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Sammandrag 
Undersökningens syfte är att studera ämneslärares muntliga beskrivningar av hur de upplever 

undervisningen på Språkintroduktionen och hur de arbetar för att eleverna ska nå målen. 

Studien utgörs av intervjuer och analysen är kvalitativ. Intervjuerna gjordes under 2012 med 

lärare som arbetar på samma skola. Intervjufrågorna handlar om hur de anpassar sin 

undervisning till elever på Språkintroduktionen och hur de arbetar med ordförståelse och 

ordinlärning samt vilka svårigheter de finner med att arbeta på Språkintroduktionen.  

Resultatet visar att lärarna anpassade sin undervisning till elever på Språkintroduktionen 

genom att lägga fokus på att få eleverna att förstå språket, såväl tal som texter i läromedel. 

Det var också orsaken till att lärarna arbetade mycket med att förklara nya ord. Arbetet med 

ordförståelse och ordinlärning bestod främst av att förklara nya ord som eleverna frågade om. 

Av intervjuerna framkom även att de flesta av lärarna inte varierade sin arbetsmetod utan 

använde sig av en och samma arbetsmetod på Språkintroduktionen.  

De svårigheter som lärarna främst talade om var elevernas varierande ämnes- som 

språkkunskaper. Fyra av sju lärare menade även att eleverna fick för få undervisningstimmar. 

Det är viktigt att ta i beaktan att resultatet högst troligt skulle se annorlunda ut om 

intervjuerna hade utförts idag då ny forskning och nya riktlinjer har framkommit sedan 2012. 
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1 Inledning 

Språkintroduktion är ett introduktionsprogram på gymnasiet för nyanlända ungdomar. Syftet 

med programmet är att förbereda eleverna till en annan gymnasial utbildning eller till 

arbetsmarknaden. För att eleverna ska bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i 

gymnasieskolan krävs att de blir godkända i svenska/svenska som andraspråk, matematik 

samt ytterligare sex ämnen. För att eleverna ska bli behöriga till ett nationellt 

högskoleförberedande program behöver eleverna utöver svenska/svenska som andraspråk och 

matematik bli godkända i 10 övriga ämnen (Skolverket 2011). Behörighetsreglerna 

aktualiserar frågor som rör relationen mellan språkförståelse, språkutveckling och 

ämnesundervisning. I uppsatsen söker jag svar på frågor som anpassas ämnesundervisningen 

till de nyanlända eleverna? Och vilka eventuella språksvårigheter kan ämneslärarna tänkas 

stöta på? Eftersom elevers ordförråd har en stor betydelse för deras skolframgång ska jag 

även undersöka hur ämneslärarna arbetar med ordförståelse och ordinlärning.  

Sedan 2012 då intervjuerna utfördes har mycket förändrats. Bland annat har elever på 

gymnasieskolans introduktionsprogram sedan juli 2018 rätt till minst 23 undervisningstimmar 

i veckan (Skolverket 2019). Dessutom har translanguaging, som kan kallas 

transspråkande/korsspråkande på svenska, fått större spridning i skolvärlden. Transspråkande 

handlar om att på ett medvetet vis använda elevernas flerspråkighet som en tillgång i 

undervisningen. Gudrun Svensson (2018) skriver att begreppet translanguaging myntades 

1996 av språkforskaren Cen Williams men att forskning om flerspråkighet i undervisningen 

bedrevs redan 20 år innan dess av bland annat Jim Cummins. Även om forskning om 

transspråkande har bedrivits länge är det först under senare år som lärare blivit alltmer 

medvetna om att flerspråkighet bör användas som en resurs i elevernas lärande och att 

eleverna bör få använda sig av alla sina språk i undervisningen. Enligt Bigestans, Drewsen 

och Kindenberg (2015) har den amerikanska forskaren Ofelia Garcías föreläsning på 

Symposium 2015 varit en bidragande orsak till detta. Då fördelarna med att använda 

flerspråkighet i undervisningen har uppmärksammats av lärare först på senare år är det viktigt 

att ha i åtanke att intervjuerna i denna uppsats gjordes under 2012 då transspråkande inte hade 

fått samma uppmärksamhet och spridning.  
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1.1 Syfte och problemformulering 

Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att undersöka ämneslärares muntliga 

beskrivningar av hur de upplever undervisningen på Språkintroduktionen och hur de arbetar 

för att eleverna ska nå målen. Syftet har konkretiserats i följande frågeställningar: 

1. Hur anpassar lärarna sin undervisning till eleverna på Språkintroduktionen? 

2. Hur arbetar lärarna med ordförståelse och ordinlärning? 

3. Finner lärarna några svårigheter med att arbeta på Språkintroduktionen? Vilka i så 

fall? 

 

1.2 Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa valet av informanter till ämneslärare som undervisar på 

Språkintroduktionen. Klasserna på Språkintroduktionen är homogena på så vis att de består av 

helt eller relativt nyanlända elever men klasserna skiljer sig åt utifrån aspekten att eleverna 

har varierande språkbakgrund och har gått olika antal år i skolan i sina hemländer. 

Avgränsningen grundar sig i min vilja att undersöka hur ämneslärare upplever dessa villkor 

och hur de arbetar för att eleverna ska nå målen. 

 

 

2 Bakgrund 

I det här kapitlet ges information om Språkintroduktionen och Skolinspektionens granskning 

av utbildning för nyanlända. För att skildra de inlärningsproblem som elever på 

Språkintroduktionen kan stöta på finns det även ett avsnitt om bas och utbyggnad. Kapitlet 

avslutas med tidigare forskning om Cummins fyrfältsmodell, ordförråd och ordinlärning, 

språkutvecklande ämnesundervisning samt forskning om hur undervisning för nyanlända bör 

utformas.  

 

2.1 Språkintroduktionen 

Språkintroduktionen är ett introduktionsprogram på gymnasiet som är till för elever som 

nyligen har anlänt till Sverige och som därför inte har uppnått behörighet till ett nationellt 

program på gymnasiet. Syftet med programmet är att ge eleverna en utbildning där det 
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svenska språket står i fokus. Förutom undervisning i svenska eller svenska som andraspråk 

ska Språkintroduktionen innehålla de grundskoleämnnen som eleven inte har godkända betyg 

i och som han/hon är i behov av för att kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan 

utbildning (Skolverket 2011). Även om Språkintroduktionens mål är att eleven ska kunna gå 

vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning så tidigt som möjligt så anges det ingen 

tidsgräns för Språkintroduktionen utan elevens möjlighet att gå vidare bedöms individuellt 

(Skolverket 2011). 

 

2.1.1 Nyanländas utbildning 

År 2009 granskade Skolinspektionen nyanländas utbildning i grundskolan årskurs 8 och 9 

samt gymnasieskolan. Sammanlagt granskades 14 kommuner och 34 skolor. Skolinspektionen 

uppmärksammade att nyanlända elever inte får likvärdiga möjligheter att nå skolans mål. 

Bland annat visade granskningen att elevernas ämnes- och språkkunskaper inte tas tillvara och 

att deras kunskapsutveckling bromsas upp (Skolinspektionen 2009:6). Skolinspektionen 

(2009:6) menar att det är nödvändigt att ta reda på elevernas bakgrund vad gäller deras 

ämneskunskaper. Granskningen visade emellertid att skolorna ofta organiserade 

undervisningen efter elevernas kunskaper i svenska språket och inte utifrån elevernas 

kunskaper i alla ämnen.  

Granskningen visade även att nyanlända elever inte får tillräckligt mycket 

studiehandledning på modersmålet. Syftet med studiehandledning på modersmålet är att 

eleven ska ha möjlighet att utveckla sina kunskaper i olika ämnen trots begränsade kunskaper 

i svenska språket. Skolinspektionen (2009:7) menar att det finns en risk att eleven halkar efter 

i kunskapsutvecklingen om han eller hon inte får tillgång till studiehandledning. Eftersom 

studiehandledning spelar så stor roll för nyanländas skolframgång har samtliga elever rätt till 

det vid behov. Enligt en ny lag från augusti 2018 ska alla nyanlända elever på högstadiet i 

grundskolan, specialskolan eller grundsärskolan få studiehandledning på modersmålet om det 

inte är uppenbart att det inte behövs (Skolverket 2019). 

Nihad Bunar har tagit fram en rapport som presenterar och diskuterar svensk forskning 

om nyanlända och deras lärande. Bunar kommer fram till att den akademiska forskningen om 

nyanländas introduktionstid inte är tillräcklig för att dra några säkra slutsatser om vad som 

fungerar (Bunar 2010). I ljuset av Bunars slutsats och med anledning av behörighetsreglerna 

som kom hösten 2011 ser jag ett stort behov av forskning som undersöker nyanländas 

skolsituation. 
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2.2 Tidigare forskning 

I forskningsöversikten tas termerna bas och utbyggnad upp för att förklara skillnaderna 

mellan den språkbehärskning som krävs för att klara av studierna och den som behövs för att 

klara av vardagen. Därefter berörs språkutveckling i ämnesundervisning. Här beskrivs syftet 

med språkutvecklande ämnesundervisning samt tidigare forskning om densamma. Kapitlet 

avslutas med avsnitt som handlar om vad lärare och skola bör ta hänsyn till i sin planering av 

ämnesundervisningen. 

 

2.2.1 Bas och utbyggnad 

Den språkbehärskning som krävs för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i skolan skiljer 

sig från den språkbehärskning som behövs i vardagen. Viberg (1993:63) använder sig av 

begreppen bas och utbyggnad för att förklara skillnaderna. Begreppen är användbara för att 

förstå vilka problem som möter den som har svenska som andraspråk. Basen hör till de delar 

av språkbehärskningen som barn använder sig av innan de börjar skolan. Basen innehåller 

bland annat ljudsystemet, det morfologiska och syntaktiska systemet samt basordförrådet. De 

delar av språkbehärskningen som används i skolan och till viss del senare i livet hör till 

utbyggnaden. Det är främst diskursstukturen och ordförrådet som utvecklas under skoltiden. 

Utbyggnaden handlar särskilt om förmågan att anpassa språket efter olika 

användningsområden (Ibid 1993:63). Om barn börjar lära sig svenska i skolåldern behöver de 

lära sig basen men även de delar av utbyggnaden som de jämnåriga infödda eleverna 

behärskar. Enligt Viberg (1993:66) behöver omfattningen av det som ska läras in ökas 

avsevärt med stigande ålder för att det med tiden ska vara möjligt för eleven att behärska 

svenska på en infödd nivå. 

En viktig faktor för hur lång tid det tar för andraspråkselever att nå en åldersadekvat nivå 

i det kunskapsrelaterade språket är vilken ålder de är i när de möter andraspråket. Forskning 

visar att detta kan ta mellan 6–8 år för inlärare som är 12 år eller äldre när de anländer. En 

förklaring kan vara de höga studiekraven och undervisningsformen för den här gruppen 

(Sellgren 2005:205). Ett sätt att åskådliggöra de olika språkkunskaperna är via Cummins 

fyrfältsmodell. 
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2.2.2 Cummins fyrfältsmodell 

Cummins fyrfältsmodell (se figur 1) grundar sig på dimensionerna kognitiv nivå och grad av 

situationsberoende. Modellen kan fungera som ett hjälpmedel för lärare vid lektionsplanering 

genom att den synliggör och värderar undervisningens språkliga och kognitiva krav 

(Holmegaard & Wikström 2004:543). 

 

Figur 1. Cummins fyrfältsmodell för andraspråkselevernas språk- och kunskapsutveckling (Fritt efter Löthagen 

m.fl. 2008:66). 

 

 

Om undervisningen präglas av höga kognitiva krav med lågt kontextuellt stöd kan det leda till 

att elever ger upp på grund av frustration och oro. Samtidigt kan låga kognitiva krav och lågt 

kontextuellt stöd resultera i ointresse för och motvilja mot skolan. Inte heller det nedre vänstra 

fältet rekommenderas då låg kognitiv nivå med högt kontextuellt stöd sällan bidrar till mycket 

lärande. Istället bör uppgifter befinna sig på det vänstra, övre fältet då högt kontextuellt stöd 

kan hjälpa elever att klara av uppgifter med höga kognitiva krav (Gibbons 2010:43). För att 

andraspråkselever ska klara av uppgifter på högre kognitiva nivåer krävs mycket 

kontextualisering. Kontextualisering innebär koppling till elevernas referensramar (tidigare 

kunskaper och erfarenheter) och kontextuellt stöd i form av undervisning med laborativt och 

interaktivt arbetssätt (Holmegaard & Wikström 2004:544).  
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Genom att undervisningen aktiverar elevernas tidigare kunskaper och språkbehärskning 

(både modersmål och andraspråk) blir inlärningsprocessen mycket effektivare eftersom den 

tidigare kunskapen gör den nya informationen kontextinbäddad och begriplig (Cummins 

2001:95). Dessutom leder detta arbetssätt till att elevers självkänsla och identitet stärks. Om 

det inte finns någon möjligt att anordna tvåspråkig utbildning kan lärare visa respekt för 

elevernas språk och kultur genom att bland annat låta elever skriva loggbok och 

sammanfattningar på modersmålet (Axelsson 2004:511). Enligt Lahdenperä (2004:65) gynnas 

det interkulturella lärandet om läraren tar hänsyn till elevernas språk, kultur och erfarenheter 

samt om skolan erbjuder undervisning på och i elevers modersmål.   

Ett interaktivt arbetssätt är viktigt för att göra inflödet begripligt. Samarbete med andra 

ger inläraren möjlighet att påverka inflödet samtidigt som det ger inläraren återkoppling på de 

egna hypoteserna om målspråket (Lindberg 1996:41). Det är betydelsefullt att elever får 

tillfällen att både tala och skriva på sitt andraspråk. Risken är annars att läs- och 

hörförståelsen blir bra men att deras förmåga att uttrycka sig blir begränsad (Löthagen m.fl. 

2008:81). Gibbons (2010:209) betonar att lärare behöver utforma uppgifter på ett sådant sätt 

att de inte bara ger möjlighet till samtal utan även kräver det.  

Ladberg (2003:185) visar att lärare talar större delen av katederundervisningen och att 

elever inte får så många tillfällen att vara delaktiga i språkliga aktiviteter. Elever talar främst 

när de ska svara på frågor med ett givet svar. Gibbons (2010:227) menar emellertid att 

interaktiv och planerad stöttning kan hjälpa elever att delta i lärande på hög nivå. Lärare 

interagerar stöttande om de bland annat utgår från elevernas erfarenheter, om de ger sig in i 

längre samtal med eleverna samt om de ger eleverna mer tid att svara. 

 

2.2.3 Ordförråd och ordinlärning 

Elever som lär sig svenska som andraspråk måste dels lära sig ord som tillhör basordförrådet, 

dels lära sig ord som tillhör det utbyggda ordförrådet. Kraven för vad eleverna behöver kunna 

växer i takt med deras ålder, då det handlar om att nå en nivå som är normal för åldern de 

befinner sig i (Viberg 1993:36). Den viktigaste faktorn för att man ska lyckas tillgodogöra sig 

kunskaper i ämnesundervisningen är ordförrådet. Särskilt ordförrådet i läromedlen kan bringa 

svårigheter för elever som inte behärskar undervisningsspråket (Lindberg 2006:66). Antalet 

kända ord i texterna är viktigt då det avgör huruvida inlärare kan förstå dem eller inte. 

Internationell forskning har visat att inläraren bör känna igen minst 95% av orden för att 

kunna förstå och ta till sig innehållet i en text (Lindberg 2007:91).  
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Enström (2010:23) anser att det är viktigt att inlärare möter ord i naturliga sammanhang 

eftersom ord sällan uppträder isolerade i verkligheten. Det är ofta möjligt att lista ut ordens 

ungefärliga betydelse med hjälp av sammanhanget och våra omvärldskunskaper. Lindberg 

och Kokkinakis (2006:157) menar att orden kommer i ett naturligt sammanhang när 

ämneslärare arbetar med ämnesorden i undervisningen. Genom att möta ett ord repeterade 

gånger i olika kontexter får inläraren en chans att korrigera och komplettera sin kunskap för 

att med tiden nå fram till den exakta innebörden. Inlärare som utsätts för rik input har störst 

möjlighet att få ett stort ordförråd. Inlärningen effektiviseras däremot om nivån är strax över 

den språkliga nivå inläraren befinner sig på (Enström 2010:24).  

Ordboken kan användas i syfte att lära sig nya ord. Inlärare kan använda ordböcker för att 

slå upp främmande ord för att se betydelsen. Inläraren kan även slå upp ord för att kontrollera 

hur de skall stavas, uttalas eller böjas. I ordböcker framkommer även passande 

ordkombinationer och användningsområden. Däremot är det nödvändigt att inläraren får lära 

sig att använda ordboken på bästa sätt för att kunna dra nytta av all information. Ett exempel 

på en svårighet som inlärare kan stöta på är att hitta den rätta betydelsen hos ett flertydigt ord 

(Enström 2010:27).  

Läraren bör i ordkunskapsundervisningen lära eleverna hur ordförrådet kan struktureras 

för att underlätta ordinlärningen. Eleverna behöver bl.a. lära sig i vilken relation ett ord står 

till andra ord och hur olika ord kan kombineras. För övrigt är det viktigt att lära eleverna 

språkets ordbildningsregler eftersom detta kan hjälpa eleverna att lära sig nya ord och att gissa 

vad nya ord betyder. Det är även betydelsefullt att tydliggöra för eleverna att många svenska 

ord kan ha flera betydelser (Enström & Holmegaard 2003:183–186). 

Det bästa sättet att bygga upp ordförrådet är genom verkliga och konkreta upplevelser. 

Studiebesök på olika platser är exempel på goda tillfällen till ordinlärning.  Eleverna får då 

möjlighet att stöta på nya ord i ordens konkreta miljö. I den fysiska miljön finns det ledtrådar 

som kan hjälpa eleverna att gissa ordens betydelse. På så vis erbjuder studiebesöken ett 

kontextuellt stöd som inte enbart består av text. Ordinlärningen gynnas även av att inläraren 

stimuleras att använda språket i både tal och skrift. Det är t.ex. först när elever får producera 

egna texter utifrån det de har läst som de kan göra orden till sina egna (Enström & 

Holmegaard 2003:165–182). 

 



12 

 

2.2.4 Språkutveckling i ämnesundervisningen 

Många flerspråkiga elever misslyckas i skolan på grund av otillräckliga kunskaper i 

undervisningsspråket. Eftersom kunskapsrelaterade språkfärdigheter på ett andraspråk tar 

flera år att tillägna sig är det inte tillräckligt för skolan att enbart satsa på 

modersmålsundervisning och svenska som andraspråk. Istället är det nödvändigt att samtliga 

lärare arbetar med flerspråkiga elevers språkutveckling (Lindberg, 2006:58). 

 Exempel på tidigare forskning som rör språkutvecklande ämnesundervisning är Carina 

Arvidssons (2010) och Annika Söderlind–Blanks (2011) C–uppsatser. Båda dessa författare 

undersöker hur mångkulturella skolor arbetar språkutvecklande i ämnesundervisningen. 

Undersökningarna berör mitt intresseområde på så vis att de handlar om språkutvecklande 

arbetssätt i ämnesundervisningen, men de undersökta klasserna består av såväl infödda 

svenskar som elever med invandrarbakgrund. Arvidssons studie visar att eleverna fick 

möjlighet att utnyttja sina tidigare kunskaper och erfarenheter samt att de fick ett stort 

kontextuellt stöd i form av tekniska hjälpmedel och klassrumsinteraktion av olika slag. 

Arvidsson kom däremot fram till att det saknades samarbete mellan ämneslärare och lärare i 

svenska som andraspråk (Arvidsson 2010). Söderlind-Blanks studie visar på att ämneslärarnas 

undervisning till viss del är språkutvecklande men att det språkutvecklande arbetssättet skulle 

kunna förbättras (Söderlind-Blank 2011).  

Andra exempel på tidigare forskning som rör språkutvecklande ämnesundervisning 

behandlar vad lärare behöver ta hänsyn till vid planering av undervisning anpassad till 

andraspråkselever.  Enligt Monica Axelsson (2003:143) är de väsentligaste ingredienserna för 

tvåspråkiga elevers skolframgång undervisning som präglas av höga förväntningar och 

mycket stöttning. I en intervjustudie gjord av Skolverket (2008:23) fanns däremot exempel på 

lärare som anpassade ämnesundervisningen för svenska som andraspråkselever genom att ge 

enklare uppgifter. Skolverket (2008:23) betonar att anpassning av undervisningen inte ska 

innebära förenklade arbetsuppgifter och låga förväntningar på elever. Elevernas inre 

motivation ökar trots allt när de lyckas med alltmer komplexa uppgifter (Holmegaard & 

Wikström 2004:546).  

Axelsson (2003:143–144) belyser betydelsen av att studera ämnesundervisningens 

genrer. Hon menar att det finns ett behov av att studera varje skolämnes karakteristiska genrer 

samt särskilda vis att språkligt formulera kunskap för att kunna ge eleverna tydliga modeller 

för hur de ska uttrycka sig som experter inom varje ämne. Enligt Sellgren (2005:205) behöver 
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lärare lära sig mer om det språkliga i sina ämnen, men även få verktyg för att kunna undervisa 

om det.  

Eftersom olika delar i undervisningen kräver olika stöd bör ämnesundervisningen ha ett 

varierande upplägg. Eleverna bör få arbeta parvis, i grupp, individuellt och lärarlett i helklass 

(Gibbons 2010:223). Andraspråkselever anser ofta att lärare talar för fort. Gibbons (2010:224) 

menar att talhastigheten kanske inte är problemet utan snarare hastigheten med vilken 

informationen levereras. Andraspråkselever bör därför få samma information på flera olika 

sätt.  

Det är nödvändigt att ämneslärare och andraspråkslärare samarbetar för att eleverna ska 

få goda möjligheter att lyckas i skolan. Förutom att lärarna bör rådgöra med varandra bör 

samarbetet gälla planering, genomförande och utvärdering av undervisningen, enligt Sellgren 

(2005:217) som menar att ämneslärare och andraspråkslärare inte samarbetar tillräckligt 

mycket kring andraspråkselevers undervisning. Bülow m.fl. (1992:73) pekar på risken med att 

elever har för många lärare. Det djupa samarbetet blir ofta lidande när antalet lärare inte 

begränsas.  

Det språkliga material som används styr inlärningen i hög grad. Därför måste lärare 

granska lärobokstexter och andra texter genom att ta hänsyn till elevernas förkunskaper och 

språkfärdighetsnivå. Lärare bör även tänka på om det finns bilder och illustrationer som kan 

utgöra ett stöd för läsandet. Holmegaard & Wikström (2004:549) betonar också att texterna 

inte ska innehålla alltför många nya ord eftersom det gör det svårt för eleverna att gissa 

ordens betydelse om majoriteten av det som ska läsas in är okänt. Liberg (2003:218–219) 

menar att aktiviteter som exempelvis samtala, rita, måla och dramatisera det man läser och 

skriver om gör att olika sinnesintryck samspelar med varandra och på så vis fördjupar 

elevernas förståelse.  

När undervisningen planeras måste man även ta hänsyn till tidsaspekten. Bülow m.fl. 

(1992:66) menar att det är självklart att det tar längre tid att ta till sig nya kunskaper på ett 

andraspråk. Holmegaard & Wikström (2004:541) skriver om att det måste ställas rimliga krav 

på eleverna och att realistiska tidsramar ges. Ämneslärare på Språkintroduktionen bör förutom 

att ta hänsyn till de faktorer som berörts i detta avsnitt även arbeta för att öka elevers 

ordförråd samt utgå ifrån Cummins fyrfältsmodell när de planerar sin undervisning. 

Sammanfattningsvis är det av stor betydelse att samtliga lärare arbetar med flerspråkiga 

elevers språkutveckling på grund av att kunskapsrelaterade språkfärdigheter på ett andraspråk 

tar flera år att tillägna sig. Lärare bör se till att eleverna i sin undervisning får uppgifter på hög 



14 

 

kognitiv nivå med tillgång till högt kontextuellt stöd. På grund av ordförrådets betydelse för 

elevers skolframgång är det även viktigt att elever lär sig många nya ord. Lärarna bör då se till 

att eleverna möter orden i ett naturligt sammanhang och lär sig hur ordförrådet kan 

struktureras. 

 

3 Metod 

Jag har valt att genomföra undersökningen med en kvalitativ forskningsmetod. En kvalitativ 

undersökning grundar sig på närstudier och ger en fördjupad bild av det som studeras 

(Lagerholm, 2005:28f). Den kvalitativa forskningen brukar förutom att rikta in sig mer på ord 

än på siffror ha en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik. Det innebär att teorin 

är resultatet av forskningsresultatet (Bryman 2001:249). Emellertid är det inom kvalitativ 

forskning möjligt att pröva teorier som specificerats i förväg med hjälp av kvalitativ data (Ibid 

2001:255). Inom den kvalitativa forskningen vill man förstå den sociala verkligheten så som 

deltagarna tolkar den och man har ett deltagarperspektiv som utgår från det som deltagarna 

uppfattar som viktigt och betydelsefullt (Ibid 2001:264).  

Fältmetoden jag har valt för att besvara studiens frågeställningar är intervjuer med lärare 

som bedriver ämnesundervisning på Språkintroduktionen i en skola i Stockholms län. För att 

inte avslöja lärarnas identitet har jag valt att använda fingerade namn och inte avslöja vilken 

kommun de arbetar i. Intervjuerna var semistrukturerade. Enligt Bryman (2001:301) ger 

metoden informanterna stor frihet att formulera svar på sitt sätt. I semistrukturerade intervjuer 

används en intervjuguide, men det är inte nödvändigt att frågorna kommer i samma ordning. 

Dessutom kan intervjuaren ställa följdfrågor som inte ingår i intervjuguiden. Frågorna ställs 

dock i allmänhet i den ursprungliga ordningen och ordalydelsen (Ibid 2001:301).  

Jag använde ett diskursanalytiskt förhållningssätt när jag analyserade intervjuerna. Enligt 

Brinkmann och Kvale (2009:245) spelar talet i sig en betydelsefull roll inom diskursanalysen. 

Man frågar sig inte om deltagarna avslöjar sin sanna inställning eller om de beskriver ett 

fenomen på ett "riktigt" sätt. Syftet med en diskursiv intervju är inte att finna verklighetens 

inre mening eller att försöka framställa den på ett objektivt vis. Istället fokuserar man på hur 

en social episod produceras i samtal (Ibid 2009:248). 

Lärarna i studien har informerats om undersökningens syfte och sin roll i studien. De har 

även informerats om att deltagandet är frivilligt och att en avbruten medverkan inte leder till 
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några negativa följder för dem. Intervjuerna genomfördes i enskildhet eftersom individuella 

svar är av stor betydelse. Enligt Lagerholm (2005:34) kan resultatet påverkas fördelaktigt om 

miljön får informanterna att känna sig mer avslappnade och naturliga. Intervjuerna utfördes på 

lärarnas arbetsplats. Även om miljön inte upplevdes som positiv verkade lärarna vara 

avslappnade. 

Intervjuerna spelades in för att jag under intervjuerna skulle kunna koncentrera mig på 

själva situationen istället för att skynda mig att skriva det som lärarna sa. En annan fördel med 

att spela in intervjuerna är möjligheten att gå tillbaka och kontrollera det informanterna har 

sagt (Lagerholm, 2005:56). 

 

3.1 Material 

Lärarna i studien kallas för Anna, Lotta, Jonna, Katrin, Lina, Carl och Per. De arbetar på en 

skola som har sju Språkintroduktionsklasser, tre klasser som kallas för Start och fyra klasser 

som kallas för Sprint. En startklass består av nyanlända elever och en sprintklass består av 

elever som har bott i Sverige en lite längre tid. Det innebär att lärarna undervisar grupper som 

är indelade efter språkkunskaperna i svenska och inte kunskaperna i lärarnas respektive 

ämnen. Samtidigt är en stor majoritet av eleverna som lärarna undervisar på 

Språkintroduktionen arabisktalande. 

Anna började arbeta som obehörig lärare 1988. Hon blev behörig lärare 2008 och började 

då arbeta på den skola som hon arbetar på nu och det var också då hon först började undervisa 

på Språkintroduktionen. För närvarande undervisar hon i matematik, men hon har även 

undervisat i NO. 

Lotta är utbildad gymnasielärare i naturkunskap, geografi och biologi. Hon började arbeta 

som lärare 2004 och har undervisat som NO–lärare på Språkintroduktionen sedan januari 

2012. 

Jonna är utbildad gymnasielärare i naturkunskap och biologi. Hon har arbetat som lärare i 

två år och har undervisat på Språkintroduktionen som NO–lärare lika länge. 

Katrin har arbetat som lärare i tio år och undervisat på Språkintroduktionen i fem år. Hon 

är utbildad gymnasielärare i svenska och religion och har även 30 högskolepoäng i svenska 

som andraspråk. På Språkintroduktionen undervisar hon i svenska som andraspråk och SO. 

Lina är utbildad gymnasielärare i matematik och religion. Hon har arbetat som 

matematiklärare i fem år och har undervisat på Språkintroduktionen lika länge. 
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Carl är utbildad SO–lärare samt gymnasielärare i samhällskunskap och historia. Han har 

arbetat som lärare i tre år och har undervisat som SO–lärare på Språkintroduktionen lika 

länge. 

Per har en lärarutbildning i historia, religion med en breddning på samhällskunskap. Han 

har arbetat som lärare i tre år. Han har undervisat på Språkintroduktionen som SO–lärare 

sedan augusti 2011.  

Samtliga lärare undervisar även på de nationella programmen på gymnasieskolan. 

 

 

4 Resultat 

I kapitlet presenteras lärarnas muntliga beskrivningar av hur de upplever undervisningen på 

Språkintroduktionen och hur de arbetar för att eleverna ska nå målen. Lärarnas beskrivningar 

redogörs under tre rubriker som skall motsvara syftets tre frågeställningar. 

 

4.1 Anpassning av undervisningen på Språkintroduktionen 

På Språkintroduktionen förklarar Anna ord oftare än vad hon gör för elever på de nationella 

programmen eftersom eleverna själva frågar om ords innebörd. På Start använder Anna sig 

gärna av IKT. Hon visar ofta bilder via projektion för att lära eleverna matematiska begrepp 

och på Start brukar hon även visa web–matte där en arabisk lärare pratar. Anna använder sig 

av olika arbetssätt. Hon har klassiska genomgångar och hon låter även eleverna diskutera. När 

Anna har genomgångar brukar hon anpassa sitt tal genom att göra fler pauser än vad hon 

brukar göra. Dessutom använder hon ofta dubbla begrepp, t.ex. ”multiplicera, gångra” och 

”subtrahera, minus” för att eleverna ska lära sig de matematiska termerna. När Anna inte har 

klassiska genomgångar brukar hon dela in eleverna i grupper och låta dem laborera eller 

arbeta med uppgifter vid tavlan.  

Anna använder olika typer av material såsom powerpoints, stenciler och böcker. I 

matematik har sprinteleverna en lärobok som inte är anpassad till elever med svenska som 

andraspråk. Anna menar att boken ändå är bra eftersom den innehåller bilder och lättlästa 

texter. I NO däremot använder hon sig av en lärobok som är anpassad till elever med annat 

modersmål än svenska. Om eleverna förstår texterna i boken och vill satsa på ett högre betyg 
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kopierar Anna texter ur andra NO–böcker eftersom den anpassade läroboken enbart berör det 

som ger eleverna ett godkänt betyg i ämnet. 

Lotta undervisar gärna genom att föreläsa och använda powerpoints samt ge eleverna 

instuderingsfrågor. Utöver powerpoints som Lotta delar ut till eleverna har de även en lärobok 

som är anpassad till svenska som andraspråkselever. Hon menar dock att boken inte uppfyller 

alla krav för att nå målen i årskurs 9. Förutom valet av lärobok anpassar Lotta undervisningen 

på Språkintroduktionen genom att förklara ord. Hon anpassar även lektionerna genom att 

förenkla. När Lotta talar om att förenkla syftar hon både på språket och på kursinnehållet. 

Elever som vill ha ett högre betyg får göra några kompletteringsuppgifter i slutet av kursen.  

Jonna använder sig gärna av Powerpoint när hon föreläser på lektionerna. Materialet hon 

använder i sin undervisning är powerpoints och stenciler eftersom hon inte har tillräckligt 

många böcker för att de ska räcka till alla elever. Hon anpassar undervisningen på 

Språkintroduktionen på så vis att hon gestaltar mer, visar fler bilder och skriver 

sammanfattande anteckningar på tavlan efter föreläsningarna. Hon utnyttjar också 

tvåspråkigheten på sina lektioner. Om det finns elever som har förstått låter Jonna dem 

förklara på sitt modersmål. Hon använder sig gärna av google translate och wikipedia.  

Katrin anpassar sin undervisning till eleverna på Språkintroduktionen genom att fokusera 

mer på ord. Dessutom tar hon upp sådant som är slarvigt skrivet i läromedlet. Hon kan då 

tillsammans med eleverna diskutera hur det kommer sig att texten är skriven på ett sätt som 

skiljer sig från det som de har lärt sig är rätt. Katrin anser att eleverna bör möta den svenska 

som svenska elever möter i ämnesundervisningen och använder därför inte böcker som är 

anpassade till svenska som andraspråkselever på sina lektioner. 

På Språkintroduktionen märker Lina att eleverna inte alltid förstår vad hon säger när hon 

föreläser. Därför anpassar hon undervisningen genom att vara flexibel och variera 

undervisningen. Vissa elever föredrar att sitta själva och räkna och andra elever vill att hon 

ska förklara för dem på tavlan. Lina anpassar också undervisningen genom att vara extra 

tydlig och repetera olika matematiska begrepp. Lina anser att det är viktigt att eleverna får 

saker förklarade på sitt eget språk. Därför låter hon gärna eleverna förklara för varandra på sitt 

modersmål. 

Ett språkhinder som eleverna möter i undervisningen är att de inte förstår allt som Lina 

säger. De förstår inte heller allt som de läser. Lina försöker uppmärksamma eleverna på hur 

frågorna är ställda. Hon formulerar sig på följande vis: 
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Som t.ex. om man frågar efter när i en uppgift, det handlar om en tid. Och var 

liksom, eller hur länge och hur långt är två olika saker och att kunna hitta de 

nyckelorden i en uppgift. Det är jättesvårt upplever jag. Det är väldigt små detaljer, 

språkliga detaljer som avgör vad för problem man ska lösa. Och det försöker jag 

tänka på också i min undervisning att jag betonar det mer än för svenska elever. 
 

 

Carl anpassar undervisningen på Språkintroduktionen genom att använda enklare 

läromedel och att förenkla sitt eget tal. Han försöker använda enklare begrepp och 

konkretisera ord genom att rita på tavlan och visa bilder. Carl menar att det är för svårt för 

Språkintroduktionseleverna att ha en alltför teoretisk undervisning. På de nationella 

programmen brukar Carl ge eleverna uppgifter där de får arbeta mer självständigt eller i 

grupp. Så arbetar han inte på Språkintroduktionen. Detta tror han beror på brist på tid och 

antal ämnen som de ska försöka klara per läsår.  

Och eftersom jag träffar dem två timmar per vecka, det blir inte så mycket. Det blir 

inte så mycket planering och det blir inte så mycket variation i uppgifterna. 

Uppgifterna som de får är oftast frågor om genomgången och de får också 

läshänvisning om boken. [...] Alltså uppgifter som de får är nästan alltid desamma. 

Frågor, frågor och läs och svara på frågor. Det är det som de får.  

 

Samtidigt som Carl anser arbetsuppgifterna vara enformiga tycker han att lektionerna på 

Språkintroduktionen är mer varierande på så vis att han visar bilder, filmer och skriver på 

tavlan. Han tycker däremot att det är synd att han själv är central i undervisningen: "Jag som 

pratar mest. Det är min röst som hörs bara". Samtidigt berättar han att han anser det vara 

viktigt att eleverna läser mycket för att utveckla sitt språk och att detta är orsaken till att de får 

vad Carl kallar för "tråkiga uppgifter". Emellertid anser han inte att resultatet blir så bra då 

han märker att eleverna bara memorerar delar av boken.  

När Per undervisar på Språkintroduktionen arbetar klassen mycket gemensamt där 

eleverna läser texterna högt och tar ut ord som är nya eller svåra och som de behöver lära sig. 

Per skriver upp orden på tavlan och försöker förklara dem. Efter att eleverna har gått igenom 

en text gemensamt finns det frågor som är kopplade till texten. Då får eleverna arbeta med 

frågorna. Det här är en arbetsmetod som Per inte använder sig av på de nationella 

programmen där han förväntar sig att eleverna skall kunna ta till sig och förstå texter på egen 

hand. 

På Språkintroduktionen undviker Per att använda för många olika sätt att undervisa. 

Istället strävar han efter att hitta ett arbetssätt som eleverna känner sig bekväma med och där 

arbetstakten utgår ifrån eleverna. Per försöker se till att alla elever får prata varje lektion. Han 

tror att det är viktigare på Språkintroduktionen än vad det är på de nationella programmen. 
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Under intervjuerna berättar Katrin, Carl och Per att de inte samarbetar med elevernas 

svenska som andraspråkslärare eller övriga lärare. Anna och Lina gör inte heller det, men 

betonar samtidigt att detta beror på tidsbrist. Lotta talar däremot om att hon samarbetar med 

elevernas svenska som andraspråkslärare på så vis att hon frågar dem om råd när hon ska 

välja ut material som hon ska använda i undervisningen. Jonna berättar också att hon har ett 

samarbete med elevernas lärare i svenska som andraspråk, men också läraren i 

samhällskunskap. De tar upp området alkohol och droger samtidigt för att eleverna ska få en 

större helhetsbild. Emellertid talar Jonna om att de inte har tid att mötas för att diskutera 

samarbetet. 

 

4.2 Arbete med ordförståelse och ordinlärning 

Anna brukar ha en ruta på tavlan där eleverna får skriva upp ord som de anser vara svåra. På 

detta vis framgår det vilka ord som olika elever undrar över. Dessutom får eleverna chansen 

att förklara orden för varandra. På Start brukar Anna arbeta extra mycket med ordinlärning 

genom att visa bilder på projektorn. Arbetet med ord på Sprint handlar främst om ord som 

eleverna stöter på i olika sammanhang, t.ex. i uppgifter. Anna nämnde ett exempel där 

eleverna kunde ordet medelvärde, men inte ordet medelålder. Då förklarade Anna genom att 

ta upp fler exempel där ordet medel ingick i en sammansättning. Hon menar att eleverna inte 

kan slå upp sammansättningar som medelålder och att det därför är viktigt att visa på flera 

sådana exempel på sammansättningar.  

Lotta arbetar med nya ord genom att försöka förklara dem på ett enklare sätt. Om hennes 

förklaringar inte räcker till använder hon ibland engelska eller ber eleverna förklara för 

varandra eller översätta med hjälp av mobilerna. Även Katrin brukar arbeta med ord genom 

att förklara dem på ett enklare sätt, men hon talar också om att det är viktigt att arbeta mycket 

med ordbildning. Hon lär eleverna om suffix, prefix och sammansättningar. Hon menar att det 

hjälper eleverna att förstå hur de kan dela upp ordet för att få någon som helst förståelse för 

vad det kan betyda.  

Många ord betyder inte samma sak i naturvetenskapliga sammanhang som i vardagliga 

situationer. Därför pratar Jonna ofta med eleverna om hur olika ord kan ha varierande 

innebörd i olika sammanhang. Jonna arbetar med nya ord genom att förklara ord som eleverna 

inte förstår. Det kan vara ord som kommer upp under föreläsningarna men även ord som 

eleverna har läst i en text. När eleverna inte förstår trots Jonnas försök att förklara eller att slå 
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upp i lexikon funderar hon på om det är möjligt att strunta i ordet. Om ordet är viktigt i 

sammanhanget talar Jonna om för eleverna att lära sig formuleringen utantill trots att de inte 

förstår det. 

Lina brukar arbeta med ord som eleverna frågar om på lektionerna. Hon brukar också ta 

upp matematiska termer som ingår i det område som de arbetar med. Inför proven brukar Lina 

göra en ordlista som eleverna får. Matematiska begrepp kräver Lina att de ska kunna och hon 

förklarar dem inte på proven.  

De läroböcker som Carl använder i sin SO–undervisning är inte anpassade till svenska 

som andraspråkselever. Carl upplever att böckerna ibland är för svåra för eleverna och att 

eleverna har en mekanisk inställning till uppgifterna. Han menar att många elever inte 

anstränger sig för att lära sig nya ord utan istället försöker kopiera rätt svar ur texten. Ibland 

brukar Carl läsa texterna på egen hand först och markera alla svåra ord i texten. Av dessa ord 

gör han sedan en gloslista som han delar ut till eleverna. Eleverna kan då skriva egna uttryck 

och meningar med dessa ord samt översätta till sina modersmål. 

I arbetet med nya ord försöker Per låta eleverna själva vara aktiva. Eleverna får uppgifter 

som att berätta, skriva och prata om orden. Per kan arbeta med nya ord genom att välja ut ord 

ur texterna som de läser. Han kan sedan be eleverna skriva en berättelse där orden skall 

användas. Om de inte känner till orden får de möjlighet att själva slå upp dem, men det ska 

vara ord som de redan ska ha gått igenom. Den här metoden använder han för att orden ska 

repeteras. 

 

4.3 Svårigheter med att arbeta på Språkintroduktionen 

Enligt Anna finns det oftast en elev i varje klass som är väldigt duktig och som självmant 

brukar förklara för de övriga i klassen. När det inte finns blir det en utmaning Anna ställs 

inför när hon undervisar nyanlända elever. Hon försöker förklara genom att använda 

synonymer eller andra ord men hon menar att man då kan förlora det man håller på med i 

matematiken. Anna menar att språket ofta sätter krokben då uppgifterna i matematik som är 

på en högre nivå brukar bestå av flera steg och att allt kan fallera om det finns någonting litet 

som eleven inte förstår.  När Anna tillfrågades hur det fungerar med studiehandledning på 

deras skola undrade hon vad det var för någonting. Efter en förklaring talade hon om att hon 

inte trodde att de hade det.   

Antalet undervisningstimmar i NO var någonting som Anna hade reagerat kraftigt på.  
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Det var det här som jag bråkade lite om, när jag skulle ha NO. För det de ville, det 

var ju det som var katastrof, de ville ju att jag skulle ha undervisning med 

sprintklassen på en timme i veckan skulle vi läsa in fysik, kemi och biologi, årskurs 

7, 8 och 9, på en timme i veckan, ett eller två timmar i veckan, alltså det finns inte. 

Det var då jag sparkade bakut och sa att det finns inte en rimlig chans för varken 

svenska eller inte svenska elever att läsa tre ämnen. Alltså det är nio år egentligen. 

Alltså 3 år biologi, 3 år kemi och 3 år fysik. Det vill man ju inte utsätta dem för. 

 

När eleverna inte fick mer än 1–2 timmar NO i veckan valde Anna att satsa på att ge eleverna 

betyg i ett ämne istället för tre.  Hon ansåg det vara omöjligt att nå målen i samtliga ämnen på 

tiden som hon hade blivit tilldelad.  

En svårighet med att arbeta på Språkintroduktionen är enligt Lotta att eleverna inte alltid 

förstår vad hon säger. Samtidigt berättar hon under intervjun att hon aldrig har hört talas om 

studiehandledning och därför inte vet om det är någonting som eleverna har tillgång till på 

skolan. En annan svårighet med att arbeta på Språkintroduktionen är enligt Lotta elevernas 

varierande förkunskaper. Hon anser det vara svårt att individanpassa undervisningen. Istället 

känner hon att hon anpassar undervisningen efter elever som inte förstår. Detta leder till att 

elever med förkunskaper i ämnet tröttnar och känner sig rastlösa. 

Enligt Lotta är det en svårighet att ämneslärarna inte får tillräckligt mycket information 

om vilka kunskaper eleverna har i svenska och hur det är att undervisa på 

Språkintroduktionen. Därför anser hon att eleverna på Språkintroduktionen borde ha sina egna 

lärare. Hon formulerar sig på följande vis: 

Jag känner att egentligen, eftersom det är så mycket sprintelever på skolan, så tycker 

jag att de borde ha sina egna lärare. Precis som andra lag har sina lärare, så att alla 

de lärare som jobbar där är helt införstådda med hur det fungerar, vilken nivå det ska 

vara, hur undervisar man de här eleverna. För jag tycker inte att de får den... Jag tror 

att de skulle ha lättare då att ta till sig undervisningen kanske. För att det är svårt för 

mig att veta hur jag ska göra. 

 

Jonna anser att eleverna inte får tillräckligt mycket undervisningstid på 

Språkintroduktionen. Sprint2 har en timma NO i veckan och Sprint3 hade tre timmar i veckan 

på höstterminen och två timmar i veckan på vårterminen. Liksom för Anna var det tänkt att 

Jonna skulle hinna undervisa och ge eleverna betyg i kemi, fysik och biologi under läsåret. 

Hon såg det som en omöjlighet att arbeta mot högre mål i samtliga ämnen och bad därför 

eleverna välja om de ville läsa ett ämne med möjlighet att nå ett högre betyg eller om de ville 

läsa tre ämnen med möjlighet att få godkänt. Eftersom eleverna behövde 12 betyg för att 

komma in på ett studieförberedande program valde de att läsa tre ämnen, men nu vill flera 

elever ha ett högre betyg. Detta har gjort att Jonna nu gör prövningar för dessa elever. Trots 

detta hinner eleverna inte få undervisning i fysik.  
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Enligt Jonna har tidsbristen lett till att hon har brutit mot många regler. Hon säger att hon 

har hoppat över ganska mycket i läroplanen. Dels har hon helt inriktat sig på målen för 

årskurs 9 och hoppat över målen för de lägre årskurserna, dels har hon hoppat över det som 

inte rör faktakunskaperna. Eleverna får t.ex. inte tid för att visa sina laborativa förmågor. 

Förutom att eleverna inte får så många undervisningstimmar ser Jonna det som ett problem att 

det inte finns en tydlig organisation som talar om vilka ämnen som eleverna ska läsa under 

vilket år. 

Det finns ofta någon i klassen som inte hänger med. Det brukar vara de som inte kan lika 

bra svenska. Jonna säger dock att hon inte hinner hjälpa varje enskild elev istället går hon 

vidare om ungefär 80 % av klassen förstår. Jonna har aldrig hört talas om studiehandledning 

tidigare och vet därför inte om det är någonting som eleverna har tillgång till på skolan.  

Katrin är nöjd med hur undervisningen i hennes ämne har utformats. Dock finns det en 

faktor som hon upplever som en stor svårighet: 

Jag vill ju ha mer tid. Det är lite nonchalant att ge elever så lite tid. Det är ju såhär 

att vi undervisar till exempel inte i SO. Det finns inte. Det ämnet har egentligen 

aldrig funnits på skolan, utan... men... jag har aldrig gett blockbetyg. Likväl blir man 

SO–lärare och så får man två gånger 45 minuter, någonting sånt. Men det funkar ju 

om man bara har ett SO–ämne, men om man ska har fyra SO–ämnen på den tiden... 

Så är det faktiskt så att det svenska elever gör tre timmar i veckan i tre års tid, det 

ska elever som dessutom har brister i svenskan göra på inte ens på en tredjedel av 

tiden. Och det är oförskämt och nonchalant tycker jag. Det är... så kan man bara inte 

få göra. 

 

Katrin anser att den bristande undervisningstiden leder till att eleverna inte får möjlighet att 

visa sina kunskaper i allt. På grund av bristen på tid får eleverna inte heller tid för att arbeta på 

lektionerna. Katrin säger: "Det som är tråkigt är att de hinner aldrig jobba utan det är väldigt 

mycket diskussioner och forcerande". 

En annan svårighet med att arbeta på Språkintroduktionen är enligt Katrin att det alltid 

finns någon elev i varje klass som inte hänger med. De eleverna får inte allt det stöd som de är 

i behov av eftersom klassen måste gå framåt i ämnet. Dessutom menar Katrin att det inte 

alltid hjälper att hon förklarar ord eftersom det ändå är för svårt för dessa elever. Katrin 

berättar också att de inte har tillgång till studiehandledning på skolan och att hon ändå inte 

tror att den vore en tillgång.  

Lina betraktar elevernas språkbehärskning som en utmaning. Elevernas största svårighet 

är att läsa en uppgift och förstå vad det är för problem de ska lösa. Kanske skulle 

studiehandledning vara en tillgång i de här situationerna men det är ingenting som Lina vet 

någonting om. Istället önskar hon att kunde få fler undervisningstimmar i matematik. 
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Jag tycker att de ska ha mer. Det känns som en omöjlig uppgift att lyckas få en del 

elever godkända som man känner att man kämpar liksom och det är lätt att man 

tänker att det kommer att gå bra sen, att man kanske sätter ett snällare betyg. 

 

Samtidigt som Lina önskar att eleverna får fler undervisningstimmar har hon svårt att tro att 

det kommer att hända. När Lina började arbeta på Språkintroduktionen fick eleverna tre 

timmar matematik i veckan. Detta läsår fick eleverna 2 x 50 minuter på höstterminen. När 

eleverna på vårterminen fick en lektion på 80 minuter per vecka ledde det till att eleverna 

klagade. Då fick de lika många timmar som de hade på höstterminen.  

Lina uttrycker även ett behov av speciallärare för vissa elever. Hon formulerar sig på 

följande vis: 

Jag tycker att de Språkintroduktionselever som kommer nu, dels överlag så kan de 

mindre matematik och skillnaden mellan eleverna är större, så nivågruppera kanske. 

[...] För vissa är ju på årskurs 3,4 nivå. Så de eleverna skulle behöva mycket, mycket 

mer hjälp än vad de får. Och där kan jag känna att, där är jag inte alls nöjd med 

undervisningen för att jag känner att de eleverna försvinner i undervisningen. 

 

De språkhinder som Carl upplever att eleverna möter i undervisningen är ordförståelsen 

och även att förstå när Carl pratar. Carl har en brytning och eleverna kan därför ha svårt att 

förstå vad han säger. Enligt Carl är elevernas kunskaper i det svenska språket ett hinder för att 

bedriva undervisning på en högre nivå. Elevernas språkliga kunskaper hindrar även Carl från 

att använda sig av andra undervisningsmetoder. Carl vet inte hur det fungerar med 

studiehandledning på skolan. Han vet inte heller att en studiehandledare egentligen ska ha 

studiehandledning på elevernas modersmål. Han berättade att han tidigare hade arbetat som 

studiehandledare för elever med ett annat modersmål än sitt eget.  

Per ställs inför många utmaningar i mötet med andraspråkselever. En utmaning är 

elevernas varierande kunskaper i såväl ämnet som det svenska språket. Istället undervisar han 

i två Sprint-klasser där det finns elever som är tysta eftersom de inte förstår och inte vill göra 

bort sig. I samma klasser finns det elever som förstår och tar för sig. Per anser att svårigheten 

är att veta hur man ska undervisa för att tillgodose samtliga elevers behov. Studiehandledning 

skulle förmodligen vara en tillgång i de här situationerna men Per har inte hört talas om 

studiehandledning och vet därför inte om det finns på skolan. 

En annan svårighet är att så många väljer att tala arabiska istället för svenska. Per menar att 

det är viktigt att eleverna pratar svenska eftersom det är då de tvingas tänka på svenska och 

utmanar sig själva och lär sig. En annan utmaning är enligt Per att finna bra material att 

använda. Han säger att han inte kan använda läromedel som är riktade till årskurs 9 i 

grundskolan eftersom texterna är alldeles för svåra för eleverna. 
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4.4 Sammanfattning av resultatet 

Samtliga lärare talar om att undervisningen på Språkintroduktionen skiljer sig åt från den som 

är på de nationella programmen på så vis att det är stort fokus på att lära ut nya ord. De talar 

om att de försöker förklara ord som eleverna stöter på och frågar om. Lina berättar att hon 

även tar upp och förklarar ord som ingår i området som de arbetar med. Jonna talar om hur 

ord kan betyda olika saker i olika sammanhang. Hon lyfter då fram hur ett ord kan betyda en 

sak i ett vardagligt sammanhang men kan ha en helt annan betydelse i ett naturvetenskapligt 

sammanhang.  

Lärarna använder sig av olika metoder för att öka elevernas ordförråd. Carl läser ibland 

texter på förhand och gör gloslistor som han delar ut till eleverna. Både Carl och Per låter 

gärna eleverna aktivt arbeta med de nya orden. Eleverna får t.ex. skriva egna uttryck och 

meningar med de nya orden. Ibland undervisar Anna om vissa ord som ingår i olika 

sammansättningar, som t.ex. medelvärde, medelålder. Detta för att eleverna ska kunna lista ut 

ordets betydelse när de stöter på det i en ny sammansättning. Även Katrin pratar om 

ordbildning för att hjälpa eleverna att förstå hur de kan dela upp ord för att få någon 

uppfattning om vad de kan betyda.  

Tre av lärarna använder läromedel som är anpassade till elever med svenska som 

andraspråk. Två av dessa lärare poängterar att böckerna inte är tillräckliga för att eleverna ska 

kunna få ett högre betyg. Katrin däremot använder inte läroböcker anpassade till svenska som 

andraspråkselever eftersom hon anser att eleverna bör möta den svenska som svenska elever 

möter i ämnesundervisningen. 

Både Anna och Lina, som är matematiklärare, säger att de varierar undervisningen. De 

har både klassiska genomgångar och lektioner där eleverna får arbeta på egen hand. De övriga 

lärarna berättar att deras undervisning är mer enformig. Lotta, Carl och Per brukar efter 

genomgångar ge eleverna instuderingsfrågor som de får arbeta med. Jonna brukar tillsammans 

med eleverna sammanfatta genomgångarna på tavlan. Katrin säger att lektionerna består av 

genomgångar och diskussioner där eleverna inte får tillfälle till eget arbete.  

Av sju lärare är det bara Lotta och Jonna som samarbetar med elevernas övriga lärare, 

men även i de fallen är samarbetet begränsat. I Lottas fall handlar det om att elevernas 

svenska som andraspråkslärare hjälper till i urvalet av läromedel och i Jonnas fall handlar det 

om att undervisa inom samma område som elevernas lärare i svenska som andraspråk och 

samhällskunskap. De andra lärarna har inget samarbete alls med elevernas övriga lärare. 

Enligt Anna och Lina är tidsbristen orsaken till detta.  
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Ett stort fokus på ämnesundervisningen på Språkintroduktionen är att få eleverna att 

förstå. Tre av lärarna lyfter fram att de anpassar sitt tal för att eleverna skall förstå vad de 

säger. Flera lärare berättar att de ritar och visar bilder för att konkretisera ord. Tre lärare talar 

om att de gärna låter eleverna försöka förklara eller översätta för varandra. Andra metoder är 

att visa bilder på orden, att översätta till engelska eller att låta eleverna använda lexikon eller 

översätta med hjälp av mobilen. 

Samtliga lärare talar om att det är en svårighet att arbeta på Språkintroduktionen när 

eleverna inte förstår. Det handlar om att både förstå vad läraren säger men även att förstå 

texter i läromedel. Samtidigt lyfter flera lärare fram elevernas varierande kunskaper i såväl 

ämnet som det svenska språket och svårigheten i att tillgodose samtliga elevers behov. Lotta 

menar att det är svårt att individanpassa och väljer därför att anpassa undervisningen efter de 

elever som inte förstår. Katrin säger dock att klassen behöver gå framåt i ämnet och fortsätter 

trots att det finns elever som inte hänger med. Även Jonna säger att hon går vidare med 

undervisningen om ca 80 % av klassen förstår.  

Fyra av sju lärare lyfter upp antalet undervisningstimmar som en svårighet med att arbeta 

på Språkintroduktionen. De menar att eleverna ges alltför få timmar i ämnena. Anna valde att 

undervisa i ett ämne istället för tre på grund av detta. Jonna bad eleverna att välja mellan att 

läsa ett ämne med möjlighet till ett högre betyg eller att läsa tre ämnen på godkändnivå. 

Katrin menar att undervisningstiden leder till hon måste forcera och att eleverna inte ges 

några tillfällen att arbeta på lektionerna. 

Det saknas studiehandledning på skolan där lärarna arbetar. Innan intervjuerna hade sex av 

lärarna inte hört talas om studiehandledning. Katrin som också är svenska som 

andraspråkslärare är den enda informanten som kände till studiehandledning. Emellertid anser 

hon inte att studiehandledning är någonting som behövs i hennes ämnesundervisning. 

 

5 Diskussion  

I kapitlet diskuteras resultatet av undersökningen. I min diskussion relaterar jag mitt resultat 

till vad jag tidigare redogjorde för angående hur en lärare bör undervisa nyanlända elever. Jag 

diskuterar detta i anknytning till var och en av mina forskningsfrågor. Kapitlet avslutas sedan 

med en metodreflektion. 
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5.1  Anpassning av undervisningen på Språkintroduktionen 

Enligt Cummins fyrfältsmodell bör undervisningen präglas av höga kognitiva krav med högt 

kontextuellt stöd (Holmegaard & Wikström 2004:544). Resultatet visar dock att både 

läromedel och kursinnehåll ibland anpassas genom att förenklas. Samtidigt lyfter samtliga 

lärare fram att undervisningen är en utmaning för eleverna på grund av språkbehärskningen. 

Enligt Cummins fyrfältsmodell borde lärarna då anpassa undervisningen genom att utgå ifrån 

elevernas referensramar och låta eleverna arbeta interaktivt i hög grad. Vad gäller språklig 

interaktion elever emellan var det endast en av de lärare jag intervjuade som talade om att 

eleverna fick tillfälle att diskutera och arbeta laborativt i grupp. En annan lärare uppvisade 

dock en medvetenhet om interaktionens fördelar men påpekade att det fanns hinder för den 

typen av undervisning. Ingen av de lärare jag intervjuade berättade att de kopplade 

undervisningen till elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper.  

När intervjuerna utfördes 2012 hade transspråkande inte slagit igenom i skolvärlden i 

samma utsträckning. Tre av lärarna i den här studien lät gärna eleverna förklara för varandra 

på sina modersmål men det var ingen som talade om att eleverna fick arbeta med uppgifter på 

modersmålet. Istället lyfte en lärare upp att en svårighet med att arbeta på 

Språkintroduktionen var att så många elever valde att tala på arabiska istället för svenska. Om 

intervjuerna hade genomförts idag hade resultatet förmodligen sett annorlunda ut då 

medvetenheten om transspråkandets fördelar har ökat på senare år. 

Enligt Holmegaard och Wikström (2004:549) bör lärare utgå ifrån elevernas förkunskaper 

och språkfärdighetsnivå när de väljer ut det språkliga material som de ska använda sig av i sin 

undervisning. Samtliga lärare talade om texters utformning och att de valde ut texter med 

omsorg. Katrin, som även undervisade i svenska som andraspråk, var den enda av lärarna som 

valde att använda läroböcker som inte var anpassade till svenska som andraspråkselever på 

grund av åsikten att det bästa för eleverna var att möta det språk som svenska elever möter i 

sin ämnesundervisning. Av intervjuerna framkom att sex av lärarna valde texter utifrån 

elevernas språkkunskaper. Däremot talade inga lärare om att de valde texter utifrån elevernas 

erfarenheter och ämneskunskaper.  

Tre av lärarna jag intervjuade använde sig av läromedel anpassat till elever med svenska 

som andraspråk. Medan en av lärarna menade att kunskapsinnehållet i böckerna inte var 

tillräckligt för att eleverna skulle kunna uppnå ett godkänt betyg menade en annan lärare att 

böckerna skulle kunna hjälpa eleverna att bli godkända men inte att få ett högre betyg. Enligt 

Monica Axelsson (2003:143) är höga förväntningar på flerspråkiga eleverna en av de 
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väsentligaste ingredienserna för deras skolframgång men av intervjuerna framkommer det att 

läromedel anpassas genom lägre förväntningar på dessa elever. 

Sellgren (2005:217) betonar betydelsen av att ämneslärare och andraspråkslärare 

samarbetar för att eleverna ska få goda möjligheter att lyckas i skolan. Enbart en av lärarna 

jag intervjuade samarbetade med elevernas svenska som andraspråkslärare. Samarbetet bestod 

däremot endast av att undervisa om samma tema under en period och var inte av den karaktär 

som tidigare forskning anser vara nödvändig. Bülow m.fl. (1992:73) lyfter fram att en risk 

med att elever har för många lärare är att det djupa samarbetet ofta blir lidande. Det finns en 

möjlighet att det är orsaken till det bristande samarbetet mellan ämneslärare och svenska som 

andraspråkslärare på den här skolan. 

Resultatet visar att majoriteten av lärarna inte anpassar ämnesundervisningen på det vis 

som tidigare forskning anser vara bäst för flerspråkiga elever. Enligt tidigare forskning är ett 

interaktivt arbetssätt viktigt för att göra inflödet begripligt för eleverna. Detta är kanske 

någonting som ämneslärarna inte har fått lära sig i sin utbildning men som en svenska som 

andraspråkslärare bör känna till. Genom att samarbeta och planera ihop med svenska som 

andraspråkslärare skulle undervisningen sannolikt kunna anpassas i större grad. Samtidigt 

upplever flera lärare att deras undervisningsmetod grundar sig på den undervisningstid som 

tilldelats. Om så är fallet är det inte säkert att kunskap om det interaktiva arbetssättets fördelar 

verkligen skulle ändra lärarnas undervisningsmetoder. 

 

5.2 Arbete med ordförståelse och ordinlärning 

Enligt tidigare forskning är ordförrådet den viktigaste faktorn för att elever ska lyckas 

tillgodogöra sig kunskaper i ämnesundervisningen (Lindberg 2006:66). Lärarna jag 

intervjuade är väl medvetna om ordförrådets betydelse och ägnar stor del av undervisningen 

åt att lära ut nya ord som eleverna stöter på i undervisningen. Enligt Enström (2010:22) 

underlättas inlärningen om ord inte ses som isolerade enheter som existerar oberoende av 

varandra och lärs in ett i taget. Samtliga lärare arbetar med ordkunskap på så vis att de 

förklarar nya eller svåra ord som eleverna möter i undervisningen. Eleverna frågar om ords 

betydelse när de möter dem i en text eller när de hör sina lärare använda dem. Genom att 

lärarna förklarar ord som eleverna möter i naturliga sammanhang minskas risken för att orden 

betraktas som isolerade enheter.   
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Enström och Holmegaard (2003:165–182) lyfter fram betydelsen av att inlärare får rika 

tillfällen att använda språket i både tal och skrift. Majoriteten av lärarna i den här 

undersökningen menar däremot att eleverna inte ges så många tillfällen att interagera och att 

tidsbristen är en stor orsak till detta. Att prioritera bort elevernas tillfällen att samtala och 

diskutera fråntar dem tillfällen att använda de nya ämnesorden. Genom att använda orden i 

interaktion ökar elevernas chanser att lära sig och komma ihåg orden. Frågan är då om 

minskad interaktion på lektionerna verkligen sparar tid. 

Undervisning om språkets ordbildningsregler är viktigt eftersom det hjälper eleverna att 

lära sig nya ord och att gissa sig till deras betydelse. Enligt Enström och Holmegaard 

(2003:165–182) bör eleverna också lära sig i vilken relation ett ord står till andra ord och hur 

olika ord kan kombineras. Anna berättade att hon undervisar om sammansättningar och 

Katrin som även är svenska som andraspråkslärare talade om att hon arbetar mycket med 

ordbildning.  Två av lärarna berättade också att de låter eleverna skriva egna uttryck och 

meningar till de nya orden som de stöter på i undervisningen. På detta sätt tvingas eleverna 

fundera på vilka ord som de nya orden kan kombineras med. 

Eleverna får ett rikt inflöde på lektionerna, både från lärarnas genomgångar men även 

från texterna i läromedlen. Enligt Enström (2010:24) har inlärare som får mycket input störst 

möjlighet att få ett stort ordförråd. Samtidigt menar hon att inlärningen effektiviseras om 

nivån är strax över den språkliga nivå inläraren befinner sig på. Tidigare forskning visar att 

inlärare behöver känna igen minst 95 % av orden i en text för att kunna förstå och ta till sig 

innehållet i den (Lindberg 2007:91). I den här undersökningen är det dock enbart tre lärare 

som använder läromedel som är anpassade till elever med svenska som andraspråk. Att 

lärarna använder läromedel som inte är anpassade till elevernas språknivå kan vara en orsak 

till att de ibland upplever elevernas språkkunskaper som ett hinder i undervisningen. 

Samtidigt har alla lärare förutom en ansträngt sig för att hitta läromedel anpassat till elevernas 

språkkunskaper. 

Sammanfattningsvis ges eleverna rika tillfällen att möta ämnesord i ett naturligt 

sammanhang. Ämneslärarna har ingen planerad ordkunskapsundervisning men förklarar ofta 

ord som dyker upp i texter och genomgångar. Lärarna borde emellertid låta eleverna använda 

ämnesorden i tal och skrift i större grad. 
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5.3 Svårigheter med att arbeta på Språkintroduktionen 

Skolinspektionen anser att skolor ska ta tillvara nyanlända elevers ämneskunskaper och ställer 

sig kritisk till att skolor ofta organiserar undervisningen efter elevernas kunskaper i svenska 

språket och inte ifrån elevernas kunskaper i alla ämnen (Skolinspektionen 2009:6). Skolan 

som lärarna arbetar på är organiserad på det vis som Skolinspektionen kritiserar eftersom 

eleverna placeras i klasser efter sina kunskaper i svenska språket. Trots detta förekommer 

stora variationer i språkkunskaperna i klasserna. Lärarna menar att elevernas varierade 

språkkunskaper och ämneskunskaper är en svårighet som ibland känns omöjlig att hantera.  

Enligt Skolinspektionen (2009:7) är syftet med studiehandledning på modersmålet att 

elever ska ha möjlighet att utveckla kunskaper i olika ämnen trots begränsade kunskaper i 

svenska språket. Inga av de lärare jag intervjuade hade tillgång till studiehandledning på sina 

lektioner. Sex av lärarna visste inte vad studiehandledning var för någonting och visste 

därmed inte hur det fungerade på skolan. Det som lärarna lyfte upp som en av de största 

svårigheterna på Språkintroduktionen var elevernas varierande språk- och ämneskunskaper. 

Om klassindelningarna grundade sig på ämneskunskaper och lärarna skulle ha tillgång till 

studiehandledning på modersmålet skulle denna svårighet förmodligen kunna minska 

avsevärt.  

När intervjuerna genomfördes 2012 hade samtliga nyanlända elever rätt till 

studiehandledning på modersmålet vid behov. Av intervjuerna framkom att många elever 

egentligen var i behov av studiehandledning men eftersom lärarna inte visste att 

studiehandledning på modersmålet fanns så är det rimligt att dra slutsatsen att skolan inte 

erbjöd eleverna detta. Augusti 2018 kom en ny lag som kräver att samtliga nyanlända elever 

på högstadiet i grundskolan, specialskolan eller grundsärskolan ska få studiehandledning på 

modersmålet om det inte är uppenbart att behov saknas. Lagen visar tydligt att det är viktigt 

med studiehandledning, däremot är frågan hur det kommer sig att lagen inte även gäller 

nyanlända på gymnasieskolan. En förhoppning är dock att detta leder till att även 

gymnasieskolorna inser vikten av att erbjuda samtliga nyanlända elever studiehandledning på 

modersmålet. 

Holmegaard och Wikström (2004:541) betonar att det tar längre tid att ta till sig nya 

kunskaper på ett andraspråk samt att det måste ställas rimliga krav på eleverna och att 

realistiska tidsramar ges. Fem av de lärare jag intervjuade lyfte fram svårigheten i att eleverna 

inte gavs realistiska tidsramar. Enligt lärarna fick eleverna alltför lite undervisningstid vilket 

resulterade i bland annat färre betyg, att eleverna ibland blev godkända utan att de hade 
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uppfyllt alla betygskriterier och sämre undervisning. Flera lärare menade att tidspressen 

resulterade i att de själva tvingades stå i fokus och att eleverna inte fick tid att arbeta 

interaktivt i grupp. Det innebär att flera av lärarna skulle ha planerat sin undervisning med 

högre kontextuellt stöd om de hade haft mer undervisningstid. Om intervjuerna hade 

genomförts idag istället för 2012 hade lärarna högst troligt fått mer tid att undervisa då den 

nya lagen från juli 2018 ger elever på introduktionsprogrammen rätt till en minsta garanterad 

undervisningstid på 23 timmar per vecka.  

 

5.4 Metodreflektion 

Syftet med uppsatsen har varit att studera ämneslärares muntliga beskrivningar av hur de 

upplever undervisningen på Språkintroduktionen och hur de arbetar för att eleverna ska nå 

målen. Eftersom syftet inte har varit att redogöra för hur ämnesundervisningen på 

Språkintroduktionen faktiskt ser ut har mitt val att använda mig av semistrukturerade 

intervjuer som metod fungerat tillfredsställande. 

Den kvalitativa forskningsmetod jag har använt mig av medför att resultatet inte är 

generaliserbart. Dels är sju informanter så pass få att det inte är möjligt att dra generaliserande 

slutsatser utifrån det som sägs, dels arbetar informanterna på samma skola, vilket leder till att 

det är svårt att avgöra hur det hade kunnat se ut på andra skolor. Trots att resultatet inte är 

generaliserbart är det intressant med tanke på att skolan där intervjuerna utfördes har över 100 

elever på Språkintroduktionen. Det innebär att skolan, med tanke på Språkintroduktionens 

storlek, borde kunna anpassa undervisningen till dessa elever. Resultatet visar oss emellertid 

att så inte är fallet. 

Det som var svårt med metoden jag har valt var att sammanfatta allt som framkom vid 

intervjuerna. Det var nödvändigt att göra ett urval. När urvalet gjordes försökte jag undvika 

att låta mina personliga värderingar påverka slutsatserna av undersökningen. Jag försökte 

istället uppmärksamma och betona det som lärarna ansåg vara viktigt. 
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Slutord 

Fem av sju lärare menade att de använder sig av enformiga arbetssätt när de undervisar elever 

på Språkintroduktionen. Lektionerna består då främst av klassiska genomgångar och 

instuderingsfrågor som eleverna får svara på. Däremot väljer lärarna läromedel med omsorg. 

De väljer gärna läromedel med bilder och som innehåller texter på elevernas språkliga nivå. 

Flera lärare använder sig även gärna av powerpoints där de visar bilder och texter på enkel 

svenska. Många lärare nämnde även att de anpassar sitt tal för att eleverna ska förstå. 

Studiens resultat visar att lärarna anpassar sin ämnesundervisning till nyanlända elever 

genom att ha stort fokus på att förklara nya ord som dyker upp i undervisningen. Däremot ges 

eleverna inte så rika tillfällen att få använda de nya orden i samtal och diskussion. Risken är 

då att eleverna enbart lär sig att känna igen och förstå orden utan att själva kunna använda 

dem.  

De svårigheter som lärarna främst talade om var elevernas varierande kunskaper i såväl 

ämnet som svenska språket. De menade att det var svårt att individanpassa undervisningen. 

Detta får mig att undra hur det fungerar på skolor där Språkintroduktionen organiseras efter 

elevernas ämneskunskaper istället för språkkunskaper och där studiehandledningen fungerar. 

Jag undrar också om lärarna hade upplevt det lika svårt om de hade haft kunskap om 

transspråkandet fördelar och om de hade uppmuntrat eleverna att använda sig av alla sina 

språk i undervisningen.   

 En annan svårighet som lärarna belyste var antalet undervisningstimmar. Min 

uppfattning är att antalet undervisningstimmar ledde till att lärarna stressade för att hinna med 

kursinnehållet och att de därför hade klassiska genomgångar och instuderingsfrågor som ett 

vanligt arbetssätt. Det är rimligt att dra slutsatsen att antalet undervisningstimmar var orsaken 

till att vissa lärare förenklade och hoppade över delar i kursplanen samt att lärarna bad 

eleverna att välja mellan antal ämnen som skulle studeras och möjligheten till högre betyg. 

Eftersom intervjuerna genomfördes 2012 är förhoppningen att resultatet hade sett annorlunda 

ut idag eftersom den nya lagen från 1 juli 2018 garanterar elever på introduktionsprogrammen 

en minsta undervisningstid på 23 timmar per vecka.  

Jag anser att lärarna i studien är i behov av fortbildning för att lära sig mer om det 

språkliga i sina ämnen men även för att få verktyg för att kunna undervisa om det. Jag anser 

även att samarbetet mellan svenska som andraspråkslärare, ämneslärare, studiehandledare och 

modersmålslärare behöver ökas. Frågan är vad bristen på samarbete beror på. Flera lärare 
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pekade på tidsbristen som en orsak. Förhoppningen är att de förändringar som har skett sedan 

2012 innebär att resultatet skulle ha sett annorlunda ut vad gäller lärarnas upplevelse av 

tidsbrist, deras undervisningsmetod men även elevernas tillgång till studiehandledning. 

Tidigare forskning om ämnesundervisningens anpassning till svenska som 

andraspråkselever handlar främst om andraspråkselever som ingår i blandade klasser. 

Däremot saknas forskning om ämnesundervisning för elever på Språkintroduktionen. I den 

här studien har jag undersökt ämneslärares muntliga beskrivningar av hur de upplever 

undervisningen på Språkintroduktionen och hur de arbetar för att eleverna ska nå målen. 

Därmed har inte lärarnas faktiska ämnesundervisning undersökts. Ett förslag på framtida 

forskning är därför att studera hur ämneslärare egentligen undervisar på Språkintroduktionen 

genom att använda observationer som metod. I den här studien arbetar samtliga lärare på 

samma skola. Det hade också varit intressant att jämföra ämnesundervisningen på 

Språkintroduktionen på olika skolor. Hur ser det t.ex. ut på skolor där Språkintroduktionen är 

ett stort program i jämförelse med skolor där Språkintroduktionen inte är lika stort?  

Eftersom behörighetsreglerna för att komma in på gymnasiet kräver att elever har betyg i 

sju alternativt elva ämnen förutom svenska/svenska som andraspråk, vill jag avsluta med att 

betona vikten av att elever ges rätt förutsättningar.  Elever på Språkintroduktionen behöver 

lärare som samarbetar och undervisar enligt forskning. De behöver även studiehandledning på 

modersmålet samt gott om undervisningstid. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat som lärare?  

2. Hur länge har du undervisat på språkintroduktionen? 

3. Vilken utbildning har du? 

4. Vilket/vilka ämnen undervisar du i? 

5. Vilken erfarenhet/utbildning av andraspråksundervisning har du? 

6. Undervisar du på språkintroduktionen på samma vis som du gör/skulle ha gjort på de 

nationella programmen? 

a. om ja: hur fungerar det? 

b. om nej: hur kommer det sig? + hur skiljer lektionerna sig åt? 

7. Har du planerat lektionerna på ett särskilt sätt för att anpassa det till elever med 

svenska som andraspråk? Hur i så fall? 

8. Vilka språkhinder upplever du att eleverna möter i undervisningen? Har du några tips 

på hur dessa kan undvikas? 

9. Beskriv hur du använder språket i din undervisning. 

10. I vilken utsträckning samarbetar du med svenska som andraspråkslärare? 

11. Samarbetar du med någon annan lärare? Vem? På vilket sätt? 

12. Hur skulle du önska att undervisningen i ditt ämne skulle utformas? 

13. Vilka möjligheter har du att genomföra detta? 

14. Vad använder du för material i din undervisning? 

15. Hur använder ni materialet i er undervisning? (gemensamt, självständigt, på 

lektionerna, läxor) 

16. Hur arbetar ni med nya ord? Är det någonting ni går igenom gemensamt? Hur gör ni 

då? 

17. Vilka utmaningar ställs du inför mötet med andraspråkselever? 

18. Uppstår det tillfällen i undervisningen då du saknar möjlighet att möta 

andraspråkselevers behov? Berätta! 

19. Hur fungerar det med studiehandledning på er skola?  

 


