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Sammandrag  

I den här uppsatsen vill jag tydliggöra svårigheten med att lära in ämnen med avancerat språk 

för elever som har svenska som andraspråk. Min metod har varit att intervjua elever och lärare 

på Komvux omvårdnadsprogram. Mina informanter beskriver sin syn på muntliga och 

skriftliga inslag i inlärningssituationen, samarbetet i klassen samt möjliga förbättringar i 

undervisningen. Lärare och elever är överens om att mer tid skulle behöva läggas på text- och 

ordförståelse. Åsikterna skiljer sig något mellan eleverna om det är positivt eller negativt att 

ha elever med svenska som förstaspråk respektive andraspråk i samma grupp. Mina resultat 

stämmer väl överens med tidigare forskningsrön och elever och lärare redovisar ungefär 

samma svårigheter ur sina olika perspektiv. Dessutom bidrar intervjuerna med möjliga 

förbättringsområden i undervisningen. Exempel på detta är mera tid till att förbereda 

ämnesområden i texter och föreläsningar, samarbeta mellan ämnes- och svensklärare och 

handledare på praktiken och dessutom att kunna lära av varandras tidigare erfarenheter.  
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1 Inledning 

Många andraspråkselever har svårt att tillgodogöra sig ämnesundervisningen i skolan. Detta 

gör att elever och lärare frågar sig varför och vad som kan göras för att förbättra situationen. 

På Komvux, där eleverna är vuxna i olika åldrar, har många vård- och omsorgselever ett annat 

modersmål än svenska vilket gör problemet synligt. I vård- och omsorgsarbete sysslar man 

direkt med människors välbefinnande och det är då extra viktigt att man kan förstå och göra 

sig förstådd av de människor man möter – vårdtagare, anhöriga och annan personal. 

Dessutom måste man vara insatt i många medicinska termer och begrepp man möter i 

yrkeslivet.  

Språket inom utbildningen är ofta akademiskt eller gränsar till det akademiska: texterna är 

abstrakta och koncentrerade och ordförrådet består till stor del av medicinska fackuttryck och 

andra ord som används på ett annorlunda sätt än i vardagsspråket. Detta ställer stora krav på 

både lärare och elever att konkretisera och förtydliga utan att förenkla innehållet i 

undervisningen.  

Genom att fråga elever respektive lärare på Komvux omvårdnadsprogram vad de upplever 

som problematiskt avser jag att få en bild av vad som är svårt att ta till sig och att ställa detta 

mot tidigare forskningsresultat. Min roll som lärare i Svenska som andraspråk har gjort att jag 

intresserat mig för dessa elevers och lärares inlärnings- respektive undervisningssituation. 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka svårigheter i vård- och 

omsorgsundervisningen som andraspråkselever respektive lärare möter i muntliga 

kursmoment och lärobokstexter.  

Mina frågor utgår från hur elever respektive lärare upplever olika moment i undervisningen 

och vad man uppfattar som svårt.  

 Hur ser elever och lärare på vad som är svårt att ta till sig respektive förmedla i 

undervisningen och skiljer sig synen på detta mellan elever och lärare? 

 Hur ser informanterna på möjligheterna att överbrygga problemen respektive vilka 

möjliga förbättringar ser man?  
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 Vilken inverkan anser eleverna att deras tidigare erfarenheter från andra kulturer har 

för inlärningssituationen? 

2 Bakgrund  

Nedan följer en beskrivning av de styrdokument jag funnit relevanta för min undersökning 

samt en översikt av den forskning jag stöder mitt resonemang på. 

2.1 Styrdokument 

I Omvårdnadsprogrammet ingår kursen Etik och livsfrågor på 100 gymnasiepoäng. I den 

grupp mina informanter studerar kommer Etik och livsfrågor mot slutet av den tvååriga 

utbildningen.   

I kursplanen för Etik och livsfrågor står följande mål att läsa:   

Kursen skall ge kunskap om etiska riktlinjer och centrala begrepp samt värden 

och värdekonflikter inom verksamhetsområdet. Kursen skall även ge en 

fördjupad kunskap om olika livsåskådningars syn på hälsa och behandling, 

vård och omsorg samt liv och död. (Skolverket 2010) 

Redan genom att studera målen för kursen kan man se att de studerande kommer att möta en 

hel del ord och begrepp som kommer att vålla möda att ta till sig. Detta gäller alla elever men 

i synnerhet elever med svenska som sitt andraspråk. I betygskriterierna kan man vidare läsa 

att man ska kunna beskriva och diskutera enligt ovan för Godkänt betyg och ytterligare 

anlägga teoretiska perspektiv och ge exempel för de ytterligare betygsstegen Väl Godkänt och 

Mycket Väl Godkänt. 

I Skolverkets programmål (2010) för Omvårdnadsprogrammet läggs vikt vid elevernas 

förmåga att kommunicera med människor och att detta ska ske på svenska alternativt 

engelska: 

har förmåga att möta och kommunicera med människor i olika situationer 

inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg samt kan använda språket för 

reflektion och lärande, 

och 

kan kommunicera på svenska och engelska med sikte på behovet i yrket, 

samhällslivet och vidare studier, 

Skolverket lägger således stor vikt vid språket i utbildningen och att språket ska fungera när 

eleverna kommer ut i yrkeslivet. 

Programmålen innefattar även ett ansvar för språket i alla ämnen: 
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Att utveckla förmågan att använda språket är ett ansvar för alla ämnen inom 

utbildningen. En samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen är 

nödvändig för att utbildningen skall utveckla den kompetens som efterfrågas. 

Styrdokumentens intentioner är alltså goda – tanken att alla lärare är lärare även i språket 

känns igen.  

2.2 Forskningsöversikt  

2.2.1 Det akademiska språket i lärobokstexter 

Språket i lärobokstexterna kan vålla problem för alla elever men andraspråkseleverna löper en 

större risk att inte ta till sig ämnesinnehållet på ett korrekt sätt. För att klara 

ämnesundervisningen på gymnasienivå behöver man behärska så många som 30000 till 40000 

ord för att tillfredställande kunna ta till sig innehållet i t.ex. dagstidningar och 95% av orden i 

en text måste vara bekanta för att uppnå en rimlig läshastighet och förståelse (Holmegaard 

och Wikström 2004:554). Artikeln hänvisar till en undersökning av det receptiva ordförrådet 

hos elever på omvårdnadsprogrammet med svenska som första- respektive andraspråk: 

eleverna med svenska som andraspråk hade större antal felsvar än eleverna med svenska som 

modersmål och dessutom större spridning på felsvaren. Enström (2004:173) delar in de ord 

som har en viktig funktion i avancerat språk, t.ex. faktatexter, i tre kategorier: 

”ämnesrelaterade ord, mindre frekventa ämnesoberoende ord och mindre frekventa 

vardagliga ord”. Många av de ord som direkt relaterar till ämnet har även studerande med 

svenska som modersmål svårt för men ord av mera generell sakprosakaraktär, särskilt om de 

inte tillhör de inte tillhör det internationella ordförrådet, innebär stötestenar för elever med 

svenska som sitt andraspråk. Enström (2004:173) hävdar dessutom att en person som kan läsa 

relativt oberoende inom sitt ämnesområde kanske inte alls kan ta till sig en text inom ett annat 

område eller en skönlitterär text – ord har olika innebörd i olika kontexter. 

Schleppegrell (2006: 49-51) pekar på skillnaden mellan att lära sig ett andraspråk och att lära 

sig på ett andraspråk ”it is clear that there is still some learning to read involved in being able 

to understand and use the information that is presented in subject area texts”; alltså för att 

förstå det man läser måste man hela tiden lära sig att läsa (min översättning). 

Informationstätheten blir högre ju högre upp i utbildningssystemet man kommer vilket 

avspeglar sig i semantiken såväl som i texternas abstraktionsgrad och ”röst”. Holmegaard och 

Wikström (2004:549) tar här fram exemplen med sammansatta substantiv, det opersonliga 

pronomenet man och passivkonstruktioner som element i språket som bidrar till att höja 
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abstraktionsgraden. Schleppegrell behandlar också texternas ”röst” i skolans akademiska 

språk och konstaterar att ”the ´voice´ expected in schooling is typically an authorative one” 

(2006:49). Skolspråket är alltså skilt från vardagsspråket för att passa skolans mål men just 

själva språket och dess funktion har ofta förbisetts.  

Wellros har studerat språkets pragmatik – vad man säger till vem i givna situationer. Detta är 

givet för förstaspråkstalare som har ett etablerat normsystem för sin egen kultur men är inte 

lika självklart för andraspråkstalare. Synonymer kan t.ex. ha mycket olika stilvalör. Det är lätt 

att undervisa om samhällets institutioner som är tydliga och påtagliga men det är betydligt 

svårare att förmedla oskrivna regler och dolda normer som förekommer i etik- och 

moralfrågorna i samhället (Wellros 2004:646). Holmegaard och Wikström hänvisar till 

Reichenbergs studie av hur inlärningen ter sig för första- respektive andraspråkstalare vid 

läsning av faktatexter i samhällsorienterade ämnen och har funnit att förutom språket i sig kan 

det kulturspecifika innehållet utgöra problem (Holmegaard och Wikström (2004: 549). 

Franker (2004:680–81) talar om tre olika slags litteracitet: funktionell litteracitet d.v.s. den 

litteracitet som krävs för att fungera rent praktiskt i samhället, kritisk litteracitet som behövs 

för att uppfatta underliggande budskap i språket och kulturell litteracitet där man behöver 

förstå underliggande kunskap som är knuten till en viss kultur. Som exempel på kulturell 

litteracitet nämner Franker vår svenska 20-kronorssedel med ett porträtt av Selma Lagerlöf 

som använts i valpropaganda mot EMU: ”Hellre Selma på sedeln än Persson på Euron”. Här 

behöver man känna till så väl svenska litterära som politiska personer för att förstå budskapet. 

2.2.2 Studieteknik och inlärningsstrategier 

Men inte enbart språket i sig utgör problem: eleverna bör också tillägna sig studietekniken för 

att läsa kompakta faktatexter. Short (2006:76–83) pekar på studieteknik och 

inlärningsstrategier som viktiga faktorer i inlärningen av faktakunskaper och betonar bl.a. 

anteckningsteknik. I ILC-metoden, Intergrated Language and Content Instruction, får eleverna 

samtidigt som de deltar i en ämneskurs en stödjande språkkurs eller med Shorts ord ”also 

enroll in a companion course that supports their academic language learning” (2006:76). 

Denna kurs är tänkt att utveckla bakgrundskunskap, nyckelord, läsförståelsestrategier och 

vara behjälplig med hur man skriver akademiska texter. Ur lärarens synvinkel är det viktigt att 

ta hänsyn till språk såväl som innehåll i alla delarna av språket: läsa, skriva, lyssna och tala. 

Short menar att de flesta lärare ute i skolorna inte är förberedda för att undervisa elever med 

annat modersmål: ”they are not prepared for effective instruction in their classroom”.  
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Faktatexterna i skolan har ett speciellt utseende och en speciell form i förhållande till 

vardagsspråket. Lindberg (2004) diskuterar hur skolan kan överbrygga denna skillnad och 

göra abstrakta texter mera konkreta eller med Lindbergs ord: ”medieras så att språket kan 

avlastas och språket kontextualiseras” (2004:79). Metoden går bl.a. ut på att läraren berättar 

om textavsnittet innan man börjar studera det i läroboken – det man vanligen kallar 

förförståelse av texten. Andra metoder att kontextualisera kan vara autentiska exempel, bilder 

och filmer i undervisningen samt att varva facklitteraturen med skönlitteratur. Liberg 

(2006:152) föreslår att man ska börja med texter som ligger nära elevernas erfarenheter d.v.s. 

oftast berättande texter. Hon föreslår till och med att man ska ersätta läroböcker med 

skönlitteratur.   

Skolan måste bygga broar mellan teori och verklighet på ett begripligt sätt så att innehållet går 

fram. Detta utgör en stor utmaning särskilt i grupper med olika erfarenheter av omvärlden 

såväl som olika språklig bakgrund. Andraspråkseleverna har större svårigheter både med 

inlärningen av fakta och att utrycka sig muntligt och skriftligt på ett sätt som avspeglar deras 

faktiska kunskaper: analys, reflexion och kritisk granskning ställer stora krav (Lindberg 

2004:82). Schleppegrell (2006:51–54) diskuterar också skillnaden mellan skolans akademiska 

språk och vardagsspråket utanför skolan: det akademiska språket är ”tätt” och abstrakt med 

metaforer som måste ”packas upp”.  

Tvåspråkiga barn presterar sämre i skolan än de som har svenska som modersmål (Axelsson 

m.fl. 2004:503). Men istället för att enbart hänvisa till dåliga kunskaper i svenska bör vi se 

elevernas kunskaper i sitt modersmål och sin kultur som en resurs vi bör ta vara på (Axelsson 

m.fl. 2004: 504). Forskningen har visat att inlärning sker bäst när man visar respekt för andra 

språk, kunskaper och erfarenheter.  

Att den lilla gruppen är överlägsen anser säkert en majoritet av alla lärare och så även 

Holmegaard och Wikström (2004:561). De betonar också att smågruppsarbetet befrämjar 

relationerna mellan elever från olika länder särskilt då dessa, som i fallet med eleverna i min 

undersökning, inte talar så mycket svenska på fritiden Abrahamsson framhåller också 

fördelen med att arbeta i små grupper runt frågor i undervisningen istället för att läraren tar 

upp det största talutrymmet (2009:190). 
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2.2.3 Bedömning av elever med svenska som andraspråk 

En viktig faktor i utbildningen på gymnasienivå är bedömningen enligt betygskriterierna. 

Prov som är gjorda att passa enspråkiga elever är inte alltid relevanta för elever med annat 

modersmål än svenska: ”det finns en tendens att glömma att språkinlärning tar tid” (Axelsson 

2004:524). Short (2006:83–87) nämner också problemet för andraspråksinlärare att 

kommunicera sina kunskaper i ämnen och diskuterar hur man ska kunna minska språkets 

inverkan på bedömning i ämneskunskaper. Detta berör tydligt problemet i att bedöma vad 

vuxenstuderande inom vård och omsorg egentligen behärskar. Shorts metod innebär att 

uppgifterna förklaras tydligt både i tal och skrift och exempel på bra lösningar visas så att 

eleverna tydligt vet vad som förväntas av dem. Det ska också finnas olika metoder att 

redovisa faktakunskaper. 

Holmegaard och Wikström talar om processinriktade prov där man istället för stora 

uppsamlande prov arbetar med mindre avsnitt på ett odramatiskt sätt (2004:563). Dessutom 

bör andraspråkselever få extra tid till att genomföra proven. Axelsson (2004:525) varnar 

också för test som mäter vad förstaspråkselever kan och använder detta som mall. Det är inte 

säkert att språk och kunskap gått hand i hand genom skolgången. Axelsson behandlar i sin 

text yngre elever men det finns ingen anledning att tro att vuxna andraspråkselever skulle ha 

en annorlunda utveckling - snarare tvärt om i och med att man har mera livserfarenhet att 

koppla språket till. Short (2006:83) vill också ha en annan syn på bedömningen av 

andraspråkselevernas kunskaper i krävande ämnen: det är inte språket i sig man är ute efter 

utan den faktiska kunskapen. 

2.2.4 Språk och ämnesundervisning 

Många forskare poängterar vikten av att inte låta undervisningen i språket förbli enbart 

undervisning i svenska som andraspråk utan knytas tätt till undervisningen i alla ämnen. Detta 

förutsätter ett nära samarbete mellan pedagogerna i de olika ämnena (Axelsson 2006:4). Ett 

genrebaserat synsätt med funktionell grammatik som utgångspunkt är ett sätt att underlätta 

förståelsen för andraspråkselever: ”Grunden i den funktionella grammatiken är att det sociala 

och språkliga hänger oupplösligt samman” (Axelsson 2006:6) – texter varierar språkligt 

beroende på syfte och sammanhang. Texter kan konstrueras enligt genrepedagogiken och en 

tidig grund banar väg för ”skolans mer komplicerade faktaspråk” (Axelsson 2006:11). 

Genrepedagogiken har fokus på både själva texten och omgivande sociala och kulturella 

faktorer – språket ska passa i sitt sammanhang. Liberg (2004:152) är inne på samma linje. 
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Eleverna passerar de olika stegen från vardagsspråk, skolämnesspråk till fackspråk. I skolans 

naturvetenskapligt orienterade texter, som de inom vård och omsorg, förekommer mestadels 

beskrivande, utredande och förklarande genrer där informationstakten är hög och således gör 

texterna svåra att förstå och blir ”gapande hål man kan drunkna i” då sambanden i texterna 

inte är helt tydliga. För att bättre kunna ta till sig texten är det viktigt att sätta sig in i 

ämnesområdet och skaffa sig en förförståelse innan själva läsningen för inlärning börjar.  

Det innebär en stor mental ansträngning att lära sig faktainnehåll på ett språk man inte till 

fullo behärskar men det är också stora skillnader mellan både förkunskaper i ämnet och 

språket mellan eleverna. Bäst resultat når man genom att möta eleverna där de befinner sig 

inom båda områdena: ”viljan och behovet att uttrycka sig på den mognadsnivå där de 

intellektuellt befinner sig påskyndar språkutvecklingen” (Abrahamsson och Bergman 

2005:29). Abrahamsson (2009) förordar ett arbetsätt i smågrupper framför lärarledda samtal i 

klassrummet. Just interaktionen mellan eleverna ger en genuin kommunikation runt 

frågeställningar i ämnet (2009:190).  

EU-projektet SpråkSam i Göteborgsregionen satsar på att ge omsorgspersonal utbildning i 

svenska samtidigt med vårdutbildning (Grimlund - Träff 2010:35). Här konstateras att ”Den 

integrerade undervisningen där vård- och språklärare jobbar hand i hand och samarbetar 

kontinuerligt är optimal ”.  

2.2.5 Sammanfattning 

Den forskning jag redovisat ovan koncentrerar sig på vilken betydelse ordförståelse och 

semantik har för förståelsen av texter man läser i ämnesundervisningen och var svårigheterna 

kan ligga. Förutom språket innebär studieteknik och inlärningsstrategier viktiga ingredienser 

för faktainlärning och förståelse av abstrakta begrepp i ämnesundervisningen. Forskningen 

har också intresserat sig för hur man bedömer faktakunskaper hos elever med svenska som 

andraspråk i förhållande till elever med svenska som modersmål. Dessutom pågår ständigt 

resonemanget om hur språk och ämnen ska kunna samverka med elevernas bästa i fokus.  
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3 Material och metod  

För att få en bild av hur eleverna och lärarna själva ser på sin utbildning respektive 

undervisning i kursen Etik och livsfrågor 100 poäng har jag intervjuat fyra elever med 

svenska som sitt andraspråk och två lärare på Komvux utbildning i vård- och omsorgsarbete i 

en mindre stad i södra Sverige. Timutlägget på denna kurs är 70 klocktimmar. 

3.1 Informanter 

Alla mina informanter från elevsidan är kvinnor i åldersspannet 25 – 35 år som varit i Sverige 

från sex till 16 år. Alla har kommit hit i vuxen ålder och läst Svenska för invandrare enligt 

gängse plan och dessutom en del andra ämnen som t.ex. dataämnen och Svenska som 

andraspråk A. De har olika bakgrund vad gäller arbetslivserfarenhet; några har arbetat i sina 

hemländer och i Sverige med olika yrken t.ex. inom industri och handel. Alla har någon form 

av praktisk erfarenhet av vård- och omsorgsarbete i Sverige och vill gärna arbeta med äldre 

människor när de blir färdiga med sin utbildning. Urvalet av personer till mina intervjuer gick 

via våra lärare och en specialpedagog som regelbundet träffar eleverna och deras lärare. Från 

början tillfrågades fem elever och två lärare men en av eleverna slutade kursen för att börja 

arbeta innan jag började mina intervjuer. Eleverna går i en stor grupp på 25 elever och läser 

kursen tillsammans med elever som har svenska som modersmål. I en del temaområden delas 

gruppen in i mindre grupper som också består av elever som har svenska som modersmål 

respektive andraspråk. Utbildningen i sin helhet sträcker sig över två år och de intervjuade 

eleverna kommer att var färdiga undersköterskor i slutet av maj 2011.  

Ämnesläraren i kursen Etik och livsfrågor har arbetat 17 år som vårdlärare och arbetade 

dessförinnan som sjuksköterska. Hon undervisar förutom i ämnen inom vård och omsorg i 

Religion och Psykologi. Den andra läraren jag intervjuade är egentligen dyslexipedagog sedan 

många år tillbaka men har fungerat som stödlärare för några andraspråkselever under bl. a. 

kursen Etik och livsfrågor.  

3.2 Frågeställningar 

Förutom de frågor som riktar sig specifikt mot mina frågeställningar ställde jag några 

allmänna frågor om bakgrund och andra frågor av praktisk karaktär (se bilaga 2 och 3). Jag 

ställde dessutom förtydligande följdfrågor med anledning av de svar jag fick. 
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Mina informanter fick en presentation av den ungefärliga frågeställningen några dagar före 

intervjuerna så att de förstod vad det skulle handla om: texter och undervisning i kursen Etik 

och livsfrågor som de just påbörjat. Varje samtal med eleverna tog mellan en halv timme och 

40 minuter i anspråk och lärarintervjuerna 40 minuter vardera. Jag spelade in samtalen och för 

att jag skulle kunna gå tillbaka i materialet och kontrollera att jag uppfattat allt rätt. Jag 

transkriberade också valda delar enligt standardortografi eftersom jag ville ha åsikter och inte 

studera elevernas språk som sådant. Innan jag transkriberade elevernas utsagor valde jag ut de 

delar som nu finns med i min resultatredovisning.   

Intervjuerna genomfördes under en vecka och ägde rum på skolan i ett enskilt rum i 

anslutning till mitt arbetsrum. 

3.3 Formalia 

Jag följer Vetenskapsrådets regler om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande 

av undersökningen (Vetenskapsrådet 2010: 82). Mina informanter tog egna kodnamn som jag 

kommer att använda i resultatredovisningen: 

”Esmeralda” är från Bosnien och har varit 16 år i Sverige, 

”Sunantha” är från Thailand och har varit 12 år i Sverige, 

”Emma” är från Thailand och har varit 5 år i Sverige, 

”Lyly” är från Vietnam och har varit 9 år i Sverige. 

Lärarna kommer jag att referera till som ”ämnesläraren” och ”specialläraren”. 

 

För min studie har jag valt kursen Etik och livsfrågor 100 poäng och läroboken Etik och 

livsfrågor av Lars Ryberg, utgiven av Bonniers förlag för textexemplen. I början av intervjun 

lät jag informanterna studera två sidor ur läroboken (se bilaga 1) och spontant kommentera 

vad som var svårt att ta till sig respektive förmedla i språket: ord och meningsbyggnad i första 

hand. Avsnittet Varför ska man studera etik hade nyligen studerats i klassen så alla var 

bekanta med texten. 

Mina frågor är kvalitativa intervjufrågor enligt Forskningshandboken (Denscombe 2010 

s.221– 229) och tillvägagångssättet personliga intervjuer (Denscombe 2010:235). Eftersom 

jag i hög grad förväntar mig personliga åsikter och reflektioner kring frågorna har detta 

förfaringssätt varit lämpligt. Svaren jag fått på mina frågor är avhängiga ett visst kursavsnitt 
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inom vård- och omsorgsutbildningen men jag ser ingen anledning till att åsikterna skulle 

skilja sig avsevärt om de gällt någon annan kurs inom programmet.  

Jag känner eleverna sedan tidigare eftersom vi befinner oss inom samma skolbyggnad men 

jag har försökt hålla mig till ett objektivt förhållningssätt och undvika ledande frågor och 

följdfrågor. Kvalitativa data innebär alltid en tolkningsprocess men jag har försökt att ha ”ett 

öppet sinne” (Denscombe 2010:384) för mina informanters utsagor. 

4 Resultat  

Nedan kommer jag att redovisa svaren på mina frågor i olika teman: muntliga genomgångar 

och föreläsningar, läroböcker, kommunikation, prov och redovisningar, förändringar i 

undervisningen, att undervisa elever med annat modersmål samt några övriga kommentarer. 

Jag jämför de svar jag fått av elever respektive lärare och återger citat som belyser området i 

fråga. 

4.1 Muntliga genomgångar och föreläsningar  

Alla eleverna säger att de har svårt att följa med i de muntliga genomgångarna: taltempot är 

högt, tiden att reflektera är kort och det förekommer många svåra ord: 

 Det är svårt att förstå vad hon pratar. De andra kan tycka man är jobbig som alltid ska 

 fråga. (Emma) 

 Ibland känns det som ett svart hål när man inte förstår någonting alls.( Sunantha)   

Även instruktioner om t.ex. teman och grupparbeten är svåra att förstå:  

 Vad är det egentligen meningen att jag ska göra? (Esmeralda) 

Om man ber om en extra förklaring kan svaret bli att man ska läsa i boken men det är ju inte 

så lätt när man inte förstår och då blir det till en ond cirkel. Lärarna håller med om att det är 

svårt att veta om eleverna har tagit till sig föreläsningar och genomgångar rätt även om man 

tagit tid på sig och förklarat utförligt. De säger att det är ju inte säkert att våra svenska 

begrepp har någon motsvarighet i Thailand, Vietnam eller Bosnien och man kanske tolkar 

utifrån sin egen bakgrund:  

 Det är svårt att veta om eleverna förstått och tolkat det man säger rätt.   

 Man försöker förenkla och förklara och det tar tid (Ämnesläraren) 
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Ibland upplever specialläraren att eleverna inte alls har förstått då de säger att de 

ingenting begriper eller haft svårt att urskilja och anteckna det viktiga i 

genomgången.  

 Eleverna anser också att det skiljer mycket mellan lärarna hur mycket de förklarar.  

4.2 Läroböcker  

Att kursen Etik och livsfrågor är en mycket intressant kurs är alla elever överens om, men den 

genomgående kommentaren är att språket i kursboken Etik och livsfrågor är betydligt svårare 

att förstå än det i boken man haft i Medicinsk grundkurs, där ordförrådet är mera konkret än i 

Etik och livsfrågor:  

 Svårt. Jag kan inte förstå hela texten. Det är ofta så i den här boken.(Sunantha)  

Men hon poängterar också att även om ordförrådet är besvärligt är läroboken viktig för att ge 

ett gemensamt förhållningssätt. 

 Jag bad eleverna välja ut ett antal ord som de haft svårt att förstå i utdraget ur kursboken Etik 

och livsfrågor (bilaga 1) och valen blev orden: 

akutväska, disponera, tvekar, begäran, avslöjas, olust, överhuvudtaget, engagerar, sedlighet, 

erkänner, brister och motto. 

Och uttrycken: 

ställa upp på, rätt och riktigt, svårbedömda situationer, praktiska handlande, komma till rätta 

med, rätten att äga ett människovärde, inga problem med, att gå förlorat, vikten av att, och 

handlar ytterst om. 

Textutdraget som studerades innehåller totalt ca.380 ord och den totala ordmassan i de ord 

och uttryck som eleverna pekat ut som svåra att förstå eller helt nya är 46; d.v.s. mer än 10 

procent av orden i textmassan vållar problem. Detta avspeglar sig naturligtvis i förståelsen av 

hela texten. Jag har inte närmare gått in på vilka missuppfattningar som förekommer men 

flera av eleverna pekar på ord som har dubbel betydelse: bearbeta: har det något med arbeta 

att göra? och i så fall hur? Omsvep: sveper man om något? Ertappad: har man tappat något? 

Ställa upp: på hyllan eller? Erkänna: är det något man känner? O.s.v. 
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Problemen med att förstå orden i texten ger också en långsammare inlärningstakt än för elever 

med svenska som förstaspråk enligt lärarna: först måste eleverna ”översätta” orden och 

uttrycken och sedan förstå dem i sitt sammanhang som i ämnet Etik och livsfrågor är abstrakt. 

Specialläraren talar om att ”plaska runt i orden” för att eleverna ska ta till sig den rätta 

innebörden. Lärarna poängterar även de svårigheterna med ordförrådet i detta läromedel. 

Kursen bygger ju också till stor del på svenska värderingar knutna till vår kultur. Varje 

förklaring ger upphov till nya förklaringar vilket gör att det kan vara svårt att hålla sig till 

sammanhanget. Eleverna arbetar med lexikon på sitt modersmål men många av orden ovan 

finns inte med i lexikon t.ex. sedlighet som i exemplet ska tolka order etik. I själva verket 

ansåg eleverna att etik var lättare att ta till sig än sedlighet. Emma från Thailand beskriver på 

ett tydligt sätt hur viktigt eleverna tycker det är att förstå helheten och sammanhangen i 

texten:  

 Om man tappar ett enda ord förstår man inte.  

Lärarna konstaterar att orden är abstrakta och därmed svåra att förklara. Förklaringarna kan i 

sin tur vålla problem och snart har tiden gått åt till en liten del av det som egentligen skulle 

gåtts igenom. 

Eleverna pekar också på att de tycker meningarna i textutdraget är komplicerade och ser det 

som ett problem att inte till fullo förstå orden och att sedan kombinera dessa till ett begripligt 

budskap känns ibland oöverstiglig:  

 Jag förstår orden men jag förstår inte hela mening.( Lyly) 

I intervjuerna uttryckte eleverna en önskan att förarbeta texterna och läsa på ett mera intensivt 

sätt med förklaringar i direkt anslutning till läsningen för att kunna ta till sig allt i texten. De 

ansåg det var väldigt bra med hjälpen de får från specialläraren en timma per vecka då man 

närläser texterna tillsammans och reflekterar över innehållet. I klassen kan det vara svårt att 

fråga eftersom man tror att kamraterna som har svenska som förstaspråk upplever att man är 

jobbig och man känner sig blyg inför de andra. Lärarna anser också att det är svårt att 

diskutera de enskilda ordens innebörd i den stora gruppen på 25 elever – tiden räcker bara till 

att gå igenom huvudinnehållet i avsnittet i fråga. 

Texterna i kursboken Etik och livsfrågor har, som de flesta andra lärobokstexter på den här 

nivån, en komplicerad meningsbyggnad vilket eleverna i min undersökning också tar upp som 
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ett problem. Kombinationen många ord man inte förstår och långa meningar är ju ingen direkt 

framgångsfaktor, anser både elever och lärare. 

4.3 Kommunikationen med studiekamrater och lärare  

I den stora gruppen tycker eleverna att de har svårt att göra sig hörda även om det går bättre 

nu mot slutet av utbildningen än vad det gjorde i början. Nu har man lärt känna varandra och 

förståelsen har blivit bättre mellan eleverna med svenska som modersmål respektive 

andraspråk. Även lärarna föredrar den lilla gruppen då man undervisar elever som har svenska 

som andraspråk: 

 Det är bra med liten grupp med invandrare; det blir lättare diskussioner då. De är trevliga att ha 

 att göra med.  (Ämnesläraren) 

 Lärarna tycker att kommunikationen blir annorlunda med elever som kommer från 

Sydostasien eftersom man har en helt annan respekt för lärare i de länder eleverna kommer 

från vilket också eleverna intygar. Eleverna från många andra länder är också väldigt 

angelägna om att inte göra fel och då gäller det att skapa rätt stämning i gruppen: 

 Det gäller att skapa det rätta klimatet så att alla vågar fråga om saker de inte förstår. 

 (Ämnesläraren)   

Det är och har hela tiden varit lättare att arbeta i mindre grupper särskilt om 

gruppmedlemmarna varit på ungefär samma språkliga nivå. Sunantha och Emma tycker det är 

lättare att samarbeta med elever som också har svenska som andraspråk medan de två andra 

eleverna uttryckte att det är bäst att arbeta tillsammans med elever med svenska som 

förstaspråk. 

 Ibland blir de svenska eleverna irriterade när vi frågar. (Sunantha) 

 En del vill inte höra vad jag tycker. (Emma) 

 En blandad grupp bättre när man känner varandra. (Lyly) 

Esmeralda har hittat ett sätt att klara grupparbetena på: hon låter de andra i gruppen välja 

arbetsuppgifter först så att de inte tycker hon tar för sig för mycket. 

Specialläraren pekar på problemet att vara professionell i sitt förhållningssätt eftersom man 

kommer eleverna mycket nära när man arbetar en mot en eller i en mycket liten grupp och i 

ett ämne som handlar om etik och moral är det lätt att personligt blir privat: 
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 Man känner eleverna för väl efter ett tag och det kan vara svårt att hitta rätt läge. 

 (Specialläraren) 

Hon betonar också att det är viktigt att hitta ett läge där man möter både ämnesläraren och 

eleverna. 

Alla eleverna tar upp handledarens roll som viktig när man är ute på sin praktik och att alltid 

ta chansen att fråga om när man inte är så många.  

I vård- och omsorgsutbildningen arbetar man ofta med teman i mindre grupper vilket 

andraspråkseleverna tycker är bra: det är lättare att ställa frågor och göra sig hörd i den 

mindre gruppen.  Lärare och elever är överens om att arbetssituationen är bättre än i den stora 

gruppen. 

4.4 Prov och redovisningar 

Alla eleverna tycker att det är för kort om tid till proven; man hinner inte läsa igenom 

frågeställningarna tillräckligt. Lärarna har också observerat att eleverna har svårt med 

frågorna på proven, särskilt om frågorna har flera led, och behöver mera tid till förfogande: 

 Det är svårt för eleverna att uttrycka det de vill ha sagt – det blir fåordiga 

 svar.(Ämnesläraren)   

Ämnesläraren pekar på att undervisningen och proven bygger på svenska förhållanden vilket 

gör att man som lärare kan ana att eleverna tolkar frågorna på olika sätt beroende på vilken 

bakgrund de har. Inlämningsuppgifterna kan vara väldigt långa och ska förarbetas men det är 

ett bra sätt att sätta sig in i olika ämnen: 

 Man måste vara öppen för nya uppgifter.(Esmeralda)  

Men Esmeralda påpekar också att man får mycket hjälp av lärarna och att det är viktigt att 

fråga när uppgifterna förefaller otydliga. 

Ämnesläraren ser det som att i Sverige är proven mera analytiska än i de länder eleverna 

kommer från där lärarna anser att undervisningen är mera inriktad mot fakta och då kan det 

bli svårt att svara med den utvecklande analysen i form av jämförelser, egna reflektioner och 

slutsatser. 

Genomgående gäller att om man inte förstått från början av genomgången av ett kapitel är det 

inte så lätt att svara rätt på provet eller att göra bra ifrån sig på inlämningsuppgifterna heller! 
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Alla elever får ju också samma prov och uppgifter samt tid att genomföra provet på. Eleverna 

med svenska som andraspråk behöver egentligen mer tid till att tolka och svara på frågorna – 

de har inte samma tillgång till lämpliga ord som eleverna med svenska som modersmål även 

om de egentligen kan ämnesinnehållet minst lika bra och verkligen är måna om att göra sitt 

allra bästa enligt båda lärarna. 

4.5 Förändringar i undervisningen? 

På min fråga vad som skulle kunna förändras i undervisningen svarade eleverna samstämt att 

mera tid för förklaringar vore en bra hjälp: 

 Det räcker inte med att säga: ”det står i boken”. (Sunantha) 

 Man skulle behöva förklara mer och svara på frågor. (Sunantha) 

Det är också viktigt att alla använder svenska för kommunikationen i klassen för att alla ska 

förstå varandra och för att öva svenska språket i sig:  

 Jag och min kompis från Bosnien pratar bara svenska i skolan. (Esmeralda) 

Eleverna tycker genomgående att undervisningen är intressant och fungerar bra i stort sett. 

Specialläraren tar upp alla lärares behov av fortbildning inom området Svenska som 

andraspråk. I dag är det bara ett fåtal lärare som gått utbildningar inom området:  

 Alla lärare borde få en grundläggande kunskap i hur man bäst möter elever med 

 svenska som andraspråk och diskutera en tydlig metodik runt inlärningen på ett 

 andraspråk. (Specialläraren)  

Ämnesläraren tycker att de stödtimmar för andraspråkseleverna man har haft har 

fungerat bra men inte är tillräckligt. 

En ytterligare insats man kan fundera över är att arbeta tätare tillsammans med en 

lärare i Svenska som andraspråk, säger ämnesläraren. Någon form av yrkesinriktad 

svenska i kurserna skulle också vara bra eftersom det ingår en hel del dokumentation 

i en undersköterskas arbete:  

 Genom att koppla teorin till yrkesrollen via exempel kan man uppnå bättre förståelse. 

 (Specialläraren)  .  
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Hon är också inne på att arbeta mera med förförståelse och att hon som stödlärare bör arbeta 

tätare tillsammans med ämnesläraren.  

4.6 Kulturella skillnader 

Inom området Etik och livsfrågor uttrycker andraspråkseleverna att de har en annan syn än 

vad som är vanligt i Sverige på hur man tar hand om människor som är i behov av hjälp t.ex. 

äldre personer. I länderna de kommer från är det familjens sak att se till att gamla tas om 

hand, inte som hos oss en fråga för samhället. Lärarna nämner att det finns en skillnad i 

synsätt mellan infödda svenskar och andraspråkstalare, speciellt skiljer sig eleverna från 

Sydostasien även om det märks att världen börjar bli mindre: 

 Eleverna har en annan infallsvinkel än vi; kanske är det något annat som står för 

 begrepp som livskvalitet i Thailand än här. (Ämnesläraren) 

 De ligger efter oss i sekulariseringen men världen kommer närmare. Det märks att 

 även Sydostasien börjar bli ett urbaniserat samhälle.(Specialläraren) 

Andraspråkseleverna tycker att svenska elever brister i respekt och detta gäller även i respekt 

för lärarna: 

 Vi lyssnar på läraren. ( Lyly)  

Men några direkta kulturkrockar kan man inte tala om utan skillnaderna blir ett ämne att 

diskutera, anser både elever och lärare. 

4.7 Att undervisa elever med annat modersmål 

Båda lärarna anser att det är stor skillnad att undervisa elever med annat modersmål än 

svenska. Det kräver mer hänsyn och man får vara noggrann med sitt ordval så att det inte blir 

för svårt. Ibland vet man inte riktigt vilka ord som verkligen är svåra så det innebär att man 

får förklara mer. Det blir alltså mer fokus på språket än i undervisningen med enbart elever 

som har svenska som modersmål: 

 Man försöker förenkla och fråga om de har förstått vilket tar tid. (Ämnesläraren) 

  Det gäller inte bara att få eleverna att förstå språk utan också att producera språk. 

 (Specialläraren)  

Specialläraren poängterar att man hela tiden måste arbeta tätt inpå kursen för att 

kunna förmedla det viktiga i språket i Etik och livsfrågor. Detta innebär också en 
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samsyn med ämnesläraren i kursen: vad ska eleverna lära in och hur ska det gå till på 

bästa sätt för just dessa elever?  

4.8 Övriga kommentarer 

Esmeralda uttrycker att man ska se till helheten vid betygssättningen och inte bara titta på 

elevernas provresultat. Det är viktigt att se hur eleverna fungerar ute i verkligheten. Alla fyra 

eleverna talar om praktikens betydelse för inlärningen – det är ute bland pensionärerna och 

personalen som kunskaperna blir testade och befästa och språket övat. 

En av eleverna nämnde även läsningen av romanen Svinalängorna som ett positivt inslag i 

undervisningen. Det gjorde även ämnesläraren och specialläraren var den som initierade 

läsningen av romanen. Eleverna tyckte att de genom romanen fick en bild av hur samhället 

fungerade tidigare i Sverige.  

Esmeralda berättar att de svenska eleverna skrattar åt uttalsfel som andraspråkstalarna gör; 

särskilt eleverna från Sydostasien har problem med vissa ljud. Lärarna poängterade återigen 

fördelen med små grupper och då speciellt med andraspråkselever.  I den lilla gruppen vågar 

man fråga och göra sig hörd i diskussioner och är inte så rädd att uttala ord på fel sätt t.ex. 

Ibland undrar lärarna om de är på rätt väg; man undervisar som man tror är bäst. Det vore bra 

med samtal lärare emellan om vad som är bra och vad som är sämre metodik och fortbildning 

för alla i undervisning av andraspråkselever borde vara en självklarhet, tycker lärarna. 
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5 Diskussion  

5.1 Svårigheter i undervisningsspråket  
I de muntliga delarna av kursen Etik och livsfrågor är lärare och elever överens om att man 

inte riktigt når varandra beroende på att taltempot är högt och ämnet i sig innehåller ord som 

är svåra att ta till sig och kan tolkas på flera sätt vilket lätt leder till missförstånd. I de 

forskningsrapporter jag har läst behandlas mestadels skrivna texter och inte så mycket den 

muntliga kommunikationen. Analyser av elevers prestationer inom det muntliga förekommer 

rikligt, t.ex. performansanalyser, men inte av hur mycket information som egentligen går fram 

via talet vid genomgångar och föreläsningar. Lärarna i min undersökning tar också upp att de 

har problem med att veta vad som egentligen fastnat hos eleverna. 

Eleverna och lärarna i min undersökning kommer i kursen i kontakt med näst intill 

akademiska texter, även om dessa inte riktigt är på högskolenivå, och tycker sig behöva stöd i 

förståelse respektive förklaring av dessa texter. Shorts (2006) Integrated Language and 

Content Instruction-metod (ILC) ligger nära vad man anser sig behöva då fokus i denna 

metod ligger på inlärarens behov. Short tar upp anteckningsteknik som en faktor i 

inlärningssituationen och en av eleverna i min undersökning nämner också svårigheten i att 

veta vad som är viktigt att skriva ned samtidigt som man ska hänga med i den höga takten. 

En fråga man kan ställa sig här är om det skulle underlätta med litteratur på modersmålet i 

ämnet i fråga. Men här återkommer skillnaderna i elevernas tidigare erfarenheter: lärarna i 

min undersökning uppfattar att man inte har samma begrepp inom etik och moral i andra 

länder och att systemen skiljer sig väsentligt åt speciellt då det gäller vård och omsorg om 

äldre människor. Franker (2004) tar upp detta som en särskild sorts litteracitet kulturell 

litteracitet där personers erfarenhet av en viss kultur har betydelse för förståelsen av 

verkligheten. Min uppfattning är att både elever och lärare i min undersökning ser tidigare 

erfarenheter som en del av inlärningssituationen där inte bara språkliga svårigheter spelar in.  

Kanske en förenklad version av kurslitteraturen vore bättre? Men då har man problemet med 

vad som verkligen är väsentligt och vad som går att förenkla eller utesluta. Jag har hört talas 

om lärare som helt begagnar sig av egentillverkat material i kurserna men även då blir det 

problem med t.ex. likvärdig bedömning: eleverna förutsätts ju ha likvärdiga kunskaper efter 
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kursens slut. Detta behandlar Holmegaard och Wikström (2004) och talar också om begreppet 

kontextualisering (2004:552) för att göra ämnet mera konkret.  

En metod är att använda sig av skönlitteratur varvat med facklitteratur och i elevgruppen som 

är föremål för min undersökning har man med framgång använt sig av Susanna Alakoskis 

roman Svinalängorna som väl beskriver bl.a. ämnesområdet Missbruk i 

undersköterskeutbildningen. Att det är viktigt att inte alltid arbeta med förenklade texter 

poängterar även Holmegaard och Wikström (2004) eftersom det begränsar elevernas 

språkutveckling. Elevernas egna förslag till bearbetning av texterna stämmer väl överens med 

förslagen ovan: man vill läsa texterna på ett aktivt sätt och förarbeta respektive efterarbeta 

texterna tillsammans med en lärare som man också har fått tillfälle till med specialläraren. 

Eleverna pekar också på problemet med olika kulturer och därmed olika begrepp: orden finns 

helt enkelt inte i lexikon på modersmålet.  

Att ord av nordiskt/germanskt ursprung utgör ett problem är något som flera forskare nämner 

och t.ex. Enström (2004) konstaterar att internationella ord är lättare än ”svenska”. Detta är 

också tydligt i min undersökning där merparten av de utvalda orden, både elevers och lärares, 

är av den kategorin och gärna av eleverna kopplas till sin rent konkreta betydelse t.ex. 

erkänna som kopplas till känna. Detta pekar också på vikten av att känna inte bara sin 

lärobokstext som lärare utan också de elever som ska tolka denna. Wellros (2004) är inne på 

språkets pragmatik och vikten av olika begrepps betydelse i olika situationer och de 

värderingar som knyts till orden. Eleverna i min undersökning har, trots att de varit länge i 

Sverige, ett behov av att diskutera ordens valörer och användningsområden. Detta framgår av 

speciallärarens uttryck ”att plaska runt i orden” för att se hur olika ord passar in i olika 

situationer vilket är särskilt viktigt med ord som har flera betydelser. 

Många svårförståeliga ord i kombination med lärobokens opersonliga ”röst” med passivsatser 

och det opersonliga ”man” som pronomen innebär ingen framgångsfaktor för elever med 

svenska som andraspråk. Ord man inte förstår i kombination med långa komplicerade 

meningar anser eleverna i min undersökning utgöra problem man behöver hjälp med. 

Lindbergs (2004) metod att ”mediera” språket kan vara en möjlig lösning som stämmer väl 

överens med vad eleverna uttrycker. Schleppegrell (2006) pekar också på att skolans språk 

skiljer sig från vardagsspråket och behöver förklaras för att rätt förstås av eleverna. Säkerligen 

är det så att även modersmålstalande elever har problem med det komplicerade akademiska 
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språket men detta blir extra tydligt hos andraspråksinlärare och här har skolan en uppgift att 

diskutera hur man ska tackla problemet. 

5.2 Tänkbara förbättringsområden 

En mera flexibel syn på kunskaper och kunskapsinhämtande vore alltså att föredra för 

andraspråkselever. Muntliga prov och komplettering av prov som inte riktigt nått godkänd 

nivå är t.ex. sätt att möta detta som mera borde provas då eleverna har svårt att fästa sina 

kunskaper på papper på ett rättvisande sätt - kanske t.o.m. ute i verksamhet på 

praktikperioderna? 

Det står i programmålen att ”en samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen är 

nödvändig för att utbildningen skall utveckla den kompetens som efterfrågas.” Jag kan 

konstatera att det är sällan denna tanke genomsyrar verksamheten trots att forskningen är helt 

enig om att detta är den bästa vägen att befästa både språk och ämneskunskaper. Båda lärarna 

i min undersökning uttrycker en önskan om närmare samarbete mellan ämne och språk och att 

alla lärare borde ha kunskaper i att undervisa elever som har svenska som andraspråk. Att 

ämnesundervisningen oftast koncentrerar sig på just ämnet har även Axelsson (2004) 

intresserat sig för och hur man ska kunna balansera ämne och språk mot varandra. Texterna i 

skolan är skrivna i olika genrer d.v.s. sammanhang och text hör ihop och texten är avhängig 

det sammanhang den återfinns i. I min undersökning har vi att göra med en abstrakt 

faktabaserad text som innehåller en mängd ord och uttryck som förekommer i akademiska 

texter – alltså en avancerad genre. Axelsson förespråkar att eleverna ska läras genrekunskap, 

vilket säkert är en god tanke som är tillämplig på andraspråksinlärare inom vård och omsorg. 

Att se abstraktionsgraden i olika texter kan ge en bild av språkets olika genrer som kan vara 

bra att ha när man kommer ut som undersköterska. Genrer förekommer i alla slags språk och 

lärobokens vokabulär är inte helt tillämpbar ute i arbetet med vårdtagarna. Liberg (2006) 

föreslår att man ska börja med texter som ligger nära tidigare erfarenheter d.v.s. oftast 

berättande texter. Hon tycker t.o.m. att man kan ersätta läroböcker med skönlitteratur. Detta 

stämmer väl överens med elevernas och lärarnas åsikter att boken Svinalängorna tillförde 

mycket till undervisningen i form av konkreta situationer förutom språkträningen. Samarbetet 

runt romanen involverade ämnesläraren och specialläraren. En likande lösning kan vara 

framgångsrik med läraren i Svenska/Svenska som andraspråk om ämnena lästs parallellt. 
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Andraspråkselever i undersköterskeutbildningar har ofta arbetat ute i vård och omsorg en 

längre tid och arbetar som vikarier på fritiden; så även eleverna i min undersökning, men 

språket sviktar ibland. Eleverna betonar praktikens betydelse för språkutvecklingen – det är 

ute i verksamheterna som språket används naturligt och befästs. I Sverige pågår för 

närvarande projekt av olika slag där språket tränas i samband med praktik; t.ex. i 

Göteborgsregionen där projektet Språksam genomförs. En av eleverna uttrycker att man bara 

ska prata svenska med kamraterna (och lärarna) i skolan. Detta låter naturligtvis bestickande 

men hur är det egentligen? Detta uttalande kanske bara är en spegling av vår förväntan att ”I 

skolan talar vi svenska”? Det förekommer säkert att någon inom samma språkgrupp kan 

förklara på modersmålet så att flera uppfattar vad som menas med ett ord eller uttryck och 

valörerna i språket och därmed ge en bättre förståelse än ordböcker och internet. Och hur 

skulle det vara att göra prov på sitt modersmål inom ämnen där inte språket är det primära? 

Axelsson (2004) är inne på denna tanke och har som en av sina viktiga punkter att ”ge 

uppgifter som löses på modersmålet eller på andraspråket”. Detta skulle i sig kräva en annan 

syn på elevernas modersmål än den som är gängse i de flesta skolor i dag och säkert resurser i 

form av modersmålslärare, handledning och fortbildning.  

5.3 Kommunikation och samarbete  

Lärarna och eleverna i min undersökning anser att den lilla gruppen är fördelaktig att arbeta i 

då man har lättare att kommunicera med varandra vilket också Holmegaard och Wikström 

(2004) tar upp. Abrahamsson (2009) framhåller också fördelen med att arbeta i små grupper 

runt frågor i undervisningen istället för att läraren tar upp det största talutrymmet. I min 

undersökning betonar både lärare och elever att det är lättare att göra sig hörd som elev i den 

lilla gruppen även om eleverna är lite ambivalenta till om det är bra eller dåligt att blanda 

första- och andraspråkselever i samma grupp.                                   

Specialläraren tar upp en annan problematik som är nog så viktig: hur behåller man sin 

professionalitet när man arbetar en mot en eller två? Det är lätt att blanda ihop ”personlig” 

och ”privat”.  Samtalstonen mellan lärare och elev ska vara respektfull och tolerant men inte 

familjär. 

Eleverna uttrycker att de har en annan syn på vård- och omsorg i sina hemländer där det inte 

är samhället utan familjerna som tar ansvar för gamla och sjuka. Detta får bl.a. till följd att 

behovet av ett formaliserat språk blir större i den svenska vårdkedjan; man behöver en 
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begreppsapparat som alla i verksamheten är överens om. Eleverna ser också en skillnad i hur 

man bemöter sina lärare i skolan och tycker att svenska elever brister i respekt. Detta får 

konsekvenser för arbetet i skolan: andraspråkseleverna har svårt att säga ifrån när de tycker 

det går för fort och att fråga när de inte förstår. Även lärarna ser denna skillnad mellan olika 

synsätt som sätter prägel på undervisning och inlärning. Detta är något som borde vara en 

tillgång när man behandlar ämnen som etik och moral i t.ex. äldreomsorgen – ett tema som 

även Axelsson tar upp (2004:503). Här har man ju verkligen möjlighet att lära av varandra - 

både språk och ämnesinnehåll.  

I vård- och omsorgsutbildningen ingår en ganska stor andel praktik och det är ju där som 

kunskaperna provas i verkligheten. Den fokuserar verkligen på hur viktigt samarbetet mellan 

skolan och arbetslivet är – kontakten mellan elev, lärare och handledare ute i verksamheterna. 

Eleverna i min undersökning betonar också de praktikens betydelse för språk- och 

ämnesutveckling. Min frågeställning i denna uppsats tar inte upp detta samband men i min 

tidigare uppsats som handlade om språkpraktik betonade eleverna hur viktigt det var att kunna 

ta med sig frågor i båda riktningarna: att testa sina teoretiska kunskaper ute på arbetsplatser 

och att ta med sig frågor tillbaka till skolan.  

Diskussion har förts huruvida det är positivt eller negativt för andraspråkseleverna att ha 

modersmålstalande elever i samma grupp: lär andraspråkseleverna sig bättre svenska eller blir 

inlärningstakten för hög för att man ska hinna ta till sig innehållet? Det finns naturligtvis för- 

och nackdelar med sammanslagna respektive skilda grupper men oftast är det ändå ekonomin 

som styr: det blir dyrt att ha skilda grupper till en och samma kurs. I min undersökning har 

varken elever eller lärare särkilt poängterat eller ifrågasatt gruppsammansättningen; man har 

accepterat villkoren och försöker göra det bästa av situation 

6 Slutsatser 

Svaret på varför det är så svårt att studera på Omvårdnadsprogrammet med svenska som 

andraspråk kan snabbt sammanfattas med orden språket, tiden och bakgrunden,  

Det råder stor samstämmighet mellan elever och lärare att språket i lärobok och genomgångar 

har stor betydelse. För att kunskapsmålen i kursen ska uppnås behöver ord och komplicerade 

meningar förklaras utförligt och fokus hamnar mer på språket med andraspråkselever än med 

elever som har svenska som modersmål. Lärarna ser en svårighet i att veta vad eleverna 

egentligen förstått och eleverna har svårt att hänga med i den höga takten. Följden blir att 
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provsituationen också blir besvärlig för eleverna då de har svårt att uttrycka den kunskap de 

verkligen besitter genom språket. 

Både elever och lärare anger mer förklaringar och förförståelse som viktiga 

förbättringsområden – gärna i samarbete med en lärare i Svenska som andraspråk eller som nu 

sker med en speciallärare. Lärarna ser också ett behov för alla ämneslärare att få en inblick i 

hur man arbetar med andraspråkselever. 

Att elevernas tidigare erfarenheter av andra språk och kulturer har betydelse för undervisning 

och inlärning anser elever såväl som lärare i min undersökning. Att man inte har samma 

begreppsapparat och olika system i vård och omsorg innebär en svårighet som måste 

överbryggas genom förklaringar och diskussioner om olika begrepps innebörd.  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att mina resultat väl sammanfaller med forskningen 

inom området som berör inlärning på ett andraspråk. Lärare och elever är överens om att en 

potential finns för att optimera resultaten av undervisningen och inlärningen. Ytterligare 

resonemang om metoder bör alltså komma till stånd ute i skolor, på arbetsplatser och i 

lärarutbildningar - inte bara i Svenska som andraspråk - för att möta bl.a. vårdens behov av 

välutbildad personal. 
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Bilaga 1 Exempeltexter 
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Bilaga 2 Frågor till eleverna 

 

 1. Namn:   Grupp: 

2. Varifrån kommer du? 

3. Hur länge har du varit i Sverige? 

4. Vilket är ditt modersmål? 

5. Vilka språk använder du på fritiden? 

6.. Vilken skolbakgrund har du? 

7. Vilken yrkeserfarenhet har du? 

8. Varför valde du att studera till undersköterska? 

9. Var vill du jobba när du är färdig med utbildningen? 

10. Hur upplever du undervisningen? 

 Muntliga föreläsningar/genomgångar? 

 Skriftliga redovisningar/prov? 

 Läroböckerna? 

 Kommunikationen med studiekamraterna/lärarna? 

11. Vad skulle behöva förändras i undervisningen för att du skulle lyckas optimalt med 

utbildningen? 

12. Vad innebär kulturella skillnader för dig? 

13. Är det något annat du vill kommentera beträffande undervisningen? 
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Bilaga 3 Frågor till lärarna 

 

1. Namn:   Undervisar i: 

2. Hur länge har du arbetat som lärare på vård- och omsorgsprogrammet? 

3. Vilka ämnen undervisar du i? 

4. Har du själv arbetat inom området innan du blev lärare? 

5. Ser du någon skillnad i att undervisa elever som inte har svenska som sitt första språk? 

6. Vad upplever du är svårast i undervisningen? 

 Muntliga föreläsningar/genomgångar? 

 Skriftliga redovisningar/prov? 

 Läroböckerna? 

 Kommunikationen med eleverna? 

7. Vilken hjälp skulle behövas för att andraspråkseleverna skulle lyckas optimalt med 

utbildningen? 

8. Finns det kulturella skillnader mellan dig och eleverna? 

9. Är det något annat du vill kommentera beträffande undervisningen. 
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Bilaga 4 Deltagande i forskningsprojektet  

Varför är det så svårt? 

Att studera på omvårdnadsprogrammet med svenska som 

andraspråk 

 

 

Jag deltar frivilligt i projektet och vill att mitt kodnamn ska  

vara__________________ 

 

Jag medger också att intervjun spelas in och används i projektet ovan. 

 

 

 

Oskarshamn den________________ 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


