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Abstract 
I denna kvalitativa fallstudie undersöks elevers uppfattningar om möjligheten att av lärare 

få den stöttning som de är i behov av i en integrerad undervisningsgrupp i svenska och 

svenska som andraspråk. Studien tar sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin och 

bygger på semistrukturerade enskilda intervjuer med sex elever som ingår i samma 

undervisningsgrupp i årskurs 7 på en mångkulturell högstadieskola. Tre av eleverna läser 

svenska och tre svenska som andraspråk. Resultatet visar att det dubbla lärarskapet, med 

två lärare som gemensamt ansvarar för den integrerade undervisningen i klassen, är en 

framgångsfaktor. Eleverna uppfattar lärarna som ett samspelt team som har god struktur 

och ger bra stöttning på lektionerna. Fem av sex elever vill att undervisningen fortsatt ska 

vara integrerad, men några framhåller behovet av att ibland få arbeta i mindre grupper 

med elever som befinner sig på ungefär samma nivå som de själva språk- och 

kunskapsmässigt, för att utmanas och utvecklas efter egna förutsättningar.  
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Språkutveckling, integrerad undervisning i svenska och svenska som andraspråk, 
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1 Inledning 
Under de senaste två decennierna har en stor förändring skett i den svenska grundskolan. 

Andelen elever med utländsk bakgrund har ökat kraftigt och utgör idag cirka tjugofyra 

procent av det totala elevantalet (SOU 2017:54, s. 16). Det innebär att det i de allra flesta 

klassrum finns flerspråkiga elever och att elevgrupperna som lärare ska undervisa ofta är 

heterogena. Behoven i en och samma grupp kan se mycket olika ut samtidigt som varje 

enskild elev har rätt till fullgott stöd i undervisningen. Alla elever ska ”ges den ledning 

och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån 

sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål” (SFS 2010:800, 3 kap. 3 §).  

Olika elevers kunskapsnivå i svenska språket kan utgöra ett brett spektrum i en och 

samma klass – från elever som är födda i Sverige med svenska som modersmål, till 

nyanlända elever med annat modersmål än svenska. Bland flerspråkiga elever kan 

kunskaperna i svenska språket variera. En del elever med utländsk bakgrund har bott i 

Sverige en större del av – eller hela – sitt liv medan andra kommit under tidigare eller 

senare skolår (SOU 2017:54, s. 59, s. 61). Elever med annat modersmål än svenska som 

är i behov av undervisning i skolämnet svenska som andraspråk ska om behov föreligger 

få det. Dessa elever ”kan befinna sig på oerhört olika nivåer vad gäller språkutveckling 

och ha helt olika språk- och litteracitetsprofiler” (Bigestans 2017).  

Organisatoriskt kan undervisning av elever som läser svenska respektive svenska 

som andraspråk ske åtskilt eller inom ramen för samma grupp (Nationellt centrum för 

svenska som andraspråk 2014). I ett klassrum där undervisningen i svenska och svenska 

som andraspråk är integrerad ska läraren stötta alla elevers språkutveckling på ett fullgott 

sätt utifrån vars och ens förutsättningar, samtidigt som undervisningen ska följa två 

kursplaner och målen för dessa ska uppnås.  

På vissa skolor tillämpas så kallat dubbelt lärarskap, vilket kan innebära att två 

lärare tillsammans undervisar en integrerad grupp. Elever med svenska som modersmål 

undervisas på sitt förstaspråk och ska utveckla det, medan elever med annat modersmål 

än svenska undervisas på sitt andraspråk och ska utveckla det. Sandell Ring (2018) menar 

att dagens klassrum inrymmer ”en heterogen grupp individer med olika erfarenheter, 

skolbakgrund och modersmål. Det tillsammans med kursplanernas ökade krav på 

utveckling av olika förmågor ställer andra krav än tidigare på undervisningen” för lärare 
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i alla ämnen (s. 7). Mot ovan beskrivna bakgrund är det relevant att studera enskilda 

elevers reella möjlighet till fullgod stöttning i ett heterogent klassrum. 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här fallstudien är att undersöka elevers uppfattningar om möjligheten att 

av lärare få den stöttning som de är i behov av i en integrerad undervisningsgrupp i 

svenska och svenska som andraspråk i årskurs 7 på en mångkulturell skola. Studiens 

forskningsfrågor är: 

• Vilka stödstrukturer uppfattar elever att lärare använder sig av i integrerad 

undervisning i svenska och svenska som andraspråk för att främja elevers 

språkutveckling? 

• Vilken betydelse anser eleverna att det dubbla lärarskapet har för deras möjlighet 

till stöttning i integrerad undervisning i svenska och svenska som andraspråk? 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
I det här kapitlet beskrivs först styrdokument för ämnena svenska och svenska som 

andraspråk i grundskolan. Därefter följer en genomgång av tidigare forskning med fokus 

på stödstrukturer i undervisningen i heterogena klassrum och avslutningsvis presenteras 

studiens teoretiska utgångspunkter.  

2.1 Styrdokument  

I Lgr11 (Skolverket 2018) uppmärksammas att undervisningen ska anpassas till den 

enskilda elevens förutsättningar och behov samt att den ska främja ”elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper” (s. 6). Vidare har varje elev ”rätt att i skolan få 

utvecklas, känna växandet glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra 

framsteg och övervinna svårigheter” (s. 9). 

I Skolförordningen (SFS 2011:185) görs avgränsningar för vilka elever som vid 

behov kan få svenska som andraspråksundervisning. Den första gruppen är ”elever som 

har ett annat språk än svenska som modersmål”, den andra är ”elever som har svenska 

som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet” och den tredje är 

”invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en 

vårdnadshavare” (5 kap, §14). Det är rektor som fattar beslut om en elev ska undervisas 
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i svenska som andraspråk. Enligt samma förordning ersätter undervisning i svenska som 

andraspråk undervisning i svenska (5 kap, § 14). 

När det gäller utformningen av kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk 

(Skolverket 2018, s. 257ff, s. 269ff) är skillnaderna vid en jämförelse av de båda 

kursplanerna överlag inte så stora, men vissa skillnader finns. Exempelvis ska elever som 

följer kursplanen i svenska ”utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin 

språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften” (s. 257), 

medan elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk ska ”utveckla sitt svenska 

tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika 

sammanhang och för skilda syften” (s. 269, min kurs.). Även om skillnaden är subtilt 

formulerad i de två kursplanerna finns det en grundläggande diskrepans i det faktum att 

elever som följer kursplanen i svenska ska utveckla sitt förstaspråk medan elever som 

följer kursplanen i svenska som andraspråk ska utveckla sitt andraspråk. Bigestans 

betonar att ”elever som är andraspråkstalare och som behöver stöd i sin språkutveckling 

måste få en undervisning som bygger på att det är ett andraspråk som ska utvecklas, inte 

ett förstaspråk/modersmål” (2017). 

I avsnittet om ämnets syfte uppges specifikt för kursplanen i svenska som 

andraspråk att ”undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på 

svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet” 

(Skolverket 2018, s. 269) samt att de ska ”ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

välja och använda språkliga strategier” (s. 270). Dessa syften för ämnet återfinns inte i 

kursplanen i svenska.  

I kursplanen i svenska finns en formulering om att eleverna ska få ”möta och 

bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken”, 

vilket inte finns med i kursplanen i svenska som andraspråk (Skolverket 2018, s. 257). I 

flera avseenden poängteras det nordiska (författare, verk, språk) i kursplanen i svenska, 

vilket inte görs i kursplanen i svenska som andraspråk. Vidare gäller att eleverna genom 

undervisning enligt kursplanen i svenska ska ”ges möjlighet att utveckla sina kunskaper 

om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling” (2018, s. 257, 

min kurs.). Detta kan jämföras med formuleringen i kursplanen i svenska som andraspråk 

där det istället står att eleverna genom undervisningen ska ”ges möjlighet att utveckla sina 

kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp (2018, 

s. 269, min kurs.). 
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2.2 Tidigare forskning  

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) identifierar två olika 

undervisningsformer för andraspråkselever: separat eller inom klassens ram. Den 

integrerade organisationsformen (inom klassens ram) förutsätter att läraren 

parallellundervisar i de två svenskämnena. Lärare som undervisar grupper där vissa elever 

följer kursplanen i svenska medan andra följer kursplanen i svenska som andraspråk 

behöver kunna ”planera och organisera sin undervisning så att båda grupperna av elever 

får den språkutveckling som kursplanerna anger” (Nationellt centrum för svenska som 

andraspråk 2014). De behöver också ha kunskaper om hur språk-läs-skrivutveckling kan 

främjas för såväl förstaspråks- som andraspråkselever. Förutom lärarens kompetens 

spelar även faktorer som antalet elever och heterogeniteten i klassen in på möjligheten att 

främja elevers lärande utifrån individuella behov. Enligt NC är undervisningsformen 

underordnad andraspråkselevens möjlighet att få utmaningar och stöttning utifrån sina 

enskilda behov och förutsättningar. För att få maximal stöttning behöver eleven ges 

”möjligheter att få delta i språkligt utmanande och utvecklande aktiviteter och att i dessa 

aktiviteter få vara språkligt aktiv” (2014).  

Kouns licentiatuppsats (2010) är en språkdidaktisk studie av en kemilärares 

undervisningsstrategier i en gymnasieklass där den övervägande delen var elever med 

svenska som andraspråk. I undersökningen, som har ett sociokulturellt teoriperspektiv, 

används scaffolding (stödstrukturer, stöttning) i betydelsen ”kvalitativa aspekter på 

lärarens strategier” och definieras ”i termer av konsekvenser för elevernas lärande på två 

sätt: 1) ger eleven ökande grad av delaktighet och ägande av uppgiften och stoffet; 2) 

utrustar eleven för att kunna tillämpa kunskapen eller färdigheten i andra sammanhang” 

(s. 140). Kouns menar att allmändidaktiska strategier som struktur, tempo och 

engagemang kan utgöra stödstrukturer (s. 140). Struktur ger eleven förutsättningar att öka 

sin ”delaktighet och ägande av uppgiften samt att kunna tillämpa 

kunskapen/färdigheterna i andra sammanhang” (s. 141). Till detta hör även tydlighet, 

vilket också är en stödstruktur. Tempo utgör stödstruktur genom att fokus riktas mot 

själva kärnan i ämnesinnehållet. Genom att undvika utvikningar och omvägar ”som skulle 

kunna verka förvillande och distraherande […] kan andraspråkselever lättare uppfatta 

innehållet. Det som däremot kan utgöra en svårighet är inte i första hand huruvida läraren 

talar fort, utan den takt i vilken stoffet kommer mot eleven” (s. 144–145).  

Elevers lärande i den språkliga mångfaldens skola har undersökts av Gröning 

(2006). Hon menar att ”språklig och social interaktion mellan första- och 
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andraspråkstalare” anses vara ”en grundläggande förutsättning för andraspråkets 

utveckling” (s. 22). I de årskurs 4–5 klasser som ingår i hennes avhandling undervisas 

förstaspråks- och andraspråkstalare integrerat. I en av delstudierna som handlar om 

tvåspråkighet och andraspråksinlärning i grundskolans flerspråkiga klassrum (s. 11), här 

med fokus på andraspråkselever, framkommer bland annat att om eleverna själva fick 

välja indelning i smågruppsaktiviteter i klassrummet kunde deras val, förutom att de var 

starkt könsbundna, även kopplas till faktorer som etnicitet och språkbakgrund. I en 

heterogen klass visade det sig att andraspråkselever tenderade att välja varandra vid 

gruppaktiviteter. Även förstaspråkselever valde varandra på liknande sätt (s. 21). 

Elevernas val tyder enligt Gröning på att ”etnicitet, språktillhörighet och 

språkbehärskning i svenska kan vara kriterier för status, identitet och grupptillhörighet i 

klassrummet” (s. 22).  

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

Min studie tar sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin vars förgrundsgestalt är Lev 

Vygotsky. För att ge en beskrivning av och förståelse för lärande används begreppet 

appropriering i sociokulturell tradition (Säljö 2017, s. 258). Utveckling föregås av 

lärande och det är i samspel med andra som individer ständigt kan appropriera, det vill 

säga ta till sig, ”nya former av redskap med stöd av vad de tidigare vet och kan” (Säljö 

2014, s. 119–120).  

Vygotsky definierar begreppet den närmaste proximala utvecklingszonen (zone of 

proximal development, ZPD) ”som ’avståndet’ mellan vad en individ kan prestera ensam 

och utan stöd å ena sidan, och vad man kan prestera ’under en vuxens ledning eller i 

samarbete med mer kapabla kamrater” (Säljö 2014, s. 120). Det är inom den närmaste 

utvecklingszonen som lärande kan äga rum. Fokus ligger inte på individens befintliga 

kompetens utan på hens potential. Människan är under ständig utveckling och i den 

närmaste utvecklingszonen sker en vägledning där den mindre kompetente – som är aktör 

och medskapare till sin utveckling – guidas av en annan aktör som är mer kompetent  

(s. 122–123). Ojämlikheten när det gäller de två aktörernas kunskaper och förutsättningar 

är i sig ”en förutsättning för att en rörelse inom ramen för utvecklingszonen skall komma 

till stånd” (s. 122).  
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Figur 1. Den närmaste utvecklingszonen (ZPD) (Säljö 2015, s. 100.)  

 

Begreppet scaffolding (stödstrukturer, stöttning) används enligt Säljö (2015) för att 

beskriva det stöd som eleven får av läraren medan en färdighet approprieras. När eleven 

behärskar en färdighet behövs inte längre stödet (Säljö 2015, s. 100–101). Lärare behöver 

ge stöttning utifrån var eleven kunskapsmässigt befinner sig samtidigt som eleven ska 

kunna komma vidare (s. 102).  

Läraren får en helt central ställning som länk mellan barnets (eller den vuxnas) 

vardagliga referensramar och erfarenheter å ena sidan, och de sätt att förstå världen 

som är relevanta i institutionella och mer akademiska sammanhang å den andra. Det 

är läraren som i samspel med barnet kan identifiera barnets nuvarande kompetens 

och dess ’närmaste utvecklingszon’, det vill säga vad barnet skulle kunna förstå och 

göra med vuxenstöd. (Säljö 2015, s. 102–103) 

Gibbons (2018a) ansluter sig till det sociokulturella synsättet genom att hon ser lärandet 

som en social process. Hon beskriver stöttning som ”den hjälp eleverna behöver för att 

kunna arbeta i sin närmaste utvecklingszon” (s. 220). Vidare menar hon att stöttning är 

”den temporära mål- och framåtsyftande hjälp som stöttar elever att utveckla kunskaper, 

färdigheter och förståelse som de kan tillämpa i nya sammanhang” (s. 220). Hon talar om 

två typer av stöttning: planerad stöttning (som sker på makronivå) och interaktiv stöttning 

(som sker på mikronivå). Den planerade stöttningen utformas i förväg av läraren och 

består av planerade aktiviteter. I en god planering är det viktigt att språk, ämne och 

stöttning kopplas samman. Den andra formen av stöttning är av interaktiv art och sker på 

mikronivå. Här handlar det om stöttning som ”uppstår spontant i klassrumssamtalet 

mellan lärare och elever eller elever emellan” (s. 220). Lärarens förmåga att vara lyhörd 

är då avgörande. Enligt Gibbons är planerad och interaktiv stöttning knutna till varandra. 

Om planerad stöttning saknas finns risk att den interaktiva stöttningen har liten effekt på 

lärandet.  

Uppnådd 
kunskap/färdighet

Kunskap som 
är beroende 
av yttre stöd

Framtida 
kunskap/färdighet
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Hur lärare stöttar eleverna är enligt Gibbons (2018b, s. 35) det som avgör om 

lärande kan äga rum. Hon menar att ”en undervisning med hög kognitiv utmaning och 

hög nivå av stöttning gynnar alla elever. Andra studier har också påvisat att en sådan 

undervisning minskar klyftorna mellan eleverna och att alla elever, oavsett bakgrund, 

uppnår högre nivåer” (s. 34–35). Vidare menar Gibbons att ”trots att många lärare ser det 

som en utmaning att undervisa andraspråkselever i allmänhet och nyanlända elever i 

synnerhet, kan det också bli en katalysator för ett språkutvecklande arbete som gagnar 

alla elever” (s. 35). Även elever med svenska som förstaspråk gynnas givetvis av ett 

språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Exempelvis kan lärarna inte utgå från att 

elever med svenska som förstaspråk förstår skolspråket. Det är därför viktigt för lärare att 

”hitta stimulerande och effektiva sätt att lära ut skolspråket och genom att kritiskt granska 

hur språket används i undervisningen hjälpa inte bara andraspråkselever utan även många 

elever med svenska som modersmål” (s. 36). 

3 Metod och material 
I det här kapitlet presenteras insamlingsmetod, urval, genomförande och analysmetod. 

Kapitlet avslutas med metodkritik. 

3.1 Insamlingsmetod 

Undersökningen är en kvalitativ fallstudie om elevers uppfattning om möjligheten till 

stöttning i integrerad undervisning. Studien bygger på sex enskilda intervjuer med elever 

som ingår i samma undervisningsgrupp i årskurs 7.  

3.2  Urval av skola och klass 

Eftersom jag ville genomföra studien i en klass där integrerad svenska och svenska som 

andraspråksundervisning äger rum, kontaktade jag en högstadieskola i södra Sverige. Jag 

kände till den integrerade undervisningsformen på skolan då jag tidigare gjort två av mina 

VFU-perioder där. Under min senaste VFU, hösten 2018, undervisade jag samtliga elever 

i årskurs 7 i svenska och svenska som andraspråk. De elever som jag intervjuar i min 

undersökning har jag alltså träffat tidigare. 

På högstadieskolan går totalt cirka 300 elever. Flertalet elever har gått tidigare 

skolår på en intilliggande låg- och mellanstadieskola, men en del kommer från andra 

grundskolor i upptagningsområdet. Skolan är belägen i ett så kallat utsatt område. En 

särskild förberedelseklass finns (gemensam för årskurs 7–9) för elever med annat 
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modersmål än svenska som börjar i svensk skola under sin högstadietid. Där går de en 

begränsad tid innan de successivt slussas in i ordinarie klasser.  

Att jag valt just årskurs 7 beror på att eleverna då tagit steget mellan tidigare och 

senare skolår. Det är första året som de ska följa kursplanen för årskurs 7–9 i svenska och 

svenska som andraspråk. Den integrerade undervisningen sker inom ramen för den 

ordinarie klass som eleven tillhör. Eleverna är vana vid att undervisas tillsammans i de 

flesta skolämnena.  

Valet av klass för min fallstudie har gjorts av ämnesläraren i svenska på skolan och 

som undervisar samtliga klasser i årskurs 7. Den klass som hen är mentor i har fungerat 

bra för samordning av intervjuer mellan lektioner. Ur den aspekten är utvald klass  

(i relation till övriga klasser i samma årskurs på skolan) ett bekvämlighetsurval 

(Denscombe 2016, s. 77–78). I den aktuella klassen går 23 elever varav 13 läser svenska 

och 10 svenska som andraspråk.  

3.3 Elevurval 

Urvalet av elever att intervjua i den utvalda klassen är kriteriestyrt utifrån aspekten 

elevens deltagande i en och samma integrerade undervisningsgrupp i skolämnena svenska 

och svenska som andraspråk (jfr Bryman 2018, s. 497). Tre av de elever som intervjuades 

läser svenska och tre svenska som andraspråk. I resultatdelen har elever i studien tilldelats 

fiktiva namn – elever som läser svenska som andraspråk har fått namn som börjar på A 

och elever som läser svenska som förstaspråk har fått namn som börjar på F.  

De tre pojkarna i studien (Ali, Armin och Abraham) läser svenska som andraspråk. 

Ingen av dem är född i Sverige. Ali kom till landet för ungefär fyra år sedan. Hemma talar 

han främst arabiska men också lite kurdiska med föräldrarna samt ibland svenska med sin 

lillebror. Armin kom för fem år sedan. Hemma talar han arabiska och kurdiska med 

föräldrarna. Ibland pratar han svenska med sina syskon. Abraham har bott i Sverige sedan 

han var fyra–fem år gammal. Hemma talar hela familjen arabiska och svenska.  

De tre flickorna i studien (Felicia, Fanny och Frida) läser svenska och samtliga är 

födda i Sverige. Hemma talar Felicia svenska med sin pappa och syster, och med 

mamman engelska och spanska. Fanny talar både bosniska och svenska med hela sin 

familj. Frida är den enda eleven i studien med enspråkig svensk bakgrund. Hemma talar 

alla i hennes familj svenska. 

De undervisande lärarna i den aktuella klassen kallas i studien för Svea och Svante. 

Båda har lång erfarenhet av läraryrket. Svea är förstelärare i svenska på skolan och Svante 



 

 9 

är behörig i både svenska och svenska som andraspråk. Dubbelt lärarskap praktiseras, 

vilket innebär att Svea och Svante planerar, genomför och bedömer undervisningen i 

klassen (och övriga klasser i årskurs 7) tillsammans, men Svea har särskilt ansvar för 

bedömning och betygsättning av elever som läser svenska och Svante av elever som läser 

svenska som andraspråk. Att bedömningsansvaret ser ut så är ett beslut fattat av rektor 

och beror på att Svante har behörighet i svenska som andraspråk. 

3.4 Genomförande 

Initialt kontaktades försteläraren i svenska och därefter togs kontakt med den andra 

ansvariga läraren för förfrågan om en av de klasser de undervisade i kunde ingå i studien. 

Båda lärarna fick information om studiens syfte och upplägg. Efter avstämning med mig 

berättade de för klassen om min studie och frågade om någon elev var intresserad av att 

delta. Det visade sig då att sammanlagt tre pojkar som läste svenska som andraspråk ville 

medverka och fyra flickor som läste svenska. Min instruktion till läraren var att om fler 

elever önskade delta än vad som rymdes inom studiens ram (tre elever som läste svenska 

som andraspråk och tre som läste svenska) skulle lottning ske. En av svenskeleverna drog 

sig dock ur innan lottning ägt rum. Deltagande elever kunde sedan fastställas efter att 

såväl elever som vårdnadshavare undertecknat det informationsbrev som jag skrivit 

(bilaga A).  

Utifrån redovisat syfte och frågeställningar togs en intervjuguide fram (bilaga B). 

Semistrukturerad intervju innebär att man har ett frågebatteri med de frågor man vill ha 

svar på, där man kan ställa följdfrågor och ge informanten lite större talutrymme. Enligt 

Bryman (2018) brukar intervjuaren vid en semistrukturerad intervju ha ”en viss 

benägenhet att ställa ytterligare frågor (uppföljningsfrågor) i samband med det som 

uppfattas vara viktiga svar” (s. 260). En mobiltelefon användes för att spela in samtliga 

intervjuer, vilket eleverna och deras vårdnadshavare godkänt i förväg. Inspelningarna 

gjordes för att säkerställa att alla data skulle finnas med och att analysen skulle baseras 

på intervjupersonernas precisa uttalanden. 

De sex enskilda intervjuerna genomfördes i en lokal på skolan som klassen i vanliga 

fall använder som studierum/grupprum. Enligt Lagerholm (2010, s. 56) innebär en miljö 

som intervjupersonen känner sig trygg och bekant med att svaren på frågorna kan bli mer 

uttömmande och uppriktiga. Varje enskild elevintervju varade cirka 20 minuter. Frågorna 

i intervjuguiden ställdes till samtliga elever, men inte nödvändigtvis i samma ordning. 

Mellan varje fråga ställdes en eller flera uppföljningsfrågor i de situationer där det fanns 
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behov av att förtydliga ett svar eller om en eller flera följdfrågor – utifrån det angivna 

syftet – var relevanta för att eleven skulle utveckla sitt svar.  

3.5 Bearbetning av insamlat material 

En skriftspråksanpassad bastranskription med innehållsligt fokus, det vill säga med fokus 

på vad elever sade, gjordes digitalt efter varje intervju. Norrby (2014) förklarar det som 

att ”en bastranskription är ordagrann, men inslag som pauser, suckar och dylikt 

elimineras” (s. 100). Bastranskription lämpar sig väl för den här undersökningens syfte 

eftersom det är innehållet i det respondenterna säger som jag intresserar mig för, inte hur 

respondenterna uttrycker sig i form av prosodi, pauser etc. 
Under analysen har en noggrann och systematisk närläsning av det transkriberade 

materialet genomförts och underlaget har kodats utifrån gemensamma mönster som jag 

funnit. Nyckelbegrepp har identifierats liksom olika teman. Bryman (2018) förklarar 

kodning som att ”man genererar ett index eller en katalog över termer som bidrar till den 

tolkning och den teoretisering som görs på grundval av data” (s. 700). En kritisk 

granskning av koderna har sedan utförts.  

Under min analys av intervjuunderlaget har jag kodat, granskat och sedan 

positionerat respektive elevs utsagor i en eller flera av undervisningens och lärandets fyra 

zoner: lärande-/utvecklingszonen (den närmaste utvecklingszonen), frustrations-

/ängslanszonen, trygghetszonen samt uttråkningszonen (Gibbons 2018a, s. 44, 2018b, s. 

34) med hänvisning till Mariani (1997). Se vidare avsnitt 3.7 nedan. 

Att eleven under intervjun framför synpunkter som att tempot är bra, att det är 

tydligt vad klassen ska göra på lektionen, att det är möjligt att få bra stöd av läraren och 

att uppgifterna ligger på en nivå som utmanar eleven är exempel på utsagor som tyder på 

att eleven kan befinna sig i den närmaste utvecklingszonen. 

Om eleven däremot till exempel uttrycker oro över undervisningssituationen, 

upplever att uppgifterna är för svåra i relation till möjligheten att få det stöd hen behöver 

av läraren, om undervisningen beskrivs som ostrukturerad och/eller eleven uttrycker 

behov av en annan typ av undervisning för möjlighet till utveckling efter sina 

förutsättningar, kan det tyda på att eleven befinner sig i frustrations-/ängslanszonen.  

Om eleven beskriver att läraren ger bra stöd, att struktur och tydlighet finns, men 

att uppgifterna som eleven får borde ligga på en mer avancerad nivå än den befintliga för 

att elevens språkutveckling ska gynnas och/eller att undervisningstempot är för lågt, är 

det exempel på utsagor som gör att eleven kan antas befinna sig i trygghetszonen.  
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Och, slutligen, om eleven exempelvis beskriver det som att både stöttningen och 

utmaningarna i klassrummet är på för låg nivå, känner sig ostimulerad och i avsaknad av 

utveckling i sitt lärande, kan den typen av utsagor tyda på att eleven befinner sig i 

uttråkningszonen.  

3.6 Forskningsetiska principer 

När det gäller forskning finns det fyra grundläggande individskyddskrav. Dessa 

huvudkrav utgörs av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att det åligger forskaren att informera 

berörda parter (uppgiftslämnare, undersökningsdeltagare samt eventuell vårdnadshavare) 

om syftet med den forskning som ska bedrivas. I detta ligger också att informera om 

villkor och roller, samt att medverkan är frivillig. Samtyckeskravet innebär att berörda 

parter ska ge sitt samtycke för att medverka. Deltagarna kan när som helst välja att avbryta 

sin medverkan, utan påverkan. Konfidentialitetskravet betonar just vikten av att måna om 

konfidentialiteten för alla som är involverade i en studie och att personuppgifter ska 

förvaras säkert. Det sista huvudkravet, nyttjandekravet, handlar om att de uppgifter som 

samlats in om personer inte får användas i något annat syfte än forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 6–14).  

I informationsbrevet som berörda elever fick med sig hem till vårdnadshavaren 

berättade jag kort om mitt syfte med studien, hur genomförandet skulle gå till samt om 

villkoren för elevens deltagande. Information gavs också om att alla deltagare i studien 

är anonyma, att undersökningsmaterialet förvaras så att det är oåtkomligt för andra och 

att det endast ska användas i min uppsats. Tydliggörande gjordes också om att deltagaren 

och/eller vårdnadshavaren när som helst kan avbryta studien genom att kontakta mig via 

e-post eller mobil. Slutligen ombads eleven och vårdnadshavaren att tacka ja eller nej till 

medverkan. (Se bilaga A.) 

3.7 Analysmetod 

Diagrammet ”Undervisningens och lärandets fyra zoner” beskrivs av Gibbons (2018a, s. 

44, 2018b, s. 34) med hänvisning till Mariani (1997). Den horisontella axeln i diagrammet 

visar vilken nivå av stöttning läraren kan ge eleven – hög stöttning, låg stöttning eller 

någonstans däremellan på skalan. Den vertikala axeln illustrerar vad eleverna gör. De kan 

vara engagerade i en kognitivt utmanande undervisning och utföra uppgifter som utmanar 

deras intellekt eller delta i en lågt kognitivt utmanande undervisning med arbetsuppgifter 
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på låg kognitiv nivå. Graden av utmaning kan också vara någonstans däremellan på 

skalan. Om uppgiften är utmanande på en hög kognitiv nivå innebär det att eleven behöver 

stöttning för att klara den (Gibbons 2018b, s. 33–34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Undervisningens och lärandets fyra zoner, anpassad efter Mariani 1997  

(Gibbons 2018a, s. 44, 2018b, s. 34). 

De fyra zonerna i diagrammet beskriver fyra olika slags lärandemiljöer. I det övre vänstra 

fältet möter eleven utmaningar på hög kognitiv nivå och får samtidigt hög nivå av 

stöttning. Här befinner sig eleven i sin lärande-/utvecklingszon, det vill säga i den 

närmaste (proximala) utvecklingszonen. I det övre fältet till höger är den kognitiva 

utmaningen hög medan stöttningsnivån är låg. Eleven befinner sig här i en frustrations-

/ängslanszon. I det nedre vänstra fältet är stöttningen hög medan den kognitiva 

utmaningen är låg, vilket innebär att eleven rör sig i en trygghetszon. Slutligen, i det nedre 

fältet till höger är både graden av kognitiv utmaning och stöttning låg. Eleven befinner 

sig då i en uttråkningszon.  

Positioneringen av en elev i en specifik zon är inte statisk, vilket innebär att en elev 

kan befinna sig i olika zoner beroende på kontext. Exempelvis kan en elev uppleva att 

utmaningarna och stöttningen vid helklassundervisning är bra (närmaste 

utvecklingszonen) men samtidigt kan eleven ge uttryck för oro när det gäller 

elevindelningen vid grupparbete som hen upplever som stökig och otillräcklig 

(frustrations-/ängslanszonen).  

3.8 Metodkritik 

Forskningsunderlaget består av sex enskilda intervjuer med elever som går i samma klass. 

Resultatet gör inte anspråk på att säga något om integrerade elevgruppers uppfattning 
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generellt om stödstrukturer i undervisningen, utan är en fallstudie där elever ger uttryck 

för sina personliga uppfattningar. 

Under min senaste VFU-period undervisade jag samtliga klasser i årskurs 7 på den 

aktuella skolan. De sex elever som ingår i den här studien är av den anledningen bekanta 

med mig sedan tidigare, vilket skulle kunna innebära en lojalitetsrisk. Det här är något 

som jag var medveten om inför undersökningen. En fördel med att som intervjuare inte 

vara obekant för respondenterna är dock att de kan vara mer avslappnade under 

intervjutillfället och våga tala mer frispråkigt än om jag varit en för dem främmande 

person. Det faktum att respondenterna skulle kunna vara mer avslappnade och tala mer 

frispråkigt vägde för mig tyngre än lojalitetsrisken. 

Att jag sedan tidigare hade erfarenhet av både eleverna och lärarna i 

undervisningssammanhang innebar en risk i tolkningen av intervjuunderlaget ur aspekten 

att jag skulle läsa in mer i respondenternas svar än vad de exakt sade vid intervjutillfället. 

Jag valde därför att spela in och transkribera allt intervjuunderlag. Genom denna 

skriftspråksnära metod fokuserade jag på vad som exakt sades under intervjuerna. Vidare 

genomförde jag en noggrann närläsning av underlaget och kodade det utifrån 

identifierade nyckeltermer och teman, baserat på intervjuinnehållet. På så vis kunde 

risken för att jag skulle utläsa mer i respondenternas svar än vad som faktiskt sades under 

intervjuerna elimineras. Vidare citerar jag flitigt ur intervjusvaren i resultatdelen för att 

visa vad jag grundar mina tolkningar på.  

Jag var själv inte involverad i elevurvalet utan det sköttes av lärarna. Antalet elever 

som ville delta i studien – och sedan också fick tillstånd av vårdnadshavarna – motsvarade 

det antal som rymdes inom studiens ram. Könsfördelningen bland eleverna i studien är 

inget jag påverkat. Att studien omfattar tre flickor som läser svenska och tre pojkar som 

läser svenska som andraspråk beror på att det var just dessa elever som anmälde sig 

frivilligt till att delta. 

4 Resultat 
I resultatdelen görs en genomgång av elevernas positioneringar i olika undervisnings-

/lärandezoner. Två av eleverna tenderar att befinna sig i fler än en zon (Armin, Ali), 

medan fyra av eleverna bedöms vara positionerade i en specifik zon (Abraham, Frida, 

Felicia och Fanny) baserat på utsagorna i deras respektive intervjuer. Att 

positioneringarna inte är statiska beror på att vissa av de yttranden som en specifik elev 

gör under intervjun kan bedömas som hemmahörande i en zon medan andra uttalanden 
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från samma elev kan knytas till en annan zon, beroende på vilken situation eleven 

beskriver och vilken uppfattning eleven har om den situationen. 

4.1 Lärande-/utvecklingszon (Abraham, Frida, Armin, Ali)  

Elever som befinner sig i lärande-/utvecklingszonen möter utmaningar på hög kognitiv 

nivå samtidigt som de får hög nivå av stöttning. Fyra av de sex intervjuade eleverna 

upplever att lärarna har en stöttningsnivå som passar dem och gör att de utvecklas, och 

att de kognitiva utmaningarna ligger på en bra nivå. ”Det är bra som det är nu”, säger 

Frida. ”Jag får bra stöd, jag behöver inte mer”, säger Abraham, ”Jag tycker att det är bra”, 

säger Armin, och Ali menar att han ”får hundra procent hjälp”. 

4.1.1 Planerad stöttning 

”Lärarna har alltid något planerat” – struktur och tydlighet  

Abraham och Frida framhåller att de uppskattar att lektionerna har en tydlig struktur. Vid 

starten av en ny lektion går lärarna igenom upplägget och vad som ska göras: ”De skriver 

på tavlan eller visar på whiteboard. Det är bra för man ska vara förberedd”, säger 

Abraham. Frida förklarar: ”I svenskan brukar de ha uppskrivet på tavlan vad man ska 

göra på lektionen, i matten står det bara att man ska jobba med ett antal sidor.” Vidare 

berättar hon att Svea och Svante förberett vad elever som blir klara tidigare än övriga med 

en uppgift ska göra:  

Lärarna har alltid något planerat. Om man är klar med en uppgift finns extrablad. 

Om vi jobbar med till exempel verb då är det kanske ett papper som alla får och sen 

så tycker man att det här var lite lätt då kanske man kan få ett svårare papper, men 

tyckte man att det var svårt då kanske man kan få ett ännu lättare papper. 

Armin och Frida tar upp att lärarna går igenom en kunskapsmatris när ett nytt område 

presenteras: ”Lärarna går igenom E och A och de grejerna som det står på 

kunskapskraven, det är bra. Till exempel om man får veta att man har begrepp och ord på 

något prov så får man bättre resultat”, menar Armin. Frida säger att ”Jag bryr mig inte 

jättemycket om dem [kunskapsmatriserna] men för folk som gör det så är det jättebra för 

att då vet man var man behöver lägga ribban och vad man behöver ha med”.  

 

Textexempel och datoranvändning som stöd  

Under våren har klassen bland annat tränat på att skriva deckare. Innan eleverna själva 

började skriva fick de lära sig om deckargenren och ta del av olika texter som författare 

skrivit: ”Det är bra att se på en text innan man ska börja skriva. Man får idéer och man 
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kan ta med sig det till sitt eget arbete”, säger Abraham. Frida förklarar att klassen fått ett 

slags bildstöd för hur man bygger upp spänningen i en deckare: ”Vi fick se en bild på en 

val, att det ska vara lite spänning i början och sen så ska det vara lite tråkigare om man 

ska säga och sen så ska det gå uppåt och sen så ska det vara ett ganska snabbt avslut, som 

en val med fenan och så. Det var bra.”  

Abraham berättar att han tycker att det är ett bra stöd att få använda datorn i 

undervisningen: ”Alla har dator i klassen. Vi använder den ofta på svenskan, till exempel 

om det finns uppgifter där eller om man ska ta reda på något. Vi skriver in egna uppgifter 

och delar med läraren.”  

 

”Om fler folk inte förstår det så tar man om det” – genomgång av svåra ord 

Lärarna har genomgångar av svåra ord som eleverna möter i texter. Dessa genomgångar 

kan ske i helklass om till exempel klassen läser en bok eller som enskilt stöd om en elev 

har frågor kring ett ord hen stöter på. ”Om det är ett svårt ord skriver man ner det och sen 

så slår jag upp det eller frågar läraren”, säger Abraham.  

Detsamma gäller om någon eller några elever inte förstår och vill att läraren 

förklarar igen: ”Om fler folk inte förstår det så tar man om det. Till exempel var man ska 

sätta punkter, kommatecken och styckesindelningar. Stavning också. Det är bra”, tycker 

Abraham. Även Armin tar upp detta: ”När man läser, man får skriva ord vilket man tycker 

var svårt. Sen när man skrivit ner dem så tar man upp dem med hela klassen, sen man 

berättar vad det är.” Frida tycker också att det är bra med genomgång av svåra ord: ”När 

vi läste en gemensam bok fick vi skriva upp svåra ord. Alla skrev en ordlista och 

förklaringar till svåra ord så man fattar vad man läser. Det var ganska svåra ord för de 

flesta så det var bra för hela klassen tror jag.” 

4.1.2 Spontan stöttning 

”Vi går lagom snabbt fram” – tempot i klassrummet 

Fyra av sex elever beskriver undervisningstempot som bra. ”På matten det går för fort, på 

svenskan det är bra”, säger Armin. ”Tempot i klassen är lagom”, menar Abraham och 

Frida tycker att ”Vi går lagom snabbt fram, det är lagom tempo”. Även Ali är nöjd med 

tempot: ”Det går bra, de går inte för snabbt”, säger han. Han jämför också med när han 

först kom till Sverige och började mellanstadiet: ”Första året det gick jättesnabbt och jag 

förstår inte läraren vad hon pratar. Bara nu jag förstår mycket.” 
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”Man får mer hjälp och hinner göra mer” – lärarstöd på lektionerna 

Alla fyra tycker att det är bra att Svea och Svante undervisar gemensamt i klassrummet. 

Det ökar möjligheten till stöttning och att komma vidare: ”Man får mer hjälp och man 

hinner göra mer”, tycker Frida. Hon säger också att om elever i klassen behöver hjälp, får 

de det. Det gäller alla elever i klassen: ”Det är väldigt bra för i svenskan sitter de och 

förklarar tills man fattar.”  

Armin gör en jämförelse mellan att ha stöttning av en respektive två lärare i 

undervisningen: ”Det är ju svårt att vara själv med tjugofyra elever. Det är bra med två 

lärare, man får mer hjälp. Till exempel om man sitter och man ska ha hjälp, den andra 

hjälper en annan så måste man ha en till som kommer och hjälper en.”  

Abraham framhåller att två lärare i klassrummet är viktigt för alla elevers rätt till 

stöd: ”Om jag ska ha hjälp räcker jag upp handen. Det går fortare att få hjälp och det är 

bättre med två lärare. Man har det för att alla ska få lika mycket hjälp”, säger han. 

Samtidigt upplever han det som att några behöver mer hjälp än andra i klassen men att 

skillnaden elever emellan inte är så stor.  

Ali tycker att det är bra att undervisas av två lärare och reflekterar över hur det 

skulle vara om klassen bara haft en lärare:  

Det finns ju bara en lärare som kanske ska prata. Hon ska förklara till alla så det 

kommer, kanske hon kommer orka. Det blir tufft om henne så det är bra om hon har 

en annan lärare, hjälpa, till alla. Det fanns mycket elever som behöver hjälp, de fick 

inte det på samma lektion. 

”Båda lärarna går bra” – alla elever vänder sig till både Svea och Svante 

Eleverna beskriver lärarna som engagerade och kunniga, och anser att de får hjälp av båda 

– hjälpen är alltså inte personbunden utan elever räcker upp handen och får stöd av den 

lärare som kommer dit först. Frida säger till exempel: ”Det går bra med både Svea och 

Svante.”  

Ali tycker också att det går bra att få hjälp av båda lärarna: ”Ibland jag frågar Svante, 

ibland Svea.” När klassen skulle skriva deckare beskriver han hur han bad om hjälp för 

att komma igång då han tyckte att det var svårt, men att han därefter klarat att slutföra 

uppgiften: ”Jag frågade Svante, han hjälpte mig, sen jag skrev hela den sen jag dela 

[delade uppgiften på datorn] till Svea. Jag kunde klara den. Jag har lärt mig hur ska jag 

prata, hur ska jag börja, sen avsluta texten.”  

Armin menar att det ”spelar ingen roll vem jag frågar, båda lärarna går bra.” 

Samtidigt lyfter han fördelen med att kunna vända sig till en manlig lärare vid vissa 
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tillfällen: ”Ibland när man ska berätta något så kanske man inte vill berätta till någon 

fröken, man berättar till en man, som Svante.”  

4.1.3 Sammanfattning - elever i lärande-/utvecklingszonen  

Sammanfattningsvis kan man tolka utsagor från Abraham, Frida, Armin och Ali som att 

de upplever att såväl den planerade som spontana stöttningen fungerar bra. De kognitiva 

utmaningarna ligger på en nivå som gör att eleverna upplever förståelse och utveckling. 

Alla fyra ger uttryck för att det dubbla lärarskapet är av stor vikt för att de ska få det stöd 

de behöver på de integrerade lektionerna samtidigt som ett bra tempo kan hållas. Eleverna 

vänder sig till både Svea och Svante för stöd. Tre av de sammanlagt fyra elever vars 

yttranden tyder på att de rör sig i den närmaste utvecklingszonen är andraspråkselever. 

4.2 Frustrations-/ängslanszon (Ali, Armin) 

Elever som befinner sig i frustrations-/ängslanszonen möter utmaningar på hög kognitiv 

nivå samtidigt som den stöttning de får är för låg i relation till utmaningarna. Ali, en av 

eleverna som läser svenska som andraspråk, uttrycker att stöttningen i klassrummet är 

hundraprocentig och att undervisningstempot passar honom bra (vilket redovisades i 

avsnitt 4.1). Men det finns ett par aspekter som tyder på att Ali också befinner sig i 

frustrations-/ängslanszonen. Främst handlar det om att han vill ha en annan organisatorisk 

form på undervisningen samt få möjlighet till stöd på modersmålet. 

Armins utsagor under intervjun tyder på att han till allra största del befinner sig i 

den närmaste utvecklingszonen (vilket redovisades i avsnitt 4.1), men när det gäller 

grupparbeten i mindre konstellationer inom den integrerade klassens ram, ger han dock 

uttryck för att befinna sig i frustrations-/ängslanszonen. 

4.2.1 Planerad stöttning 

”Ett språk som jag bor i” – behov av separata undervisningsgrupper  

Ali berättar under intervjun att han skulle vilja ha separata undervisningsgrupper i 

svenska och svenska som andraspråk: 

Att de ska ha två grupper. I den ena gruppen ska de som går svenska som andraspråk 

[gå] och de som läser svenska [ska gå för sig]. Jag ska lära mig för att få bra betyg. 

Jag bryr mig inte om jag känner dem eller om jag inte känner dem. Jag vill lära mig 

svenska, lära mig mitt språk. Ett språk som jag bor i. 
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Av eleverna i studien är Ali den enda som vill ha åtskild undervisning i svenska som 

andraspråk. Han uttrycker också att han önskar att någon av lärarna talade hans 

modersmål. Detta kan jämföras med Armin som säger: ”Jag vill inte ha en lärare på 

svenskan som kan arabiska [Armins modersmål]. Om jag har en arabisk lärare kommer 

jag bara prata med honom eller henne, bara arabiska.” I det integrerade klassrummet talas 

svenska på lektionerna, men det händer ibland att arabisktalande elever pratar på sitt 

modersmål för att hjälpa varandra om de inte förstår. Det tycker Ali är bra: ”Vi pratar 

bara om skolan och så här. Inte mycket [många] som talar arabiska, det finns några.” 

Även övriga elever i studien uttrycker att de tycker att det är bra att elever med annat 

modersmål än svenska kan få hjälp med bland annat ordförståelse på sitt hemspråk av 

andra elever, men de vill att lärarnas undervisning ska vara på svenska. 

”Någon som kan som mig” – indelning parvis och i mindre grupper på lektionerna 

Ali tycker att han lär sig bättre när han får arbeta i en mindre grupp eller parvis än i 

helklass. Vid tillfällen då lärarna delar upp eleverna i mindre konstellationer anser han att 

det vore bra om de såg till att alla elever fick vara med dem som de ännu inte känner så 

bra. Han ser gruppindelning som en möjlighet att lära känna fler elever och att de lär 

känna honom. När han började i årskurs 7 kände han ingen i klassen: 

Om man tror att man aha jag känner inte han, de ska vara en grupp. Det här är bra 

tanke för alla – att man känner [lär känna] någon annan. Känna andra kompisar, 

till exempel om man sitter själv ensam sen kommer de, säger hej.  

Att delas in slumpvis efter hur man råkar sitta eller att hamna med kompisar tycker Ali 

inte är bra. Det blir lätt stökigt då, menar han: ”Bra att man delas in grupper, bara måste 

grupper vara bra. Kanske vi delar en två tre fyra, bara vi vet inte hur de här ska jobba, ska 

de skratta eller ska de prata. Måste läraren leta på dem.” 

Även Armin anser att indelningarna borde kunna göras på ett bättre sätt när eleverna 

ska arbeta i grupp eller parvis: ”Grupperna kan se ut hur som helst eller så får man ibland 

välja vem man ska vara med. Bättre att lärarna delar upp istället. Annars så till exempel 

man blir med en kompis sen så sitter man och pratar hela tiden, man får inget gjort.” Han 

föredrar att arbeta med någon som är ”lika bra” på lektionen. Det gäller både i grupp och 

när han arbetar parvis:  

Någon som är lika bra som mig istället för ibland de som är bättre än mig i svenska, 

alltså de skiter i mig, de bara gör det de ska [om de hamnar i samma grupp]. Ibland 

om jag är med dem som är lika, vi frågar varandra och hjälper varandra, men de 
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som är bättre de bara kör på. Om man inte vet något de [som man arbetar i grupp 

eller parvis med] förklarar inte. Jag gillar att sitta med någon som kan som mig.  

4.2.2 Spontan stöttning 

Både Ali och Armin gör i sina respektive intervjuer utsagor som tyder på att de tycker att 

de får bra stöd från båda lärarna i den integrerade undervisningen. De anser också att 

undervisningstempot passar dem bra. (Se vidare avsnitt 4.1.) Dock lyfter Ali att det skulle 

vara en hjälp för honom om någon av lärarna talade hans modersmål, vilket tyder på ett 

behov av stöd som i nuläget saknas. 

4.2.3 Sammanfattning - elever i frustrations-/ängslanszonen 

Sammanfattningsvis kan man tolka Ali som att han upplever att han skulle utveckla sin 

svenska mer om undervisningen i svenska som andraspråk var separat. I nuvarande 

integrerad undervisningsform ger han uttryck för att det skulle vara ett stöd för honom 

om någon av lärarna kunde tala hans modersmål. 

Armins utsagor under intervjun tyder till största del på att han undervisas i den 

närmaste utvecklingszonen, men vid tillfällen då eleverna ska arbeta i grupp eller parvis 

beskriver han ett slags frustration över situationen. Han vill att lärarna gör tydligare 

gruppindelningar och menar att hans lärande skulle främjas av att han fick arbeta med 

någon som befinner sig på samma nivå som han själv i svenska språket. När han till 

exempel ska göra en uppgift tillsammans med någon som (enligt Armin) är duktigare på 

svenska än han själv, tenderar han att passiviseras. 

4.3 Trygghetszon (Felicia) 

När stöttningen är hög medan den kognitiva utmaningen är låg rör sig eleven i en 

trygghetszon. Felicia gör utsagor som tyder på att hon tenderar att röra sig i den zonen. 

Hon tycker att svenskan är ”okej”, säger att lektionerna är strukturerade och att lärarna 

ger god stöttning, men samtidigt uttrycker hon att hon skulle vilja utmanas mer.  

4.3.1 Planerad stöttning 

”De kanske borde pusha lite mer” – kognitiva utmaningar  

Felicia gör i sin intervju yttranden som kan tolkas som att hon har behov av en högre 

kognitiv utmaning för sin fortsatta språk- och kunskapsutveckling: ”Jag skulle kanske 

behöva lite mer utmaning. Kanske att jag väljer lite svårare uppgifter och kanske tar en 

lite tyngre bok med mer text, svårare text.” Hon tycker att lärarna ger bra stöttning men 
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skulle gärna se att de utmanade henne lite mer samtidigt som hon reflekterar över sitt eget 

ansvar:  

De [lärarna] kanske borde pusha lite mer. Du kan ju det här, du kanske borde läsa 

en sådan här bok istället eller testa den här uppgiften, men det är ju också eget ansvar 

att klara av det. Jag har inte pratat om det med lärarna, men jag borde väl kunna 

säga det till dem att jag vill testa en sådan här bok, tycker ni att jag också borde göra 

det eller typ något sådant. 

Integrerade och nivåindelade grupper 

Felicia upplever att hon har ett försprång i sin svenska jämfört med en del andra elever i 

klassen och lyfter betydelsen av att elever hjälper varandra i lärandet, något som hon 

menar att alla vinner på:  

Man lär sig mer när man är tillsammans. Någon som behöver mer hjälp kanske kan 

lära sig mer av de kompisarna som kan lite mera och så kanske man har en förklaring 

som kanske lärarna inte har och så kanske de förstår bättre av eleverna kanske och 

vi, eller liksom de som kan lite mer, kan ju också lära sig av att hjälpa andra.  

Samtidigt återkommer hon flera gånger under intervjun till en önskan om att arbeta mer 

nivåindelat i klassen. Hon tycker att integrerade grupper i svenska och svenska som 

andraspråk är bra, men vill gärna att lärarna ska göra gruppindelningar – någon lektion 

per vecka – utifrån vilken nivå som eleverna språk- och kunskapsmässigt befinner sig på: 

”Det går bra i den här klassen också som det är nu, men man kanske kunnat haft vissa 

lektioner som man bytte som hade sådana här grupper, kanske en gång i veckan eller 

något.” Gruppindelningen kan idag bli ”hur som helst”, menar hon. 

Eleverna i klassen kommer främst från två olika mellanstadieskolor. På den ena av 

dem (där Felicia gick) arbetade man nivåindelat och integrerat i årskurs 6. Hon berättar 

att hennes lärare på mellanstadiet hade ganska höga förväntningar på henne och att det 

motiverade henne att prestera bra: ”Men nu känns det inte som att de har jättejättehöga 

förväntningar av mig så då känns det som att jag kan ta det lite lugnt. Nu har jag ju vant 

mig att ta det lugnt så jag tycker om att ta det lugnt, men innan har det varit mer såhär att 

jag ska jobba lite hårdare.” Det yttrandet skulle kunna tolkas som att det är viktigt för 

Felicia att läraren har höga förväntningar på henne för att hon själv ska känna drivkraft i 

skolarbetet. Det kan också tyda på att hon upplever det som relativt kravlöst i 

trygghetszonen.  
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4.3.2 Spontan stöttning 

”Man kunde öka takten lite” – tempot i klassrummet 

Felicia uppfattar tempot i klassrummet som ”ganska bra” men tycker att det skulle kunna 

höjas något: 

Det går ju i ganska bra fart, men ibland så kanske det känns som att man kunde 

öka takten lite. Det kanske tar lite längre tid för vissa och så kanske man vill jobba 

framåt lite men vi ska vänta på de andra, men då får man ju ta en extrauppgift eller 

läsa en bok eller något så det är inte ett jättestort problem, men det skulle ha kunnat 

gått lite snabbare.  

”Bra att det är två lärare” – om lärarstöd i undervisningen 

Vid tillfällen när Felicia behöver hjälp frågar hon först en kamrat i klassrummet, därefter 

läraren. Hon anser att två lärare i klassen ökar möjligheten att få hjälp och att komma 

vidare snabbare. Hon menar också att det gör att läraren kan hålla mer ordning i gruppen: 

”Vi undervisas av två lärare för att alla ska kunna få hjälp så mycket som möjligt tror jag. 

En lärare kanske inte hinner med alla frågor och alla som behöver hjälp och hålla ordning 

på klassen och så, så det är bra att det är två lärare i svenska.”  

4.3.3 Sammanfattning – elev i trygghetszonen 

Sammanfattningsvis kan man tolka Felicia som att hon upplever att hon har ganska lätt 

för sig i svenskämnet och att hon visserligen tycker att det kan vara skönt att inte ha så 

höga krav på sig, men att hon likväl skulle vilja ha utmaningar på en kognitivt högre nivå. 

En önskan hon har är att lärarna oftare ska göra gruppindelningar utifrån vilken språk- 

och kunskapsnivå som eleverna befinner sig på, och att hon då ska få arbeta med andra 

elever som befinner sig på ungefär samma nivå som hon själv. Flera av hennes utsagor 

tyder på att hon i studierna motiveras av att känna att läraren har höga förväntningar på 

henne. 

4.4 Uttråkningszon (Fanny) 

I uttråkningszonen är såväl den kognitiva utmaningen som stöttningsnivån låg. Fanny 

uttrycker att hon inte behöver be om hjälp så ofta eftersom uppgifterna inte är så svåra 

för henne. Det finns likheter mellan Fanny och Felicia (se vidare avsnitt 4.3) – båda 

önskar utmaningar på högre kognitiv nivå, men medan Felicia beskriver tempot i 

klassrummet som ”ganska bra” säger Fanny att hon kan känna sig uttråkad på lektionerna 
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på grund av vad som kan tolkas som understimulans. Hon har dock motivationen kvar att 

vilja utvecklas.  

4.4.1 Planerad stöttning 

”Jag skulle ändå vilja ha lite svårare uppgifter” – kognitiva utmaningar 

Fanny upplever att hon behöver mer utmaningar i undervisningen. Tillsammans med 

föräldrarna har hon tagit upp detta på ett utvecklingssamtal:  

Jag hade kunnat utmanas mer. Vi har haft utvecklingssamtal och då pratade vi om 

hur lektionerna gick och så. Mina föräldrar tycker att det är bra att jag har en 

utmaning istället för att allt går väldigt lätt. Det tycker jag också för då liksom lär 

man sig mer. Jag la fram det som förslag att vi kanske skulle liksom anpassa arbetet 

mer och, ja det har inte hänt så mycket. 

På lektionerna kan Fanny känna sig uttråkad, säger hon, då hon saknar nivåanpassade 

uppgifter som utmanar henne: ”Jag tycker att det går ganska lätt för mig i svenska och de 

uppgifterna som vi gör, de är ju anpassade så att alla, det spelar inte roll vilken nivå de är 

på, att alla ska kunna jobba med det, men jag skulle ändå vilja ha lite svårare uppgifter.” 

Hennes uttalande kan tolkas som att hon upplever att uppgifter som ska anpassas för alla, 

inte är tillräckligt avancerade för henne. Hon ger exempel på utmaningar som ”en bok 

med svårare ord och mer text eller en skrivuppgift typ att det är lite mer fritt, inte att vi 

bara har liksom att skriva en deckare eller någonting utan att man får skriva om vad man 

vill, så får man komma på det själv”. Fanny beskriver att när de nyligen arbetade med 

deckare, gick lärarna igenom kunskapskraven. Innan de skulle börja skriva fick de även 

lära sig mer om genren: 

Vi läste deckare så att vi kunde se hur det var och så gick vi igenom att det fanns olika 

deckare. Jag minns inte vad det heter, men det fanns typ med poliser och att man hade 

olika ledtrådar och i fall man inte hade en idé så tog de fram på tavlan och man kunde 

slå en tärning och så fanns det olika exempel, typ vad det var för brott, om det var 

mord eller någon som hade tjuvat någonting. Jag tog inte så mycket hjälp av det för 

jag hade en egen idé. 

Fanny tycker att det hade varit en fördel att ibland få arbeta mer nivåindelat i integrerade 

grupper med svenska och svenska som andraspråkselever. Hon berättar om hur det var i 

sexan på den mellanstadieskola som hon (och även Felicia) gick: ”Vi fick lite mer 

utmanande uppgifter och då så visade man det och sen hade vi konversationer och 

argumentationer och då så fick man visa sina kunskaper på det sättet.” I sin nuvarande 
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klass uppfattar hon att utmaningsnivån placeras ”typ i mitten så att det passar dem och 

passar oss, eller … de flesta”.  

Repetition i helklass 

Fanny ger ett exempel på att lärarna nyligen haft repetition i helklass efter att det på en 

inlämningsuppgift visat sig att flera elever hade svårt för bland annat stor bokstav och 

punkt: ”Det var vissa som hade missat det och det var inte bara de som hade svenska som 

andraspråk utan det var andra också och då fick alla vara med och lyssna, men man fick 

skriva ner det man tyckte var viktigt.” Hon tycker att det är bra att lärarna har sådana 

repetitioner, men säger att hon själv skulle ha kunnat jobba med något annat under det 

lektionspasset. 

4.4.2 Spontan stöttning 

Behov av högre tempo 

Fanny upplever att undervisningstempot skulle kunna vara högre: ”Vi hade ett bra tempo 

[när hon ingick i den mest avancerade gruppen nivåmässigt i årskurs 6] som vi jobbade 

med och nu i den här klassen så är det ju folk som är olika bra och då så går det kanske 

lite långsammare och så har vi kanske inte så svåra uppgifter som vi hade då”, säger hon. 

”En bra lärare hjälper till lite på vägen men låter eleven tänka själv”  

Att ha två lärare i integrerad undervisning tycker Fanny är bra. Syftet med dubbelt 

lärarskap tror hon är att ”de [lärarna] ska hjälpa varandra och hjälpa klassen mer så att 

om någon behöver hjälp så kan den få hjälp så att det liksom inte är att man behöver vänta 

jättelänge för att det bara finns en lärare tillgänglig.” Hon beskriver att ”de har liksom 

varit ett team, Svea och Svante. De kompletterar varandra. Om Svea går igenom något på 

tavlan kan Svante komma med exempel samtidigt, och tvärtom. De varvar”. När Fanny 

ber en lärare om hjälp spelar det ingen roll om det är Svea eller Svante: ”Det blir den som 

kommer först när jag räcker upp handen.” Hon beskriver att en bra lärare ska vara någon 

som ”hjälper till lite på vägen men låter eleven tänka själv, alltså att de inte säger hela 

svaret direkt utan låter eleven tänka”. 

4.4.3 Sammanfattning – elev i uttråkningszonen 

Sammanfattningsvis kan Fannys utsagor tolkas som att undervisningen behöver anpassas 

mer efter hennes förutsättningar. Hon har under ett utvecklingssamtal uttryckt ett behov 

av utmaningar på en högre kognitiv nivå. Under intervjun framkommer att hon skulle 
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vilja att lärarna oftare gjorde gruppindelningar i klassen efter vilken nivå som eleverna 

språk- och kunskapsmässigt befinner sig på, och att hon då fick arbeta tillsammans med 

elever som också önskar ett högre tempo och mer avancerade uppgifter. Vidare tycks hon 

i undervisningen motiveras av att få skrivuppgifter där hon är fri att skriva utifrån egna 

tankar och idéer, och att få visa sina kunskaper i konversationer och argumentationer.  

4.5 Sammanfattning av resultatet  

Fyra av sex elever i studien (Abraham, Frida, Armin och Ali) gör utsagor som kan tolkas 

som att de befinner sig i den närmaste utvecklingszonen. De ger uttryck för att 

utmaningarna och tempot ligger på en bra nivå och att de får en stöttning som är anpassad 

efter deras förutsättningar och behov. Två av andraspråkseleverna (Armin och Ali) 

tenderar också delvis att röra sig i frustrations-/ängslanszonen, en förstaspråkselev 

(Felicia) i trygghetszonen och en förstaspråkselev (Fanny) i uttråkningszonen. (Se vidare 

figur 3 Undervisningens och lärandets fyra zoner, s. 25.) 

Armin befinner sig till största delen i den närmaste utvecklingszonen men uttrycker 

frustration över indelningen av elever vid grupparbeten och arbete i par. Om han hamnar 

med elever som han upplever som duktigare på svenska än han själv, hamnar han i en 

passiv roll. Ali säger att han helst skulle vilja att andraspråksundervisningen var separat 

och att han fick stöd av en lärare som talade hans modersmål för ökad förståelse och 

utveckling i svenska språket. När det gäller indelningar vid grupparbeten tycker Ali att 

lärarna ska ta med den sociala aspekten i syfte att få lära känna andra elever bättre. 

Två av eleverna som läser svenska (Felicia och Fanny) ger uttryck för att de har 

behov av kognitiva utmaningar på högre nivå. Felicias utsagor kan tolkas som att hon 

befinner sig i trygghetszonen. Hon upplever struktur i undervisningen samt ett tempo som 

är ”ganska bra”. Dock skulle hon vilja att läraren hade högre förväntningar på henne och 

att hon fick arbeta med uppgifter på en mer avancerad nivå. Hon skulle också vilja att 

lärarna en lektion i veckan delade upp gruppen i mindre konstellationer efter vilken nivå 

de befinner sig på språk- och kunskapsmässigt.  

Fanny ger uttryck för att befinna sig i uttråkningszonen. Hon beskriver att hon själv 

inte behöver mycket stöd från läraren eftersom hon ofta upplever uppgifterna som lätta. 

Vidare har hon uttryckt behov av att få uppgifter på en högre kognitiv nivå och, precis 

som Felicia, önskar hon att lärarna oftare skapar grupper efter vilken nivå som eleverna 

språkligt och kunskapsmässigt befinner sig på för att hon ska utvecklas mer. 
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Figur 3. Undervisningens och lärandets fyra zoner, anpassad efter Mariani 1997  

(Gibbons 2018a, s. 44, 2018b, s. 34).  
 

Stödstrukturer och dubbelt lärarskap 

Stödstrukturer som framkommer i elevintervjuerna är bland annat att lärarna upplevs 

planera undervisningen på ett strukturerat sätt och att de i början av varje lektion är tydliga 

med vad som ska göras. De konkretiserar också kunskapskrav inför nya moment så att 

eleven vet vad som krävs för ett visst betyg. Om man är klar med en uppgift beskriver 

några av eleverna att det då ofta finns arbetsblad av olika svårighetsgrad att arbeta vidare 

med. Några elever ger också uttryck för att de uppskattar exempeltexter och bildstöd inför 

att de själva ska skriva en text. Flera nämner också de regelbundna genomgångarna i 

helklass av svåra ords betydelse som ett stöd. Även datorn (som redskap vid skrivande 

och informationssökning, och för att dela uppgifter med läraren) tas upp av en elev. 

Samtliga elever gör utsagor som tyder på att det dubbla lärarskapet är av stor vikt för 

möjligheten till god stöttning i klassrummet. De två lärarna beskrivs som samspelta och 

engagerade, och alla elever upplever dem båda som lika tillgängliga i klassrummet.  

5 Diskussion  
Enligt Gibbons (2018b) är grunden för barns utveckling ”inrymd i det som Vygotsky 

benämner zonen för närmaste utveckling” (s. 30). Hon menar att det slags stöttning som 

lärarna ger är avgörande för att elever ska nå skolframgång samt att en hög kognitiv 

utmaning förutsätter en hög nivå av stöttning.  

I min fallstudie tyder resultatet på att det dubbla lärarskapet är en viktig 

framgångsfaktor för de intervjuade elevernas möjlighet till stöttning i den heterogena 
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kontext de befinner sig. Samtliga elever är positiva till att undervisas av två lärare. Svea 

och Svante beskrivs som ett samspelt och kunnigt team som har en väl planerad och 

strukturerad undervisning, hjälper elever efter behov i klassrummet samtidigt som de 

håller en god undervisningstakt. Fyra av sex elever i studien tenderar att helt eller delvis 

befinna sig i den närmaste utvecklingszonen.  

Gröning (2006) framhåller att ”andraspråkselever deltar i skolans 

ämnesundervisning under försvårade villkor” och hon ifrågasätter om dessa elever ”har 

likvärdiga möjligheter att utvecklas efter sina förutsättningar på det sätt som läroplanen 

föreskriver” (s. 21). Även om Gröning här syftar på ämnesundervisning i grundskolan 

mer generellt, kan resonemanget överföras till den integrerade undervisningen i 

svenskämnena, där elever med annat modersmål än svenska förväntas utveckla sitt 

andraspråk i samma undervisningskontext som elever med svenska som modersmål ska 

utveckla sitt förstaspråk. Resultatet av min fallstudie tyder dock på att god stöttning i 

klassrummet i kombination med uppgifter på en hög kognitiv nivå kan göra det möjligt 

för andraspråkselever att röra sig i den närmaste utvecklingszonen inom ramen för 

integrerad undervisning. Samtliga tre andraspråkselever som intervjuats i undersökningen 

tenderar att helt eller delvis befinna sig i den zonen.  

En reflektion är att det i det integrerade klassrummet som respondenterna 

undervisas i, tycks vara så att elever som behöver utmaningar på en mycket hög kognitiv 

nivå och elever som behöver särskilt mycket stöttning är de som ligger i riskzonen för att 

inte få ”den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling 

för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål” (SFS 2010:800, 3 kap. 3 §). Nationellt centrum för svenska som 

andraspråk (2014) framhåller att för elever som varit en kortare tid i Sverige och som har 

eftersatt skolgång kan utmaningarna de möter i en integrerad grupp framstå som 

oöverstigliga, vilket kan medföra att lärandet stannas upp. Samtidigt betonas att det också 

finns nyanlända elever med goda skolkunskaper och med hög tilltro till den egna 

förmågan. Dessa elever kan främjas av integrerad undervisning för att de då får de 

utmaningar som de behöver. 

Slutligen uttrycker några elever behov av någon form av organisatorisk förändring 

i undervisningen. Den andraspråkselev i studien som varit kortast tid i Sverige vill att 

svenska som andraspråksundervisningen ska vara åtskild. Han lyfter också att han skulle 

vilja att lärarna vid grupparbeten (och även parvis) delade in eleverna så att de fick arbeta 

tillsammans med någon de ännu inte känner så väl. Grönings forskning (2006, s. 21) visar 
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att andraspråkselever i en heterogen klass tenderar att välja varandra när de ska samarbeta 

i mindre grupper. Hon menar att elevernas val visar på att ”etnicitet, språktillhörighet och 

språkbehärskning i svenska kan vara kriterier för status, identitet och grupptillhörighet i 

klassrummet” (s. 22). Om lärarna organiserar smågruppsaktiviteter och låter elever 

samarbeta med elever som de annars inte gör, menar Gröning att tvärkulturella relationer 

mellan elever från olika grupper kan främjas av den typen av arrangemang (s. 22). 

Ytterligare tre elever i studien vill att lärarna sköter indelningen när de ska arbeta i mindre 

grupper, med fokus på att få samarbeta med elever som är i behov av utmaningar på 

ungefär samma kognitiva nivå som de själva. Vad elever som primärt inte befinner sig i 

den närmaste utvecklingszonen efterfrågar är alltså individuella uppgifter och 

smågruppsaktiviteter på en utmaningsnivå som är bättre anpassad efter deras 

förutsättningar och behov. En andraspråkselev uttrycker också behov av stöd på 

modersmålet.  

De intervjuade eleverna går på en mångkulturell skola och alla utom en talar fler än 

ett språk hemma med familjen. De beskriver att vissa i klassen har större behov av hjälp 

än andra, men drar inte gränsen vid vilka som läser det ena eller andra svenskämnet. Det 

tyder på att eleverna befinner sig i en demokratisk lärandekontext där åtskillnad inte görs 

mellan vilka som läser svenska respektive svenska som andraspråk. Enligt Nationellt 

centrum för svenska som andraspråk (2014) är undervisningsformen underordnad elevens 

möjlighet att få utmaningar och stöttning utifrån sina enskilda behov och förutsättningar. 

Resultatet av fallstudien visar att det är möjligt för elever i en integrerad lärandemiljö att 

få god planerad och spontan stöttning när två kompetenta lärare gemensamt ansvarar för 

undervisningen. 

5.1 Vidare forskning  

Ett perspektiv som vore intressant att undersöka är lärares uppfattning om möjligheten att 

ge enskilda elever den stöttning de behöver utifrån sina behov och förutsättningar i en 

integrerad undervisningsgrupp i svenska och svenska som andraspråk. Vidare skulle det 

vara relevant att studera lärares uppfattning om det dubbla lärarskapets betydelse för att 

kunna ge stöttning på ett fullgott sätt i en integrerad undervisningsgrupp. Ytterligare ett 

perspektiv som hade varit intressant att undersöka är könsvariabeln i integrerad 

undervisning. Den variabeln rymdes inte inom ramen för min studie. 
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Bilagor 
Bilaga A Informationsbrev till elever och vårdnadshavare 

Hej! 
 
Jag heter Jenny Toll och studerar till högstadielärare vid Linnéuniversitetet i Växjö 
(kompletterande pedagogisk utbildning). Jag har under två perioder praktiserat på  
XXX-skolan som en del av min lärarutbildning, senast i årskurs 7 under hösten 2018.  
 
Inom kort ska jag påbörja min kandidatuppsats och vill då undersöka ”lärarens 
uppfattning om möjligheten att ge – och elevens uppfattning om möjligheten att få – 
den stöttning som eleven är i behov av i en integrerad undervisningsgrupp i svenska och 
svenska som andraspråk i årskurs 7”.  
 
Undersökningen pågår under mars och april 2019. I mitt uppsatsarbete planerar jag att 
intervjua sammanlagt 6 elever i samma klass i årskurs 7 på XXX-skolan om detta. Alla 
intervjuer sker enskilt under skoltid i skolans lokaler. Varje intervju beräknas ta ungefär 
20–30 minuter och samtalen spelas in med mobil. Allt material förvaras så att ingen 
obehörig har åtkomst till det och kommer endast att användas i min uppsats. 
 

• Elevernas namn kommer inte att nämnas i uppsatsen. Alla deltagare är anonyma 
och skolans namn kommer inte att nämnas i min uppsats.  
 

• Deltagandet i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt barns 
deltagande utan närmare motivering. Barnet kan också själv välja att avbryta sitt 
deltagande. Det går i så fall bra att skicka ett meddelande om detta till min  
e-postadress eller ringa mig (se kontaktinformation nedan).  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kryssa i ett av följande alternativ. Lägg lappen i medskickat kuvert och lämna kuvertet 
till ditt barns lärare i svenska/svenska som andraspråk på skolan: 
 
Ja, jag godkänner att mitt/vårt barn deltar i studien.  
 
Nej, jag godkänner inte att mitt/vårt barn deltar i studien.  
 
 
Vårdnadshavarens underskrift: ____________________________________ 
 
Barnets underskrift: _____________________________________________ 
 
 
Vänliga hälsningar  
 
Jenny Toll 
Lärarstuderande, Linnéuniversitetet, e-post: xxxxxxxxxx 
mobil: xx.xx.xx 



 

 II 

Bilaga B Intervjuguide  

 

1. Läser du svenska eller svenska som andraspråk?  

2. Vilket/vilka språk talar ni hemma?  

3. Vad skulle du säga är skillnaden mellan att läsa svenska och att läsa svenska 

som andraspråk? 

4. Vad är det som gör att vissa elever i klassen läser svenska och andra elever 

svenska som andraspråk? 

5. Pratar ni andra språk än svenska i klassrummet? Tycker du att det är bra att det 

är så? Varför/varför inte? 

6. I klassrummet undervisas ni av två lärare. Varför gör ni det, tror du? 

7. Tycker du att det är bra att det är två lärare i klassrummet under svenska och 

svenska som andraspråkslektionerna?  

§ Om nej, varför tycker du det?  

§ Om ja, varför tycker du det?  

§ Är det lättare att få det stöd du behöver med två lärare i klassrummet?  

8. I den klass du går läser ni svenska och svenska som andraspråk i samma 

klassrum och har samma lärare. Tycker du att det fungerar bra?  

9. Tänker du på att det är två olika svenskämnen? Märker du det på något sätt i 

undervisningen och i så fall hur? 

10. Tycker du att det finns några fördelar med att eleverna i klassen läser svenska 

och svenska som andraspråk tillsammans? Vilka fördelar tänker du på i så fall? 

11. Tycker du att det finns några nackdelar med att eleverna i klassen läser svenska 

och svenska som andraspråk tillsammans? Vilka nackdelar tänker du på i så fall? 

12. Får du det stöd du behöver för att utvecklas i svenska/svenska som andraspråk 

på lektionerna?  

§ Om ja, kan du ge exempel på vad du får för stöd av läraren.  

§ Om nej, kan du ge exempel på vad du skulle behöva för stöd av läraren. 

13. Tycker du att de elever i klassen som behöver hjälp hinner få det på lektionerna? 

14. Vad tycker du är svårast med svensk-/svaämnet? Vad är det som gör det svårt? 

15. Hur gör du när du behöver hjälp/stöd av läraren? Vad gör läraren då? 


