliggör vikten av lärarens interaktion 

med eleven för att eleverna ska lyckas i skolan. Huvuddragen av modellen gör gällande 

att elevernas kognitiva engagemang måste vara maximalt i interaktionen mellan lärare 

och elev. Detta för att eleven ska kunna göra studiemässiga framsteg. Dessutom är det 



  
 

8 

av betydelse att interkationen mellan lärare och elev präglas av respekt för elevens 

bakgrund och identitet, på så vis ökar chansen att eleven går in helhjärtat i 

inlärningsprocessen (Cummins, 2001:9).  

 

Elever från marginaliserade sociala grupper har tidigare sällan  

fått denna känsla av bekräftelse och respekt för sitt språk och  

sin kultur av sina lärare. Följaktligen har de också mycket sällan  

fått ge uttryck för sin intellektuella och personliga begåvning i skolan 

(Cummins, 2001:10). 

 

Hattie & Yates (2014) lyfter fram betydelsen av en god inlärningsmiljö i fråga om 

undervisning. Stor vikt läggs vid en positivt stöttande och öppen mänsklig 

kommunikation. Med detta menas att elever värdesätter en kommunikation där de av 

läraren behandlas med personlig respekt med värdighet samt rättvist. I tidigare studier 

har man funnit ett samband mellan hur elever blir behandlade i skolan och olika tecken 

på oro och stress. Bland annat konstateras att svaga skolresultat i många fall kan sättas i 

samband med en sämre behandling och kommunikation med läraren i skolan (Hattie & 

Yates, 2014:46). 

 

En av de största orsakerna till andraspråkselevers låga betyg i skolan är de 

maktförhållanden som existerar i klassrummen. Dessa maktförhållanden tar sig främst i 

uttryck då en överordnad grupp tvingar en underordnad grupp till ett homogent 

beteende som motsätter sig denna grupps kultur och språk. Cummins menar att denna 

typ av maktförhållande funnits i alla delar av världen under alla tider, och att den i 

skolan främst förmedlas i interaktionen mellan lärare och elever. Enligt Cummins ligger 

det största ansvaret hos lärarna, som har valet att ställa sig på maktens eller elevernas 

sida. Cummins visar på några exempel på utbildningsstrukturer som kan leda till att 

stärka dessa maktförhållanden. Det handlar bland annat om att skylla eventuella 

misslyckanden på eleverna istället för att ifrågasätta systemet, att använda test och prov 

som är konstruerade med den dominanta gruppens språk och kultur i åtanke samt 

lärarutbildningar som inte förbereder lärarstudenter på att möta minoritetselever. Som 

ett exempel tas nivågruppering upp, där andraspråkselever ofta placeras i lägre grupper 

där förväntningarna på eleverna är lägre och utmaningarna färre (Axelsson, 2000:1f).  

 

En annan modell presenteras av Gibbons och denna handlar om hur man som lärare bör 

tänka för att åstadkomma en så gynnsam undervisning som möjligt. I modellen 

presenteras fyra zoner och i varje zon ställs graden av stöttning i undervisning mot 
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graden av utmaning i undervisning samt hur dessa faktorer påverkar eleven. Syftet med 

modellen är att beskriva när och hur en elev ges möjlighet att utvecklas som mest. 

Moddellen gör gällande att eleven gynnas då denne utsätts för krävande utmaningar i 

samband med mycket stöttning och det är under sådana förutsättningar eleven utvecklas 

som mest. Nedan ges en bild över modellen och utifrån nyss nämnda resonemang bör 

undervisningen således befinna sig i zon tre, som visas i modellen nedan. Risken, om 

undervisningen istället präglas av kognitivt enkla utmaningar och lite kontext, är att 

eleven blir uttråkad och således tappar motivationen. Att rekommendera är därför att 

som lärare inte befinna sig i zon ett som också illustreras i modellen nedan. Det faktum 

att det handlar om att hålla en balans i fråga om stöttning och utmaning i 

undervisningen framhålls särskilt. Att utsätta eleverna för kognitivt krävande 

utmaningar utan stöttning bidrar i många fall till frustrerade elever och i omvända 

situationer, dvs. kognitivt enkla utmaningar och mycket stöttning, bidrar till att eleverna 

upplever undervisningen för lätt och att de då känner sig för trygga (Gibbons, 

2010:43f). 

 

3 Metod 
Nedan presenteras och motiveras studiens tillvägagångssätt och metodval. För att 

genomföra studien användes en enkätundersökning och ett fokusgruppssamtal vilka 

sedan analyserades med hjälp av en innehållsanalys. Utöver detta ges även avsnitt om 

metodanalys, etisk analys samt källkritik.  
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3.1 Enkätundersökning 

Som en del av grunden till studien har frågeformulär i form av enkäter använts som 

metod. Enligt Denscombe (2014) finns det många olika typer av frågeformulär, men 

gemensamt för dem alla är att de måste uppfylla vissa kriterier. Ett av dessa är att de 

“ska vara utformade för att samla information som kan användas som data för analys” 

(Denscombe, 2014:239). Ett frågeformulär ska alltså inte ha som funktion att påverka 

människors attityder eller förse dem med information utan endast vara ett sätt för 

forskaren att upptäcka saker. Ett annat kriterium är att alla deltagare i studien ska få 

samma frågeformulär med en identisk uppsättning av frågor. Formuleringen och 

frågorna blir konsekventa och exakta vilket i sin tur underlättar sammanställningen och 

analysen av svaren. Vidare redogör Denscombe för att det finns tre huvudsakliga 

aspekter som avgör hur framgångsrikt ett frågeformulär blir. Dessa är svarsfrekvens, 

ifyllnadsgrad samt svarens validitet. Svaren måste inte bara vara ärliga utan också 

träffsäkra, alltså att deltagarna uppfattar och svarar på frågorna på ett sätt som forskaren 

avsett. För att lyckas så bra som möjligt med alla dessa punkter är det viktigt att 

forskaren lägger ned mycket tid och är noggrann vid utformandet av frågeformuläret. 

Som forskare måste man också ta hänsyn till respondentens motivation inför att delta i 

undersökningen. Deltagandet är bland annat beroende av hur mycket tid och kraft 

deltagaren har till att fylla i frågeformuläret. Därav är det viktigt att man utformar 

formuläret på ett sätt som gör att det blir attraktivt att besvara, bland annat genom att 

göra en lättillgänglig enkät med tydliga och raka frågor (2014:241ff). En av de stora 

riskerna med frågeformulär är att de förkodade svaren kan upplevas som begränsande 

och frustrerande. Det är därför viktigt att man vid utformningen av ett frågeformulär 

funderar på vilka svar man ska erbjuda vid exempelvis flervalsfrågor (2014:260).  I 

denna studie ges deltagarna vid flera frågor möjligheten att skriva egna alternativ om de 

upplever att inget av de redan angivna alternativen passar dem. Vid de flesta 

flervalsfrågor ges de också en chans att förtydliga sitt svar med svarstext. 

 

För att finna deltagare till studien kontaktades högstadielärare i hela Sverige via mejl. 

Totalt kontaktades 227 lärare varav endast 35 valde att besvara enkäten. För att 

underlätta för både deltagarna och oss själva valde vi att ge deltagarna möjlighet att 

genomföra enkäten online via Google Formulär. De deltagande lärarna fick ett mejl med 

en kort presentation om oss och vad enkäten handlar om, information om att deras 

deltagande är anonymt samt en länk till själva enkäten (se bilaga A). I början av enkäten 
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delgavs de även syftet med vår studie. Enkäten skickades till aktiva högstadielärare runt 

om i Sverige. Som tidigare nämnts fick vi totalt in 35 svar på vår enkät, något som 

enligt Denscombe är en tillräckligt mängd för att genomföra en enklare studie 

(2014:85). 

 

Nedan följer en tabell över vilka ämnen som de deltagande lärarna undervisar i.  

 

MA, NO, TK 9 

MA, NO 4 

MA, PRA 2 

MA, SO 1 

NO 1 

SO 4 

SO, PRA 2 

PRA 8 

NO, PRA 1 

SPR, PRA 1 

SPR 2 

 

3.2 Fokusgrupp 
Förutom enkäter har även fokusgrupp använts som metod. Fokusgrupper är en kvalitativ 

intervjumetod där forskaren samlar en grupp personer och låter dessa samtala om ett 

ämne. Målet med fokusgrupper är att undersöka deltagarnas attityder, uppfattningar och 

idéer om ett ämne varpå man som samtalsledare ofta tar en mindre styrande roll än i en 

vanlig intervju. Generellt fungerar fokusgrupperna bäst om forskaren startar upp 

samtalet och deltagarna själva driver det framåt. På så vis kan forskaren få en bild av 

vad deltagarna själva tycker är viktigt att diskutera beroende på vad deltagarna väljer att 

föra fram under samtalets gång (Bryman, 2011:446f). Enligt Denscombe (2014) finns 

det framförallt tre utmärkande egenskaper som skiljer fokusgrupper från andra typer av 

intervjuer. Först och främst handlar det om att en grupp människor med liknande 

erfarenheter eller kunskaper samlas för att samtala om ett ämne, istället för enskilda 

personer. I en fokusgrupp ligger dessutom forskarens ansvar i att underlätta samtalet 

och gruppinteraktionen snarare än leda samtalet, vilket är en stor skillnad från en 

enskild intervju. Slutligen lägger man i en fokusgrupp stor vikt vid gruppdynamiken för 

MA = Matematik. 

NO = Naturorienterade ämnen.  

TK = Teknik.  

PRA = Praktiska ämnen   

(Idrott, bild, hem- och konsumentkunskap, trä- resp. syslöjd).  

SO = Samhällsorienterade ämnen.  

SPR = Språkämnen. 
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att få fram information. Denscombe framhäver även hur gruppens interaktion kan bli 

intressant för forskaren ur två olika synvinklar. Antingen leder samtalet till en 

samstämmighet där alla är överens eller så får forskaren fram skillnader i individernas 

åsikter som kan vara intressanta att lyfta fram (Denscombe, 2014:269f). 

 

Från början fanns det en förhoppning om att utföra minst två fokusgruppssamtal för att 

kunna göra en djupare analys av dessa. Dessvärre visade det sig vara väldigt svårt att få 

tag i deltagare till detta då studien genomfördes i samband med betygssättning på 

skolorna, något som innebär brist på tid hos många lärare. Vi kontaktade 26 skolor 

angående fokusgruppssamtal men i slutändan fanns det endast möjlighet att genomföra 

ett. Fokusgruppen som ligger till grund för denna studie består av tre undervisande 

lärare på en högstadieskola i södra Sverige. Då lärarnas deltagande är anonymt kommer 

de i denna studie få fingrerade namn och vi benämner dem Alice, Benjamin och Carl. 

Alice och Carl undervisar i biologi, kemi och fysik och Benjamin är SO- och 

svensklärare. Samtalet spelades in med deltagarnas medgivande och sedan 

transkriberades denna inspelning. 

 

3.3 Metodanalys 

Det går inte att bortse från det faktum att det finns såväl styrkor som svagheter  med 

varje undersökningsmetod. I denna studie då bland annat enkät används som metod bör 

det tas i beaktande att vi inte har någon som helst direktkontakt med de informanter som 

deltar i enkäten. Detta medför att vi som forskare inte har möjlighet att observera 

respondenternas inställning och engagemang, sådant som annars är möjligt vid en 

metod som intervju då man kan utläsa ledtrådar i exempelvis ansiktsuttryck och tonfall. 

Vi anser oss dock ha en stor fördel i att kombinera enkätmetoden med 

fokusgruppssamtalet då vi genom samtalet med fokusgruppen kan utläsa sådant som 

inte är möjligt i enkäten. Vi ges också möjlighet att ställa följdfrågor i de fall vi inte 

förstår informantens svar och resonemang. Att använda fokusgrupp som metod kan 

också vara fördelaktigt då informanterna ges friare tyglar att styra samtalet åt ett håll 

som de själva anser intressant och relevant. Tilläggas bör att denna frihet inte ges i 

enkäten då vi som forskare ger direkta frågor till informanterna och i flera fall ett färdigt 

urval av svarsalternativ som i sin tur kan tänkas styra deras svar. I enkäten deltar 

informanterna dock helt anonymt och har dessutom chans att ge sina svar när de själva 

har tid och möjlighet. Det är inte omöjligt att detta påverkar deras svar i en mer 
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sanningsenlig riktning, jämfört med ett samtal med direktkontakt där respondenterna 

eventuellt svarar det som förväntas av dem (Denscombe, 2014:259f, 287ff). 

 

3.4 Etik 
Både enkätundersökningen och fokusgruppssamtalet genomfördes i linje med 

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav kring forskningsetiska principer (2002). Dessa är 

följande: 

Informationskravet: De deltagande informanterna ska informeras om vad studien 

handlar om och vad deras deltagande kommer innebära. De ska även ges information 

om att deltagandet sker på deras villkor: det är frivilligt och de har rätt att avbryta när de 

vill (2002:7). 

Samtyckeskravet: Innan undersökningen påbörjas ska man ha informanternas fulla 

samtycke till deras deltagande. Vill informanterna avbryta sin medverkan ska de få göra 

detta omedelbart, utan negativa följder (2002:9f). 

Konfidentialitetskravet: Som forskare har man tystnadsplikt och får inte föra känslig 

information vidare. Även lagring av denna information ska ske på ett sätt som 

garanterar att utomstående inte kan få tag på denna (2002:11). 

Nyttjandekravet: Informationen får inte spridas vidare eller användas i andra ändamål 

utan medgivande från deltagaren. Den får heller inte utan medgivande användas för 

beslut eller åtgärder som påverkar deltagaren direkt (2002:14). 

 

3.5 Innehållsanalys 

Efter att ha fått in enkätsvaren och transkriberat fokusgruppssamtalet genomfördes en 

innehållsanalys på dessa. Enligt Denscombe (2014) är innehållsanalys ett sätt att 

kvantifiera ett innehåll. I stora drag handlar denna analysmetod om att bryta ned 

informationen i mindre beståndsdelar och utarbeta relevanta kategorier som man sedan 

kan placera in informationen i. På så vis kan man räkna förekomsten av ett visst svar 

och jämföra en typ av svar med en annan. Denscombe framhåller även att man i en 

innehållsanalys letar ledtrådar till vad informanterna egentligen förmedlar för budskap 

istället för att lyssna på det som sägs explicit. När en innehållsanalys genomförs har 

forskaren på så vis möjlighet att avslöja “dolda” sidor av informationen och lyfta fram 

värderingar och prioriteringar ur det som sägs. För att underlätta innehållsanalysen 

kodades och kategoriserades först den information som framkom ur enkätsvaren och 

fokusgruppssamtalet. Detta innebär att data grupperas och tilldelas “etiketter” för att 
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kunna hanteras på ett mer systematiskt och enklare sätt. På så vis blir det även lättare att 

kvantifiera informationen (Denscombe, 2014:392ff). 

 

3.6 Källkritik 

Det är av betydelse att lyfta fram det faktum att några av källorna som behandlas i 

studien är relativt gamla. Däremot har vi enbart hänvisat till källor som vi anser vara 

högst relevanta och som trots sin ålder fortfarande bidrar med värdefull information. Vi 

vill också poängtera att det i studien hänvisas till ett fåtal c-uppsatser. Det måste tas i 

hänsyn att dessa är skrivna under en relativt kort tid och att mängden data inte är 

tillräckligt omfattande för att dra några generella slutsatser utifrån. Dock har vi funnit 

dessa källor värdefulla av den anledning att de ämnen som tas upp i uppsatserna har en 

nära anknytning till denna studie. 

 

4 Resultat 
I detta kapitel behandlas resultatet av enkätundersökningen och fokusgruppssamtalet. 

Först presenteras en sammanfattning av svaren i enkäten. I detta avsnitt anges varje 

enkätfråga i numrerad form, inom parantes, vilka går att finna i bilaga A. Detta avsnitt 

följs sedan upp av det som framkommit under fokusgruppssamtalet.  

 

4.1 Enkätsvar 
4.1.1 Önskan om längre tid i förberedelseklass 

Enkäten tog bland annat upp frågan om lärarna upplevde att andraspråkseleverna var 

redo att möta deras undervisning när de kom ut i ordinarie klass (8). Utifrån de svar som 

givits kan konstateras att majoriteten av ämneslärarna upplever att eleverna inte är 

beredda att möta ordinarie undervisning vid utslussningstillfället. Frågan har besvarats 

av 34 ämneslärare och av dessa har 28 lärare lyft fram språket som en problematisk 

faktor då den nyanlända eleven möter ordinarie undervisning. Vad de framför allt menar 

är att många nyanlända elever har bristande språkkunskaper i det svenska språket vilket 

leder till att de får svårt att ta till sig lärarens undervisning. En av ämneslärarna skriver 

på följande sätt: 

 
Nej, de har inte tillräckliga kunskaper i svenska för att följa med i undervisningen. 

Det är väldigt svårt att individanpassa undervisningen när spannet i en klass  

sträcker sig från elever som inte har någon kunskap alls inom ämnet och  

inte heller förstår svenska till elever som har mycket goda kunskaper för årskursen. 
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I citatet ovan skriver ämnesläraren inte enbart om språket som en bakomliggande orsak 

till att de nyanlända eleverna inte är redo att möta undervisningen, utan väljer också att 

lyfta fram bristande ämneskunskaper som en problematisk faktor. Ämnesläraren i fråga 

är inte ensam om att lyfta detta som ett problem utan enkätsvaren visar att detta är något 

som flera informanter är överens om. Det finns informanter som lyfter fram det faktum 

att många nyanlända som slussas ut i ordinarie klasser aldrig tidigare gått i skola och 

således saknar kunskaper inom ämnet, dvs. förkunskaper som kan komma att medföra 

en gynnsam förståelse. Förutom bristande språk- och ämneskunskaper tas även 

nivåskillnader, motivation och tid upp som bakomliggande orsaker till att eleverna inte 

är redo för ordinarie undervisning. De informanter som väljer att betona nivåskillnader 

syftar till att det uppstår problem när de nyanlända eleverna slussas ut i ordinarie klasser 

och inte befinner sig på samma kunskapsnivå som de infödda svenska eleverna. Det 

medför således att det blir svårt att individanpassa undervisningen. De informanter som 

istället väljer att lyfta fram motivation menar att den nyanländes motivation kan påverka 

hur pass redo denne är att möta ordinarie undervisning. Avsluningsvis vad gäller 

utslussningens problematiska faktorer framgår också att tidpunkten för utslussningen 

blir avgörande för lärarna. Den nyanlände eleven är inte, enligt en informant, redo att 

placeras i ordinarie klass då utslussningen sker mitt i terminen. Detta anses enligt 

informanten inte vara fördelaktigt för vare sig eleven eller läraren.  

 

 
 



  
 

16 

4.1.2 Organisationen upplevs vara bristfällig 

I enkäten ställdes också en fråga angående utslussningen och dess organisation. 

Informanterna fick besvara frågan om de var nöjda med organisationen och om det 

fanns något med den som borde förändras (11, 12). Totalt har 27 informanter valt att 

besvara frågan och vi får anta att resterande åtta inte har förslag på förändring eller att 

de helt enkelt är nöjda med den aktuella organisationen på skolan. Av de 27 som 

besvarat frågan är det endast en som uppger att man är helt nöjd med skolans 

utslussningsorganisation. Övriga informanter har olika förslag och synpunkter vad 

gäller förslag till förbättring. Sju informanter lyfter fram stöttningen som problematisk. 

Exempelvis uppges att det bör finnas fler vuxenresurser och studiehandledare 

tillgängliga på skolan. Vidare framgår en önskan om att stöttning ska ges till såväl 

eleven som till läraren. Tre av informanterna lyfter fram individuell prövotid och menar 

med detta att “Det gäller att se individen, inte tiden i förberedelseklass”.  En annan 

instämmer och menar att det borde vara mer individuellt hur länge man stannar i 

förberedelseklass. Sedan finns det flera informanter som menar att mer tid hade gynnat 

eleverna och lärarna, exempelvis att eleverna ska få mer tid på sig att lära sig det 

svenska språket innan utslussning till ordinarie klasser sker. Fem ämneslärare hävdar att 

det är just kartläggningen som är i behov av förbättring. De syftar bland annat på 

överlämningen av kartläggningsresultatet och anser att denna många gånger är 

bristfällig. Detta leder i sin tur enligt lärarna till att informationen om elevens 

kunskapsnivå inte framgår i den mån som den bör.  

 

Jag hade gärna tagit del av en kartläggning för att se vad eleverna har klarat av  

tidigare, så att man vet vilka krav man kan ställa på de nyanlända eleverna. 

Sex av ämneslärarna hävdar också  att det kollegiala samarbetet är bristfälligt.  En av 

enkätfrågorna tar upp i vilken mån ämneslärarna upplever att de får information om de 

andraspråkselever de ska komma att möta i sitt ämne. Lärarna ombeds i frågan att 

rangordna sitt svar på en skala från 1 till 5, där 1 motsvarar “Mycket lite information” 

och 5 motsvarar “Mycket information”. Mer än hälften av de tillfrågade lärarna anger 1 

eller 2 som svar, vilket alltså innebär att de får lite information om de andraspråkselever 

de kommer möta i sin undervisning. Endast fem av lärarna anger 4 eller 5 på frågan. 

Lärarna fick sedan svara på frågan hur de får information om dessa elever. Det 

vanligaste svaret är att lärarna får ta del av informationen via ett kollegialt möte och 

vissa får även ta del av kartläggning av eleven och dennes kunskaper. 12 lärare 
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framhåller dock att de inte får någon information alls eller att informationen är mycket 

bristfällig. En lärare svarar “Jag får veta att eleven ska komma och vad eleven heter, det 

är ungefär allt” och en annan svarar att denne får information genom samtal i 

lärarrummet. 

 

 

I samband med utslussningen och dess organisation ställdes också frågan om vilken 

tjänsteman eller tjänstefunktion på skolan som bär ansvaret för utslussningen av 

nyanlända elever (5). Det visar sig att det i de flesta fall är läraren i förberedelseklassen 

som bär största ansvaret och många gånger i samarbete med rektorn på skolan. 

Observerbart är dock att sex informanter svarar “vet ej” på frågan om vilken som bär 

huvudansvaret för utslussningen. 

 

4.1.3 Uppenbar påverkan på undervisning 

I enkäten fick de deltagande lärarna också svara på frågan om deras undervisning såväl 

som planering påverkades av att det i deras klasser går elever som inte har svenska som 

förstaspråk (14, 15). Övervägande delen av informanterna svarar att deras undervisning 

och planering påverkas. Vid båda frågorna lyfts anpassning av olika slag fram som de 

främsta förändringsfaktorerna. Flera lärare framhåller att de måste anpassa språket och 

materialet för att andraspråkseleverna ska kunna hänga med i undervisningen och vissa 

berättar att de gör flera olika planeringar till varje lektion. Många betonar att detta 

kräver mer tid av dem samtidigt som de inte ges någon extra tid till den typen av 
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planering. Således upplever många en ökad arbetsbörda i och med undervisningen av 

andraspråkselever. Det framkommer även att det stjäl tid från undervisningen då lärarna 

känner att de måste upprepa information flera gånger och individanpassa den 

information som ges. Två av lärarna påpekar dock att dessa upplever att deras 

undervisning anpassas till det bättre när de har andraspråkselever i klassen. Den ena 

läraren menar att denne måste vara extra tydlig och förklara nya begrepp och att detta är 

något som gynnar alla elever, inte minst elever med läs- och skrivsvårigheter. Den 

andra läraren framhäver att det är till fördel för alla elever om denne är extra tydlig 

genom att exempelvis rita något på tavlan.  

 

4.1.4 Att undervisa andraspråkselever är en utmaning 

Studiens informanter fick i en fråga uppgiften att beskriva eventuella utmaningar med 

undervisning av elever med annat förstaspråk än svenska (16). Svaren kom att variera 

men något som flera informanter visar sig vara överens om är att språket upplevs som 

en stor utmaning i undervisningen. Hela 13 informanter väljer att lyfta fram just 

språksvårigheten i denna fråga. Det framgår att det som lärare, pga. språksvårigheter, är 

svårt att läsa av vad eleven kan och vad eleven förstår. Att få eleverna att förstå det 

svenska språket upplevs som en utmaning hos flera informanter. Vidare framgår att 

flera av de ämneslärare som besvarat frågan upplever att det ligger en utmaning i att 

anpassa undervisningen. Några av dessa hävdar att det är svårt att hitta bra anpassat 

arbetsmaterial till eleverna med annat modersmål än svenska. Två ämneslärare 

beskriver också att det ligger en utmaning i att anpassa språket till andraspråkselevernas 

fördel. Bland annat beskrivs att man som ämneslärare måste tänka på vilka uttryck som 

används och hur ord och begrepp förklaras på ett lämpligt och fördelaktigt sätt. 

Ytterligare en utmaning visar sig ligga i att åstadkomma en individanpassad 

undervisning. Åtskilliga är överens om att detta är en utmaning i 

undervisningssammanhang och en av ämneslärarna menar  att svårigheter uppstår då 

hela klassen ska samlas kring ett och samma innehåll och samtidigt driva klassen framåt 

i en försvarbar takt. En annan informant tycker att svårigheten ligger i att hitta 

andraspråkselevernas nivå och inte få dem att tappa suget. Ytterligare en informant är 

inne på samma spår vad gäller att undvika att eleverna tappar suget. Informanten i fråga 

uttrycker sig enligt följande “Jag upplever att flera efter ett tag blir omotiverade. Svårt 

att få till ett bra samarbetsklimat mellan “svenskar” och nyanlända”. Förutom 

motivationen väljer ämnesläraren i fråga att också lyfta fram samarbetsklimatet som 

ytterligare en utmaning. Övriga utmaningar som kan utläsas i enkätsvaren är att de 
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nyanlända eleverna besitter olika kulturella skolbakgrunder vilket kan försvåra 

undervisningen och dessutom framgår det att undervisning av andraspråkselever kräver 

mer tid av läraren. Att många nyanlända elever saknar förkunskaper i de olika 

skolämnen lyfts också fram som en utmaning i enkätsvaren. Avslutningsvis är det av 

intresse att lyfta fram ett svar som ges av en informant, nämligen ett svar där 

utmaningarna beskrivs som positiva. Informanten som väljer att lyfta fram det positiva 

med utmaningarna är den enda som väljer att göra detta och denne uttrycker sig på 

följande sätt:  

 
Många positiva, flera elever som har annan skolgång vågar ta sig an uppgifter  

på ett annat sätt (inte enklast möjliga som många svenska elever).  

Många av våra elever med annat modersmål har också större studiemotivering. 

 

 

4.1.5 Otillräckliga resurser 

Den sista frågan som lärarna fick svara på var ifall de upplever att de givits eller har de 

resurser som krävs för att undervisa elever som inte har svenska som förstaspråk (17). 

Hela 30 av 35 lärare svarar nej på denna fråga. När lärarna får möjlighet att utveckla 

detta ges varierande svar. Flera av dem menar att bristen på tid  är det stora problemet. 

Lärarna har inte tid att sätta sig in i elevens bakgrund och kunskaper eller att anpassa 

sina lektioner. Många lärare har också en önskan om ett förbättrat kollegialt samarbete 

mellan kollegor samt resurser under lektionerna i form av studiehandledare på 

modersmålet. En lärare uttrycker en särskild frustration över att klasserna fylls på utan 

att de personella resurserna ökar. Även bristen på fortbildning lyfts fram och en lärare 

uttalar en vilja att utvecklas för att kunna ge eleverna rätt stöd. 

 
Jag är intresserad av att utvecklas för att kunna ge det stöd eleverna behöver.  

Jag samtalar mycket med läraren i sv2, men har inte fått någon utbildning.  
 

4.2 Fokusgrupp 
4.2.1 Spontana tankar kring skolans utslussningsorganisation 

Deltagarna i samtalet möter alltid elever med annat förstaspråk än svenska i sin 

undervisning. Innan fokusgruppssamtalet inleds ges organisatoriska frågor angående 

skolans utslussningssystem till informanterna. De uppger att man använder sig av en 

form av förberedelseklass på skolan, så kallade internationella klasser eller IK-klasser. I 

dessa klasser har de nyanlända eleverna ämnesundervisning tillsammans innan de börjar 

slussas ut till ordinarie klasser. Redan i detta skede av samtalet poängterar en av lärarna, 

Benjamin, att eleverna har bristande språkkunskaper i svenska. Vad han menar är att 

eleverna inte besitter tillräckligt god svenska för att tillgodogöra sig den undervisning 
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de ska komma att möta. Alice och Carl instämmer med Benjamin och anser även de att 

de bristande språkkunskaperna är en problematik då andraspråkseleverna ska möta 

ordinarie undervisning. Det uppstår en tydlig skillnad i enkätsvaren och 

fokusgruppssamtalen när det kommer till utslussningen. Enkätsvaren visar att det 

vanligaste sättet att slussa ut eleverna till ordinarie undervisning är att inledningsvis låta 

dem möta specifika ämnen. Ämnen som visar sig ligga i topp är framför allt de 

praktiska men även matematik framstår som ett av de vanligaste ämnena att låta 

eleverna möta först. Fokusgruppens svar skiljer sig från enkätens på så vis att man 

istället för att låta eleverna slussas ut i specifika ämnen låter de nyanlända eleverna gå 

med ordinarie klass och ämnesundervisning en gång i veckan. Eleverna får således ta 

del av flera ämnen från början.  

 

Under samtalet diskuteras vilken eller vilka tjänstefunktioner på skolan som bär 

ansvaret för utslussningen av nyanlända elever. Det framgår att det i gruppen råder en 

viss osäkerhet i denna fråga. Detta överensstämmer med den ovisshet som också kan 

utläsas bland svaren i motsvarande enkätfråga. Nedan ges ett citat ur samtalet som ett 

exempel på hur lärarnas ovisshet i frågan tydliggörs: 

 
Benjamin: Ja, de, vi har ju några som sköter inskrivning  

och väl också är ansvariga tror ja typ X och… 
Carl: Ja X i samråd med rektor skulle jag gissa på 

 

 

4.2.2 Misstanke om frustration på grund av bristande kollegialt samarbete 

I samtalet kan man också utläsa en viss frustration hos medlemmarna angående 

utslussningens organisation. Bland annat framhäver Alice, Benjamin och Carl att de inte 

får någon som helst tillgång till det resultat som framgår under kartläggningen av de 

nyanlända eleverna. Informationen från kartläggningstillfället når alltså inte ut till 

ämneslärarna i den mån den bör och bidrar således till problematik i kommande 

undervisning. Vidare framgår att medlemmarna inte är insatta i eller har kunskap om 

hur kartläggningen genomförs. Intressant är att på grund av bristande kunskaper om 

kartläggningen och dess system väljer informanterna att hänvisa oss vidare  till rektorn 

om vi är i behov av information.  Nedan ges ett citat som tydligt visar den upplevda 

problematik kring kartläggningen och den brist som är rådande i fråga om kollegialt 

samarbete:  

 
Benjamin: Tyvärr, ja, jag har nog inte fått nått på dom utan dom bara  
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plötsligt suttit i klassen 

Alice: En dag sitter dom bara där 

Benjamin: Jaha vem är du, jaha, dom får skriva namnet för jag begriper  

ju inte vad dom säger endel, då får dom skriva sitt namn så vet jag vad  

dom heter i alla fall men jag har inte fått nån information om nån utan 
Alice: Då drar man igång lektionen och sen kanske man har tid å gå och  

sätta sig några minuter med den här nya 
Benjamin: Fråga dom var dom kommer ifrån  
Alice: Sitta och försöka prata, då får man ju en liten bild av dels  

hur mycket dom kan prata och hur mycket dom förstår och man kan titta så men  
Benjamin: Ae det är en svaghet att vi inte får 
Carl: Ja det är väldigt varierat, dom har ju börjat med nån kartläggning  

men jag är inte riktigt insatt 
Benjamin: Aaa det gör dom nog 
Alice: Ja det gör dom ju, men det finns ju ingen tid att sätta sig in i,  

alltså jag, jag har ingen tid där jag kan träffa er ens en gång, det är ju hemskt men sant 
Benjamin: Den senaste jag fick, då kom X och la ett papper med ett namn på  

och dan efter så var han med, men det stod inte mer än hans namn i princip  

och var han kom ifrån 

 

4.2.3 Att undervisa i flerspråkiga klasser ställer krav på läraren 

En diskussion förs angående hur planering och undervisning påverkas av att det i 

klasserna går elever som har annat förstaspråk än svenska. Alice är tydlig med att 

betona gruppstorleken i denna fråga. Vad hon menar är att man såväl som lärare som 

elev ställs inför en utmaning när antalet elever i klassen ständigt ökar. Som lärare menar 

hon att svårigheten framför allt ligger i att hinna se samtliga elever och att ge samtliga 

den hjälp de behöver. I samband med detta väljer hon att diskutera hur denna 

problematik i sin tur leder till att elever lätt kan tappa studiemotivationen. Om eleverna 

inte känner sig sedda och stöttade kan de komma att ifrågasätta sin närvaro i skolan och 

skolk kan i sådana fall förekomma menar Alice. I detta skede av samtalet lyfter 

medlemmarna också fram gruppdynamiken. Man diskuterar det faktum att gruppen 

påverkas av att antalet i klassen blir fler. Ju fler man är i klassen desto större 

kunskapsspridning uppstår menar lärarna och detta påverkar således eleverna. Framför 

allt framhävs att högpresterande elever lättare kan tappa gnistan då lärarna tvingas 

undervisa på en nivå som för vissa elever inte är tillräckligt utmanande och 

motiverande.  

 
Alice: Alltså har man en mindre grupp, då har man ju mer tid per elev och  

det spelar ju, tycker jag, väldigt stor roll, man hinner ju liksom se alla, och  

få dom att känna, jaa, man ser dom... det tror jag är jätteviktigt, om man  

liksom inte hinner se alla, då… “Va, vad gör jag här?”, då kan man ju lika  

gärna skolka, “kan jag ju lika gärna skita i att komma nästa gång för hon  

tittade ju inte på mig i alla fall” 
 

I citatet ovan framgår alltså att gruppstorleken i hög grad  kan komma att påverka inte 

bara elevernas motivation utan också deras skolnärvaro. Benjamin lyfter fram en 
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intressant aspekt av skillnaden i elevernas motivation när de befinner sig i 

förberedelseklass respektive ordinarie klass. Han berättar hur eleverna i 

förberedelseklass “flyger mellan golv och tak” och är väldigt på och frågvisa. När de 

däremot kommer ut i ordinarie klass får de plötsligt en roll som tysta och försynta och 

ställer sällan frågor och visar inte alls ett lika stort intresse för undervisningen. 

 

Övriga faktorer som gruppmedlemmarna väljer att diskutera i frågan om eventuell 

påverkan på undervisning och planering är bland annat tiden. När tiden diskuteras syftar 

medlemmarna framför allt på att tid saknas för en fullt gynnsam undervisning. Alice 

påpekar det faktum att man som lärare inte hinner sätta sig med enskilda elever och ge 

individuell stöttning. Tidsbristen visar sig också vara befintlig vid lärarnas 

planeringsarbete. Carl förklarar hur man som lärare måste ligga flera steg före i sitt 

planeringsarbete och försöka förutse eventuella problemområden som kan komma att 

dyka upp. Samtidigt menar Alice att tiden till planeringsarbete inte är tillräcklig. Vad 

hon menar är att man ibland tvingas göra nästkommande lektionsplanering i slutet av 

föregående lektion vilket tycks upplevas som ett stressmoment.  

 

Benjamin betonar vikten av att man som lärare anpassar sitt språkbruk vilket stämmer 

överens med motsvarande område i enkäten och dess svar. En stor del av informanterna 

som besvarar enkäten väljer att lyfta just anpassat språkbruk i frågan om hur 

undervisningen påverkas. Benjamin talar om att det är viktigt att man som lärare inte 

glömmer att använda ord och begrepp som är kopplade till kursplanen. Benjamins 

resonemang kring detta visas i följande citat: 

 
Benjamin: Vi har ju en del kunskapskrav som bygger på just ord och begrepp,  

att dom ska kunna å de de måste man ju också trimma med dom, för att, så det  

inte blir det här att “Uppsala ligger ovanför Stockholm” utan de, man får in det  

att det är norr om och att man får in väderstreck, sånna här basgrejer egentligen  

men de är i och för sig, de har helsvenska elever samma problem med så, även min fru 

 

4.2.4 Metoder för en gynnsam undervisning 

I samtalet diskuteras också vad medlemmarna gör rent praktiskt i 

undervisningssituationer då eleverna besitter olika förstaspråk och kunskaper. Intressant 

i detta sammanhang är att samtliga medlemmar som deltar i fokusgruppssamtalet har 

fått utbildning inom området som behandlar undervisning av andraspråkselever. Under 

deras utbildning behandlades boken Lyft språke, lyft tänkandet av Pauline Gibbons 

(2010) och medlemmarna berättar att de i sin undervisning kan använda sig av praktiska 
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tips som tas upp i boken.  Förutom detta framhäver informanterna att man utnyttjar den 

teknik som finns tillgänglig på skolan. De berättar bland annat att de har nytta av 

youtube som finns tillgängligt på datorerna. Bilder och filmer används också som 

metoder i undervisningen.  

 

Under samtalet diskuteras också det faktum att undervisning i flerspråkiga klasser 

kräver noga förberedelser. Bland annat berättar Alice att hon i förväg, det vill säga 

innan lektionsstart, skickar ordlistor till studiehandledare eller modersmålsläraren på 

skolan som går igenom dessa med respektive elever. Detta för att eleverna i sin tur ska 

vara förberedda på de svåra ord som kommer att behandlas i undervisningen. Vidare 

framgår att de elever med annat förstaspråk än svenska får lektionens uppgifter visade 

och förklarade för sig i förväg.  

 

Vad gäller material är Benjamin och Carl överens om att det saknas bra och lämpligt 

material för andraspråkseleverna. De förklarar att de ofta gör sina egna material för att 

undvika för svåra och enligt dem onödiga ord. Nedan följer ett citat där detta tydliggörs: 

 
Carl: I de här IK-klasserna så har vi ju inget direkt material, jag gör mitt eget 
Benjamin: Aa, de får vi göra också, för att… som sagt läroböckerna är för  

komplicerad svenska så de, de kan man glömma 
Carl: Ja de är såhär konstiga ord och former, såhär massa onödiga, eh,  
Alice: *Skrattar*, onödiga ord 

 

Att vara spontan i sin undervisning diskuteras också. Benjamin berättar att man ibland 

måste improvisera i undervisningen och att man anpassar lektionen utifrån elevernas 

intresse. Vad han menar är att man ibland måste kliva utanför planeringen. Vidare 

förklarar han att han under en lektion diskuterade Norden med sin klass och att eleverna 

visade ett extra intresse för just Island. Många frågor uppstod om klimatet och detta 

ledde till att klassen senare kom att kolla på en film om Island och diskutera öar i 

allmänhet, vilket inte var tanken med planeringen från början.  

 
4.2.5 All form av utbildning är bra 

Avslutningsvis tas i samtalet upp möjligheter till resurser och i vilken mån resurserna på 

skolan är tillräckliga. Samtliga deltagare är överens om att arbetet underlättas i ett 

kollegialt samarbete, exempelvis genom dubbel bemanning i form av två lärare på 

lektionerna. Man kan då komplettera varandra och mer tid kan således ägnas åt 

eleverna. Dock är det bara Benjamin som har tillgång till dubbel bemanning på sina 

lektioner och detta på eget initiativ. Han har tillsammans med sin kollega ingått i ett 
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samarbete som innebär att de båda lärarna hjälps åt under varandras lektioner. Enligt 

Benjamin är detta ett arbetsbesparande sätt att undervisa på och de kan då komplettera 

varandras ämneskunskaper. Observeras bör dock att möjligheten till dubbla resurser inte 

är möjlig under samtliga lektioner.  

 

Deltagarna berättar att det på skolan finns modersmålslärare att tillgå och Benjamin 

väger fördelar mot nackdelar när han diskuterar denna resurs. Han menar att det för 

honom som lärare är till stor hjälp att utnyttja modersmålslärarens hjälp, dock 

poängterar han det faktum att eleverna inte alltid blir hjälpta av denne. Han syftar på att 

det kan uppstå en problematik när andraspråkseleven får hjälp på sitt modersmål och 

således inte lär sig de svenska begreppen för området. Man kan ana en viss oro hos 

Benjamin då han menar att detta kan hindra elevens utveckling i det svenska språket.  

 

Informanterna har, som tidigare nämnts, fått en viss utbildning inom området som 

handlar om undervisning av andraspråkselever. Förutom denna är Benjamin den enda 

som talar om ytterligare kurser inom området. Han har på eget initiativ gått kurser i 

interkulturell pedagogik och menar att han under denna tid fick med sig mycket 

kunskap. Han berättar också om den rådande ekonomiska brist på skolan som medfört 

att han inte haft möjlighet att fortsätta läsa kurser inom området. Alla informanter är 

överens om att all utbildning man kan få är bra och man kan ana att samtliga hade 

uppskattat ytterligare fortbildning.  

 

Intressant är att deltagarna också lyfter fram det faktum att de saknar utbildning vad 

gäller att hantera elevers tidigare erfarenheter och bakgrunder. Vad de menar är att 

andraspråkselever många gånger bär med sig tragiska livshändelser när de möter svensk 

skola. Informanterna upplever att de är oförmögna att hantera situationer då sådana 

händelser orsakar problematik för eleven i skolan.   

 

5 Analys och diskussion 
I studiens undersökning framgår att flera lärare är överens om att andraspråkselever får 

för lite tid i förberedelseklasser och således har bristfälliga kunskaper i svenska språket 

när de möter ordinarie undervisning. Vi ställer oss frågan om denna problematik som vi 

tycker oss kunna utläsa i informanternas svar,  angående tiden i förberedelseklassen, kan 

ha ett samband med den frustration som Cummins talar om. Han belyser nämligen det 
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faktum att alla ämneslärare måste vara beredda att undervisa andraspråkselever. 

Samtidigt upplever lärarna frustration över just denna typ av undervisning. Många 

gånger ifrågasätts elevens okunskap istället för lärarens “oförmåga” att faktiskt bedriva 

undervisning i klasser med flerspråkiga elever (Cummins, 2001:1ff). Vad vi funderar på 

är om den frustration som lärarna upplever hade sett annorlunda ut om tiden i 

förberedelseklass pågått längre. Många av studiens informanter menar att det är just 

bristande språkkunskaper som ställer till problem i undervisningen. Låt säga att 

andraspråkseleverna hade fått tillägna längre tid i förberedelseklasserna och således 

hunnit införskaffa sig bättre kunskaper i svenska språket, hade då den frustration som 

Cummins talar om ens varit befintlig? Eller kan det vara så att frustrationen grundar sig 

i annat än just språkbrist? Kan det vara så att frustrationen som många lärare upplever 

hade kunnat påverkas till det bättre om lärarutbildningen sett annorlunda ut? I studien 

framgår nämligen att flera ämneslärare upplever en brist på resurser i frågan om 

undervisning av andraspråkselever. Många lärare menar att man saknar tillräckliga 

resurser för att bedriva undervisning med elever som har annat modersmål än svenska. 

Cummins betonar vikten av att lärarutbildningen bör garantera att samtliga 

utexaminerade lärare, under utbildningens gång, får kunskap om hur man kan göra 

ämnesinnehåll begripligt för såväl förstaspråkstalare som andraspråkstalare (2001:1ff). 

Utifrån Kanmerts studie är lärarutbildningen enligt många lärare bristfällig. Man får inte 

tillräckliga kunskaper som krävs för att bedriva undervisning med andraspråkselever 

(Kanmert, 2011:33f). Detta stämmer väl överens med det resultat som kan utläsas i 

denna studie och man skulle således kunna tänka sig att den resursbrist som denna 

studie pekar på  kan vara ytterligare en orsak till den frustration som Cummins talar om.  

 

När frågan om hur undervisningen påverkas i flerspråkiga klasser ställdes till studiens 

informanter framgick anpassning som ett centralt begrepp. Många informanter visar sig 

vara överens om att undervisningen måste anpassas på olika sätt för att bli så gynnsam 

som möjligt. Hajer framhäver det faktum att andraspråkselevernas språk många gånger 

fungerar i vardagliga sammanhang men att problematik uppstår när dessa elever möter 

ämnesundervisning och dess specifika språk (Hajer, 2003:44ff). Under 

fokusgruppssamtalet är en informant, Benjamin, tydlig i att beskriva hur språket från 

lärarens sida måste anpassas för elevens bästa. Benjamin menar att det är av högsta 

betydelsen att använda sig av ämnesspecifika begrepp för att andraspråkseleverna ska få 

möta och bearbeta dessa i ett så tidigt skede som möjligt. Man skulle kunna sätta 
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Benjamins arbetssätt och resonemang i samband med det som såväl Hajer som 

Lahdenperä diskuterar, nämligen att man som lärare bör sätta höga men realistiska krav 

på eleverna (Hajer, 2003:44ff och Lahdenperä, 2003:35) Dessvärre verkar det vara 

vanligt att många ämneslärare istället väljer att förenkla andraspråkselevers 

undervisning i tron om att detta underlättar för eleverna. Hajer och Lahdenperä lyfter 

båda fram det faktum att ett sådant arbetssätt snarare stjälper än hjälper elevernas 

språkliga utveckling. Genom att ständigt förenkla arbetsuppgifter ges 

andraspråkseleverna inte tillräckliga möjligheter att utveckla det svenska språket, detta 

av anledningen att man undviker “det svåra” som många gånger är de ämnesspecifika 

begreppen. Som elev hamnar man då i något som Hajer kallar en nedåtgående spiral. 

Denna innebär att elevernas utveckling går i fel riktning. Utifrån detta ser vi att 

värdegrundskapitlet i Lgr 11 blir högst aktuellt för som tidigare tagits upp i studien 

redogörs där för alla elevers rättigheter i skolan. Bland annat framgår att samtliga elever 

ska ges möjlighet att erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och 

övervinna svårigheter. Om vi då utgår från att många andraspråkselever ständigt utsätts 

för förenklade arbetsmaterial och uppgifter borde ovanstående utdrag ur värdegrunden 

vara svårt att införliva och känslan av att göra framsteg vara svårare att nå. Resultatet i 

denna studie visar att förenkling faktiskt är ett vanligt förekommande begrepp i frågan 

om hur undervisningen påverkas av att det i klasserna går flerspråkiga elever. Flera av 

studiens informanter väljer att lyfta fram just förenklat material och förenklade 

arbetsuppgifter i frågan om hur undervisningen påverkas och anpassas. Man skulle 

kunna tänka sig att dessa informanter agerar på detta sätt i sin undervisning i tron om att 

andraspråkseleverna gynnas och att de således inte är medvetna om eventuella 

konsekvenser, så som en nedåtgående spiral. Samtidigt ska nämnas att informanter i 

studien också väljer att tala om brist på material. Man kan alltså i resultatet ana en viss 

frustration över att det saknas bra och lämpligt arbetsmaterial. Det framgår således att 

man som lärare ibland tvingas göra sitt eget. Bland annat framgår att det material som 

finns att tillgå många gånger är för svårt och till och med “onödigt”. Man kan alltså 

utifrån den bakgrund och det resultat som tas upp i studien konstatera att lärarna står 

inför en utmaning. Det befintliga materialet upplevs inte vara tillräckligt bra för att ta in 

i undervisningen, samtidigt är det material som lärarna tillverkar på egen hand många 

gånger förenklat på ett negativt sätt.  

 



  
 

27 

I resultatet framgår det att nästan hälften av de lärare som svarat på enkäten inte alls är 

nöjda med den information de får om de nyanlända eleverna de ska möta. I flera av 

svaren om hur lärarna får information om eleverna kan vi tycka oss utläsa en viss 

frustration om hur organisationen fungerar. Samma slags åsikter framkommer i 

fokusgruppssamtalet där samtliga tre lärare uttrycker att informationen de får om 

eleverna nästan är obefintlig. Detta är i linje med Munya och Svonnis resultat i sin 

undersökning om ämneslärares uppfattningar om undervisning av andraspråkselever.´ 

(2009:31f). Detta innebär att många lärare inte ges möjlighet att ge eleverna ett bra 

bemötande från början, sett ur ett undervisningsperspektiv. Om lärarna vill ha 

information om eleverna måste de ta delar av sin undervisning till att sätta sig ner och 

prata med eleven, någonting som det sällan verkar finnas tid och möjlighet till. Precis 

som Bunar skriver så är det viktigt att alla elever behandlas utifrån individuella 

förutsättningar och behov (2015:51f), någonting som blir svårare om lärarna inte får 

information om eleverna innan de börjar undervisa dem. I fokusgruppssamtalet 

framhåller informanterna att de inte har någon tid att sätta sig ner och lära känna eleven. 

Mot den bakgrund och tidigare forskning vi tidigare presenterat i denna studie kan man 

tänka sig att mer fokus borde läggas på en fungerande överlämning av elever från 

förberedelseklass, eller motsvarande, till ordinarie klass. Information om eleverna, 

såsom tidigare visat intresse för skolan och förkunskaper, kan vara högst värdefull för 

ämnesläraren för att denne tidigt ska veta hur undervisningen ska anpassas för att på 

bästa sätt kunna tas till vara på av eleven. 

 

Enligt Lahdenperä (2009) behöver den svenska skolan avvika från sin typiska 

pedagogik och fokusera på en annan arbetsform där man utgår från elevernas egna språk 

och kultur. Enligt henne ska vi sträva mot en interkulturell lärandemiljö för att på bästa 

sätt främja elevernas språk- och kunskapsutveckling (Lahdenperä, 2003:29ff). För att 

detta ska ske är det möjligt att tänka sig att fortbildning för Sveriges ämneslärare vore 

högst värdefullt, särskilt sett utifrån det resultat denna studie visar. Hela 30 av de 35 

informanterna som svarade på studiens enkät upplevde att de inte fått tillräckliga 

resurser för att undervisa andraspråkselever och vissa av dessa framhöll en önskan om 

fortbildning. De lärare som deltog i fokusgruppssamtalet hade däremot fått ta del av en 

kompetensutvecklingskurs vilket alla tre upplevde som väldigt positivt, men trots detta 

framhöll även de att de upplevde en problematik i att undervisa andraspråkselever. En 

av dessa tre informanter hade även gått ytterligare kurser inom ämnet och skulle gärna 



  
 

28 

fortsätta med detta vilket dock inte var möjligt då skolan inte kunde avsätta mer pengar 

för det. Hyltenstam och Lindberg betonar särskilt hur viktigt det är att andraspråkselever 

får möta lärare som är medvetna om deras särskilda villkor (Lahdenperä, 2004:19), 

någonting som våra resultat visar är långt från dagens verklighet. Cummins (2001) 

framhäver med hjälp av sin interaktionsmodell hur viktig interaktionen mellan lärare 

och elev faktiskt är (2001:9f). Eleverna behöver möta lärare som visar respekt och 

förståelse för deras tidigare erfarenheter, kunskap och bakgrund. Men utifrån den brist 

på fortbildning som finns kan detta tänkas vara orimligt att begära av dagens 

ämneslärare då det måste ligga en förståelse bakom handlandet.  

 

Det har alltså sedan tidigare framgått att det finns en stor problematik i ämneslärares 

undervisning av andraspråkselever och Hajer (2003) menar som bekant att detta främst 

beror på att lärarna inte är utbildade för detta uppdrag (2003:44ff). Vi ställer oss nu 

frågan om var ansvaret ligger. Majoriteten av de deltagande lärarna i studien berättar att 

de upplever stora problem med dagens organisation. Det handlar om flera faktorer som 

enligt dem inte fungerar. Brist på tid, brist på resurser och brist på kunskap är endast 

några av dessa. Detta är inget dolt problem utan det är just detta som dagens betyg och 

forskning vittnar om. Det vi tycker oss utläsa i resultaten är att det generellt verkar 

finnas en vilja hos lärarna att utvecklas och bli bättre men att de inte får gehör för detta. 

Det är redan allmänt känt att svenska lärare har en pressad arbetssituation och att det 

inte finns mycket tid och energi över för ytterligare arbete. Vi upplever därför att högre 

instanser borde ta ansvar för denna situation och ge lärarna de resurser och hjälpmedel 

som krävs för att ändra på organisationen, vare sig det handlar om mer tid åt lärarna 

eller fortbildning. 

 

I bakgrunden beskrivs lärande i den närmaste utvecklingszonen som Gibbons diskuterar  

(2010:43). Som tas upp där handlar modellen kortfattat om graden av såväl utmaning 

som stöttning. Eleven ska i undervisningen utmanas under förutsättningen att stöttning 

ges. Under fokusgruppssamtalet framkom att Benjamin under specifika lektioner hade 

tillgång till dubbel bemanning. Detta medför, enligt honom själv, att man som lärare ges 

mer tid att sitta ner med enskilda elever och ge dem den extra stöttning som de många 

gånger är i behov av. Vidare berättar han att under de lektioner då tillgången till två 

lärare finns kan man ägna mer tid till att tydliggöra arbetsuppgifter och förklaringar till 

elever som är i behov av detta. Övriga informanter som deltar i fokusgruppssamtalet har 
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inte samma möjlighet till dubbel bemanning och de, till skillnad från Benjamin, berättar 

att de många gånger saknar tid för att kunna ägna extra tid åt enskilda elever. För de 

elever som inte får den stöttning som behövs skulle man kunna tänka sig att istället för 

att befinna sig i den närmaste utvecklingszonen snarare befinner sig i frustrationszonen. 

Frustrationen borde, utifrån ovanstående tankar och resonemang, infinna sig hos såväl 

eleverna som lärarna i sådana situationer. Det är inte helt omöjligt att eleverna upplever 

en frustration över att inte få den hjälp som behövs samtidigt som lärarna i sin tur 

säkerligen upplever frustration över att inte ha möjlighet att hjälpa eleverna i den mån 

som krävs under omständigheterna, detta på grund av att tid inte finns. Vi ställer oss då 

frågan hur man som lärare ska agera för att åstadkomma en undervisning som ger 

eleverna möjlighet att befinna sig i den närmaste utvecklingszonen. Känt sedan tidigare 

är att möjligheten till dubbelbemanning är få förunnat och något man som lärare sällan 

har tillgång till. 

Om vi då återgår till det faktum att undervisning av andraspråkelever ska präglas av 

höga men realistiska krav, som Hajer (2003) och Lahdenperä (2003) redogör för, kan 

man tänka sig att denna undervisning på samma sätt måste präglas av just stöttning som 

den närmaste utvecklingszonen i mångt och mycket handlar om. Om eleverna utsätts för 

utmaningar borde de också få tillgång till stöttning för att i sin tur ta sig an och hantera 

dessa. Men flera informanter i denna studie beskriver tiden som bristfällig och således 

borde Hajers och Lahdenperäs teori om höga, realistiska krav vara svåruppnåelig, det 

vill säga att om tid till tillräcklig stöttning inte finns att tillgå, borde de utmaningar som 

eleverna utsätts för vara svåra att bemästra.  

 

Vidare skulle man kunna tänka sig att detta i sin tur har ett samband med den 

motivation som flera av studiens informanter också talar om. Motivation är ett centralt 

begrepp som framkommer i såväl enkätsvaren som fokusgruppssamtalet. Detta skulle 

kunna knytas an till Nilsson-Folkes (2015) resonemang om inkludering och exkludering 

av nyanlända elever. Hon framhäver det faktum att nyananlända elever många gånger 

upplever en känsla av inkludering inom förberedelseklassens ramar. Det är dock inte 

ovanligt att själva förberedelseklassen är exkluderad när det kommer till skolans övriga 

organisation. När eleverna flyttas från förberedelseklass till ordinarie klass förändras 

hela deras utbildningssituation på ett drastiskt sätt. Den sociala trygghet och 

pedagogiska kvalitet som Nilsson-Folke beskriver i sin forskning byts plötsligt ut mot 

en otrygghet och isolering (2015:20f). Benjamin lägger fram ett talande exempel som 
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tydligt visar på just detta. Han berättar hur eleverna i förberedelseklassen är glada, 

framåt och besitter en brinnande studiemotivation. När han sedan hälsar på samma 

elever i ordinarie klasser ser situationen helt annorlunda ut. Han beskriver då hur 

eleverna speglar en osäkerhet och sitter tysta och försynta i klassrummet. Enligt 

Hyltenstam och Lindberg existerar ett maktförhållande där andraspråkselever befinner 

sig i underläge jämfört med infödda talare av undervisningsspråket. Detta tar sig främst 

i uttryck i att andraspråkseleverna får en tillbakadragen roll i klassrummet (Hyltenstam 

& Lindberg, 2004:19). Vi ser detta fenomen som en grundpelare till en stor del av den 

problematik som tagits upp och diskuterats tidigare i studien. Enligt oss är det möjligt 

att koppla samman denna företeelse med många av de utbildningsaspekter som 

behandlats. Denna svaga länk i utbildningskedjan, det vill säga den bristfälliga 

övergången från förberedelseklass till ordinarie klass och det maktförhållande som det 

redogjorts för, kan ses som orsaken till den brist på stöttning, tid och frustration som 

många lärare vittnar om i studien. Mycket visar på att lärarna i ordinarie klass inte har 

möjlighet att stötta eleverna i den mån som krävs vid denna övergång. Många lärare 

upplever en frustration över att bedriva undervisning med andraspråkselever och man 

anser att tiden inte räcker till att ge dessa elever ett rättvist bemötande i klassrummet. 

När eleverna kommer till ordinarie klass känner de sig ofta otrygga och blir 

tillbakadragna vilket kan tänkas göra lärarnas uppdrag ännu svårare. Lärarna skulle 

behöva ägna eleven ännu mer tid och stöttning för att denne ska känna sig trygg i 

klassen men precis som tidigare diskuterats finns varken tid eller möjlighet för detta.  

 

Avslutningsvis är det av vikt att nämna det faktum att vi i såväl i enkätsvaren som i 

fokusgruppssamtalet kan utläsa att flera informanter saknar kännedom om vem som bär 

ansvaret för utslussningen av andraspråkselever. Vi ser det som högst värdefullt att lyfta 

denna problematik då många informanter väljer att lyfta just utslussningen som en av de 

största problematiska faktorerna i frågan om andraspråksundervisning.  Om man inte 

vet vilken tjänstefunktion som bär huvudansvaret för utslussningen, hur möjliggörs då 

en väl fungerande undervisning? Hur kan man som lärare då skaffa sig information om 

de elever som ska komma att undervisas? Det finns uppenbarligen ingen tydlig länk och 

kommunikation mellan elevens tid i förberedelseklass och första möte med ordinarie 

klass. Man skulle kunna se denna problematik som en bakomliggande orsak till många 

av de negativa aspekter av undervisningen som diskuteras i denna studie, så som brist 

på stöttning, andraspråkselevers underlägsna position i skolan och lärarnas frustration 

som gör sig påmind i andraspråksundervisning. Det är inte omöjligt att dessa 
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problemområden hade kunnat se annorlunda ut om organisationen kring utslussning 

genomgått en förändring till det bättre. Det kan tänkas att en tydligare hantering där alla 

berörda parter får vara delaktiga i processen hade kunnat vara kärnan till denna 

förändring. 
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Bilagor 

Bilaga A: Enkät 

 
Mejl i samband med enkäten: 

Hej! Vi är två studenter på Linnéuniversitetet i Växjö som läser till gymnasielärare i 

bild respektive idrott och nu även svenska som andraspråk. Vi skriver just nu en c-

uppsats om ämneslärares erfarenheter av att undervisa andraspråkselever. Vi vore 

väldigt tacksamma om ni tog er tid att svara på vår enkät som finns bifogad i detta mejl. 

Detta sker online och tar inte mer än några minuter. Ert deltagande kommer att vara 

anonymt. Tack på förhand! MVH Evelina Eklund och Hanna Lundquist. 

 

Andraspråkselever i ämnesundervisningen 

 

Syftet med denna enkät är att få en insikt i hur ämneslärare tänker kring undervisning  

av elever som inte har svenska som sitt förstaspråk.  Ert deltagande i enkäten är helt 

anonymt och enkäten tar inte mer än några minuter att genomföra. Vi är tacksamma för 

utförliga svar på de frågor där det finns möjlighet till att ge kommentarer. Tack på 

förhand! 

 

(* = Obligatorisk fråga) 

 

1. Hur många år har du varit aktiv som ämneslärare?* 

(Kort svarstext) 

 

2. I vilket eller vilka ämnen undervisar du?* 

(Kort svarstext) 

 

3. Är du formellt behörig i de ämnen du undervisar i?* 

( ) Ja 

( ) Nej 

( ) Övrigt: _________ 

 

Organisation 
Nedan följer några frågor angående organisationen på din arbetsplats. Du svarar på 

frågorna efter bästa förmåga. 

 

4. Vilket system använder sig din arbetsplats av när det kommer till nyanlända elever?* 

( ) Förberedelseklass 

( ) Direktintegrering 

( ) Vet ej 

( ) Övrigt: _________ 

 

5. Vilken tjänsteman/tjänstefunktion ansvarar för utslussningen av nyanlända elever till 

ordinarie klasser?* 

(Kort svarstext) 

 

6. Känner du till vilka ämnen som är vanligast att eleverna slussas ut till först? I sådant 

fall, vilka?* 

(Kort svarstext) 

  



  
 

II 

7. Hur lång tid tar det vanligtvis för eleven att helt och hållet gå över till ordinarie klass 

och ditt ämne?* 

(Kort svarstext) 

 

8. Upplever du att eleverna är redo att möta ämnesundervisningen när de slussas vidare 

till ordinarie undervisning? Om inte, vari ligger problematiken? 

(Lång svarstext) 

 

9. I vilken mån får du som ämneslärare information om de andraspråkselever du ska 

möta i ditt ämne?* 

Mycket lite information 1   2   3   4   5      Mycket information 

 

10. Hur får du information om de andraspråkselever du ska möta i ditt ämne?* 

Här är mer än ett svarsalternativ möjligt. 

[  ] Via ett kollegialt möte 

[  ] Jag får ta del av en kartläggning 

[  ] Övrigt: _________ 

 

11. På en skala 1-5, hur nöjd är du med systemet och hanteringen av nyanlända elever 

på din arbetsplats?* 

Inte alls nöjd  1   2   3   4   5       Mycket nöjd 

 

12. Om du inte är helt nöjd med organisationen, vad skulle du vilja förändra? 

(Lång svarstext) 

 

Undervisning 
Nedan följer frågor angående andraspråkselever i din ämnesundervisning. 

 

13. Hur vanligt är det att du har elever som inte har svenska som sitt förstaspråk i din 

ämnesundervisning?* 

(Lång svarstext) 

 

14. Påverkas din undervisning av att det i klassen går elever som inte har svenska som 

förstaspråk?* 

(  ) Ja 

(  ) Nej 

(  ) Övrigt: _______ 

 

Om ja, tala om hur: 

(Lång svarstext) 

 

15. Påverkas din planering av att det i klassen går elever som inte har svenska som 

förstaspråk?* 

(  ) Ja 

(  ) Nej 

(  ) Övrigt: _______ 

 

Om ja, tala om hur: 

(Lång svarstext) 

 



  
 

III 

16. Finner du några utmaningar när det kommer till att undervisa andraspråkselever och 

i sådant fall vilka? 

(Lång svarstext) 

 

17. Upplever du att du givits/har de resurser som krävs för att undervisa elever som inte 

har svenska som förstaspråk?* 

Har du fått utbildning inom ämnet? 

(  ) Ja 

(  ) Nej 

(  ) Övrigt: _______ 

 

Om du svarade nej på ovanstående fråga, utveckla gärna: 

(Lång svarstext) 

 

Stort tack för ditt deltagande! 


