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Abstract

This research paper has examined how three teachers in a Swedish state secondary school 

adapt their teaching to immigrant pupils aged 13 to16 who have recently arrived in the coun-

try.  The study is based on observation in the classroom and interviews with the teachers.

The study showed that all the teachers adapted their teaching methods in the different subjects 

by actively working with language development during their lessons. The methods employed 

included explaining words and definitions, using visual methods of teaching and setting fre-

quent written exercises. In this way the pupils developed their language skills whilst covering 

the subject coursework.

The result also showed that the interviewed teachers agreed that all teachers in the school with 

immigrant pupils required a basic knowledge of how teaching methods should be adapted to 

pupils studying a second language. 

Finally the study showed that there is a limit of time, personnel, finances and the ignorance

of recently arrived pupils’ previous school records meant their chances of positively adapting 

their teaching methods were further restricted. .
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1 Inledning

Den ökande invandringen från andra länder har förändrat det svenska samhället kraftigt på 

senare tid. Många människor har kommit till Sverige av olika anledningar och idag är Sverige 

ett samhälle med människor från olika länder med olika språk och olika kulturer. Mångfalden 

i det svenska samhället har medfört att den svenska skolan idag blivit en mångkulturell skola, 

där elever med olika språkliga och kulturella bakgrunder utgör en andel av eleverna i svenska 

skolan.

Som blivande lärare i den mångkulturella skolan kommer vi att möta elever från olika 

kulturella bakgrunder med olika språk och olika erfarenheter. Dessa elever måste enligt 

läroplanen (1994) få en anpassad undervisning till varje elevs förutsättning och behov.

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling (Lpo 94, s.4).

Att ge elever i en mångkulturell klass en anpassad undervisning utgör en stor utmaning för 

lärarna och ställer höga krav på dem. Detta har jag upptäckt under min VFU- period på en 

mångkulturell skola. Jag såg hur mycket tid och energi min handledare ägnade åt att försöka 

anpassa undervisningen till elever som ännu inte hunnit utveckla sitt språk så att de kan 

tillägna sig ämneskunskaper. Under perioden som jag gjorde min praktik i ämnesdidaktik och 

tog ansvar för all undervisningsplanering och genomförande av lektioner upplevde jag själv 

hur krävande och stressigt det är att planera och genomföra undervisningen i en klass, där det 

finns elever som inte hunnit så långt med sin språkutveckling. Därför ville jag i det här arbetet 

undersöka hur vissa ämneslärare på högstadiet anpassar undervisningen till sent anlända 

elever. Med sent anlända elever menas enligt Modigh (2004) elever som nyligen kommit till

Sverige och påbörjat sina studier i något av grundskolans sista fyra år. 
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1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur vissa lärare på högstadiet anpassar undervisningen 

efter sent anlända elever. Meningen med detta är att öka förståelsen för hur man anpassar 

undervisningen till dessa elever.

Min huvudfråga är:

Hur anpassar vissa ämneslärare på högstadiet sitt arbetssätt till sent anlända elever?

Frågor som jag vill undersöka är:

 Sker det något samarbete mellan ämneslärare för att främja sent anlända elevers språkliga 

och kunskapsmässiga utveckling? 

 Vilken/vilka kompetenser anser lärarna att det behövs för att främja sent anlända elevers 

språk och kunskapsutveckling?

 Finns det några begränsningar som kan hindra lärarna i att anpassa undervisningen till 

dessa elevers behov?

För att få svar på mina frågor har jag intervjuat och observerat olika ämneslärare på högstadiet 

på en kommunal skola.

1.2 Begreppsdefinitioner

Nedan följer förklaringar av olika begrepp som jag har använt mig av i studien.

1.2.1 Mångkulturell

Termen syftar till exempel på ett samhälle som representeras av olika kulturer och språk 

(Pedagogisk uppslagsbok, 1996)

1.2.2 Invandrarelever

Med invandrarelever menas enligt 1980 års läroplan för grundskolan elever som tillhör andra 

minoriteter i Sverige, och som har ett minoritetsspråk som modersmål.
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1.2.3 Modersmål

Modersmål är språket som barnet socialiseras i och möter i hemmet. Barn som har ett annat 

modersmål än svenska är de barn som man syftar till när man pratar om barns inlärning av 

svenska som andra språk (Hyltenstam & Lindberg (red.) 2004).

1.2.4 Andraspråkelever

Med andraspråkelever menas enligt Holmegaard och Wikström (2004) elever med 

utländskbakgrund som studerar på sitt andraspråk. Dessa elever studerar på landets språk och 

inte på sitt modersmål.

1.2.5 Förberedelseklass

Undervisning som syftar till att ge elever som nyligen kommit till Sverige grundläggande 

kunskaper i det svenska språket för att förbereda dem till skoltillvaron i en vanlig klass Blob 

(2004)

1.2.6  Sent anlända elever

Med sent anlända elever menas elever som när de kommer till Sverige påbörjar något av 

grundskolans sista fyra år, eller de som börjar direkt i gymnasieskolan Modigh (2004)

I mitt arbete kommer jag att använde följande förkortningar:

NO: Naturorienterade ämnen

SO: Samhällsorienterade ämnen

SV2: Svenska som andra språk

1.3 Tidigare studier

Enligt rapporten Mångfald och likvärdighet (2004) av Myndigheten för skolutveckling leder 

okunskaper om sent anlända elevers tidigare kunskaper till att undervisningen inte kan 

individualiseras i den mån som uppfyller dessa elevers behov. För att öka kunskaper om sent 

anlända elevers skolsituation startade Myndigheten för skolutveckling ett projekt under 2004. 

Ett 30-tal kommuner och 150 personer har deltagit i fyra regionala seminarier. De utvalda 
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kommunerna är de som enligt statistik från Migrationsverket och Integrationsverket har flest 

sent anlända elever i sina verksamheter. Enligt rapporten har de deltagande kommunerna och 

skolorna identifierat det som de upplever vara de viktigaste framgångsfaktorer med de sent 

anlända eleverna. Man har kommit fram till att en del av framgångsfaktorerna handlar bland 

annat om individualisering av undervisningen utifrån elevernas tidigare kunskaper, 

personalens kompetens, fungerande övergång från förberedelseklassen till ordinarie klass 

samt aktivt arbete med attityder och förhållningssätt.

Som komplettering till seminarierna har även enkäter med frågor om arbetssätt, organisation, 

lärarkompetens, bedömning av framgångsfaktorer skickats till 51 kommuner och stadsdelar. 

Svar från 41 kommuner visar att det finns stora variationer på arbetssätt och organisation 

mellan kommuner och även mellan skolor i en och samma kommun. Enligt rapporten kan 

olikheterna mellan kommuner och skolor bero på bristande kompetens, bristande kunskap om 

målgruppen och bristande resurser. Rapporten påpekar att variationen är ett tecken på att 

dessa elever inte får likvärdigt utbildning.

Modigh (2004) skriver också om samma uppdrag i sin rapport Vid sidan av eller mitt i? – om 

undervisningen för sent anlända elever i grund- och gymnasieskolan. Enligt Modigh ligger 

det inte något problem i att kommuner och skolor organiserar undervisningen till sent anlända 

elever på olika sätt. Problemet är att i de flesta fall är det okunskap eller ekonomiska skäl som 

ligger bakom valet av hur undervisningen till sent anlända elever ska organiseras, och inte 

pedagogisk tanke på vad som är bäst för att barnet ska lära sig och utvecklas.

Modigh (2004) har kommit fram till att kommuner eller skolor som har dessa elever måste ta 

ansar för att göra en tydlig kartläggning till varje sent anländ elev. På så sätt får man 

kännedom om elevens tidigare kunskaper och skolhistoria, vilket underlättar att 

individualisera undervisningen efter dessa elevens behov.

1.4  Disposition

Uppsatsen består av sex kapitel och nedan redogörs för vad vart och ett av dessa innehåller:

Kapitel 1 innehåller inledning, där presenterar jag syftet med arbetet och frågeställningar, 
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begreppsdefinitioner och tidigare studier. Under kapitel 2 presenterar jag den teoretiska 

ramen till mitt arbete, där tar jag först upp Holmegaard och Wikströms (2004) teori om 

språkutvecklande ämnesundervisning under tre delar: Den första innehåller författarnas 

begrepp skolrelaterade språkfärdigheter. Den andra innehåller författarnas arbetssätt för 

språkutvecklande ämnesundervisning, och den tredje delen innehåller författarnas uppfattning 

till vikten av ämneslärarens samarbete för att stödja andraspråkelever i deras språkliga och 

kunskapsmässiga utveckling. Sedan tar jag upp Kvelis (1994) teori om faktorer som kan 

påverka undervisning som läraren planerar. I uppsatsens 3: e kapitel beskrivs vilka metoder 

jag har valt för den empiriska undersökningen. I kapitel 4 presenteras resultaten av min 

studie. Där börjar jag med presentation av lärarna. Sedan kommer observationerna med 

respektive ämneslärare vid tre lektionstillfällen. Därefter presenteras resultat av intervjuerna 

och sist kommer en sammanfattning av resultaten. Kapitel 5 innehåller en diskussion, där 

kopplar jag mitt resultat till teorierna. I kapitel 6 kommer en avslutning och mitt förslag på

fortsatta studier.
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2 Teoretisk ram

Jag har utarbetat den teoretiska ramen för min uppsats utifrån litteratur som berör anpassad 

undervisning till elever med invandrarbakgrund. Av de lästa teorierna och begreppen ansåg 

jag att Holmegaard och Wikströms (2004) teori är mest kopplad till min undersöknings 

resultat. Men eftersom författarna inte tar upp begränsningar till anpassad undervisning ansåg 

jag vikten av att komplettera föregående teori med Kveli (1994).

2.1 Språkutvecklande ämnesundervisning

2.1.1 Skolrelaterade språkfärdigheter

Enligt Holmegaard och Wikström (2004) utvecklas språket under skolåren genom att bygga 

på de språkliga baskunskaper som förvärvats under förskoleåldern. Författarna hävdar att för 

elever som blir tvungna att byta sitt undervisningsspråk under skoltiden sker avbrott i deras 

språkutveckling, vilket kan påverka deras fortsatta skolgång. Enligt författarna går det ganska 

fort för dessa elever att tillägna sig grundläggande språkliga färdighet på det nya språket, 

vilket hjälper dessa elever att klara de vardagliga samtalen och förstå vad läraren säger. Men 

för att kunna klara skolans krav och förstå ämnesinnehåll, där ständigt nya ord och begrepp 

förmedlas i varje ämne kräver det avancerade, skolrelaterade språkfärdigheter i de olika 

ämnena, något som tar mycket längre tid att tillägna sig. Holmegaard och Wikström (2004) 

hävdar att elever som studerar på sitt modersmål lättare kan utveckla sitt språk och lära sig 

ämnesrelaterade språkfärdigheter, vilket är fallet med svenska elever som har svenska som 

modersmål. Men för andraspråkselever krävs det speciella åtgärder. Författarna menar att 

svenska som andra språk och ämnesundervisning behöver stödja och stärka varandra.

Enligt Holmegaard och Wikström (2004) utgör svenska som andra språk en central del i 

elevernas undervisning, där får andraspråkelever en specialriktad språkundervisning för att 

lära sig språkliga regler och öva sina färdigheter båda muntligt och skriftligt. Men detta räcker 
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inte menar författarna. För att dessa elever ska kunna förstå ämnesinnehållet bör varje 

ämneslärare förklara de nya ord och begrepp som tillhör varje ämne. Detta kommer även att 

leda till dessa elevers språkliga utveckling. Holmegaard och Wikström (2004) menar att 

genom att andraspråkelever lär sig nya ord och begrepp ökar deras ordförråd, vilket leder i sin 

tur till ökad förståelse för olika ämnesundervisningen samtidigt som det leder till deras 

språkliga utveckling.

Enligt Holmegaard och Wikström (2004) behöver alla ämneslärare grundläggande kunskaper 

om förutsättningarna för en språkutvecklande ämnesundervisning för att kunna uppfylla 

andraspråkselevernas behov på ett bättre sätt.

2.1.2 Att arbeta språkutvecklande

Enligt Holmegaard och Wikström (2004) kan ämneslärare underlätta andraspråkelevers 

förståelsen av ämnesinnehållet genom att tillämpa ett språkutvecklande arbetssätt. Författarna 

menar att ämneslärare vid undervisningsplaneringen bör fundera på vilka ord och begrepp 

eleven måste kunna för att bättre förstå ämnesinnehållet. Holmegaard och Wikström (2004) 

ger ett förslag på ordfält som metod för att kunna hjälpa eleverna att förstå 

undervisningsinnehållet. Denna metod utgår från att läraren i början av ett nytt moment 

tillsammans med eleverna samlar in ämnesspecifika och ämnesrelaterade ord som tillhör detta 

område. Sedan bör läraren förklara dessa ord och ge eleverna tid att fundera och reflektera 

kring orden.

Holmegaard och Wikström (2004) betonar också vikten av tillgången till 

ämnesundervisningen på elevers modersmål om det finns möjlighet till det. De menar att detta 

är extra viktigt för elever som endast varit i Sverige en kort tid. Enligt författarna hjälper detta 

eleverna att inte gå miste om ämnesinnehållet när de får undervisningen på ett språk som de 

inte fullt behärskar.

Enligt Holmegaard och Wikström (2004) kan ämnesläraren underlätta elevernas förståelse av 

texterna i undervisningen genom olika typer av kontextualisering, vilket innebär att man sätter 

in det nya lärostoffet i ett sammanhang så att den blir mer tydlig och begriplig för eleverna.  

Detta kan göras genom att utgå från elevens tidigare kunskaper och erfarenheter. Enligt 

författarna bör lärare som undervisar i mångkulturella klasser ha en dialog med eleverna för 

att kunna möta dem där de befinner sig i deras språkliga och kunskapsmässiga utveckling.
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Holmegaard och Wikström (2004) hävdar också att man kan underlätta elevernas förståelse 

till texternas innehåll genom att göra undervisningen konkret på olika sätt såsom att använda 

laboratoriska övningar av olika slag. Bilder och filmer kan också användas som metod för att 

berika inlärning. Författarna menar att bilder och filmer kan förklara skeende som annars är 

svåra att förklara genom texter, vilket i sin tur ger eleverna möjlighet till utveckling när det 

gäller språk och faktainnehåll.

Enligt Holmegaard och Wikström (2004) bör läsning av litteratur ta en framträdande plats i

svenska som andra språk undervisningen. Författarna menar att skönlitterära texter väcker 

läsarens känslor och engagerar inlevelseförmågan. Dessutom hjälper det till att öka elevens 

ordförråd och lyfter läsning från ord-för-ord –nivån.

Holmegaard och Wikström (2004) betonar också vikten av att alla ämneslärare bör se till att 

andraspråkelever får träna på att skriva. Författarna menar att när man skriver tydliggör man 

sina tankar, vilket ökar förståelsen. Skrivandet hjälper också till att man minns bättre och 

bidrar till att man höjer sin nivå från vardagligt språk eftersom man skriver mera formellt än 

man talar. Enligt författarna behöver inte skrivning i ämnesundervisning vara i form av 

uppsatser eller temaarbete. Det räcker med regelbundet skrivande i alla ämnen för att utveckla 

elevernas språkfärdigheter.

Holmegaard och Wikström (2004) menar också att ämneslärare bör ta hänsyn till 

tidsaspekten. De hävdar att tiden är en av de viktiga faktorerna för andraspråkelevers språk 

och kunskapsutveckling. Enligt författarna bör lärarna som undervisar andraspråkelever ta 

hänsyn till att dessa elever behöver längre tid än andra elever för att förstå och klara samma 

uppgifter.

Författarna hävdar också att det språkliga materialet som läraren använder spelar stor roll i 

inlärningen. Därför måste läraren i sitt val av textmaterial ta hänsyn till elevernas 

förkunskaper och språkfärdighetsnivå. Dessutom måste läraren i förväg läsa igenom 

lärobokstexter och andra texter innan de används av eleverna för att veta vilka ord som 

behöver förklaras.

Enligt Holmegaard och Wikström (2004) bör lärarna som undervisar i mångkulturella klasser 

stödja eleverna i deras försök att formulera sig, tolka och förstå det nya lärostoffet. Författarna 



14

menar att lärarna bör undvika den traditionella lärarstyrda undervisningen som lämnar ett litet 

utrymme till elevernas deltagande. De ska istället arbeta aktivt med att ge eleverna möjlighet 

att uttrycka sina tankar, frågor och funderingar. Holmegaard och Wikström (2004) betonar 

också vikten av elevernas arbete i små grupper. De menar att eleverna känner sig trygga i den 

lilla gruppen och vågar prata längre, vilket ger dem möjlighet till språkträning samtidigt som 

de får möjlighet till kunskapsutveckling genom samtal med kamrater. Författarna menar även 

att arbete i små grupper inte bara hjälper andraspråkelever att utveckla språket och 

kunskaperna, utan att det även bidrar till att bygga positiva relationer mellan eleverna. Enligt 

Holmegaard och Wikström (2004) är detta extra viktigt för andraspråkelever som kanske inte 

får möjlighet att träffa svenska kamrater utanför skolan.

2.1.3 Lärarnas samarbete 

 Enligt Holmegaard och Wikström (2004) krävs det samarbete mellan ämneslärare för att 

stödja andraspråkelevers språk- och kunskapsutveckling. Författarna menar att elever som 

endast varit kort tid i Sverige är tvungna att ägna mycket tid åt själva språkinlärningen, vilket 

utgör en risk för att de förlorar ämneskunskaper som övriga elever tillägnar sig under samma 

tid. Därför måste alla ämneslärare samverka och enas om gemensam språkpedagogik som gör 

det möjligt att systematiskt arbeta med andraspråkelevers språk- och kunskapsutveckling.

Holmegaard och Wikström (2004) hävdar att ämnesintegrering ger andraspråkelever bättre 

förutsättningar att utveckla sig i språket och öka förståelsen till ämnesinnehållet. Författarna 

menar att en tematisk integrering mellan ämnen gör att andraspråkelever möter texter som 

innehållsmässigt ligger nära varandra. Eleverna kommer också att möta ord och begrepp som 

är speciella för ämnesområdet många gånger och med olika användningar. Denna upprepning 

av ord och begrepp som tillhör samma tema hjälper andraspråkelever att förstå och lära sig 

dessa ord. På det här sättet får dessa elever mer tid för att bearbeta innehållet och öka 

förståelsen istället för att ägna tiden till ord och begrepps inlärning.

2.2 Ramfaktorer

Enligt Kveli (1994) finns det flera faktorer som kan påverka den undervisning som läraren 

planerar. Författaren menar att undervisning sker inom givna ramar som utgör möjligheter och 
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begränsningar för undervisningsplaneringen. Enligt Kveli (1994) bestämmer centrala och 

lokala skolmyndigheter formella ramar genom lagar, planer och åtgärder. Undervisningen är 

också påverkad av informella ramar som uttrycker sig i traditioner, förväntningar och 

värderingar båda i och utanför skolan. Dessutom är undervisningen påverkad av fysiska och 

ekonomiska villkor såsom skollokaler, utrustning och läromedel. Tiden utgör enligt Kveli 

(1994) en stor ramfaktor som påverkar undervisningsplanering. Enligt författaren är det tiden 

som avgör hur mycket undervisning som eleverna får, hur stora elevgrupperna blir och hur 

mycket tid lärarna får för planering, samarbete och kompetenshöjning.
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3 Metod

I detta kapitel kommer jag att presentera hur jag har gått tillväga för att få svar på mina 

undersökningsfrågor.

3.1 Val av metod

Jag har valt kvalitativa metoder eftersom den inriktningen passar bäst för syftet jag hade för 

min undersökning. Kvalitativa undersökningsmetoder visar på en helhetsbild av situationen. 

Dessutom präglas dessa studier av flexibilitet så att man kan ha möjlighet till flexibel 

frågeuppläggning och möjlighet att ändra i frågeformulär, eller tillägga glömda frågor under 

undersökningsgången (Holme och Solvang 1997, s.80).

3.2 Urval

Jag har valt att utföra min undersökning i en och samma skola. Anledning till mitt val av just 

den här skolan är att den ligger i ett segregerat område, där det ständigt kommer nya 

flyktingfamiljer.

Den undersökta skolan är en kommunal skola från 0-9. Där utgör invandrarelever på låg och 

mellanstadiet majoriteten av eleverna. Medan på högstadiet har cirka 40 procent av eleverna 

svensk bakgrund eftersom denna skola är det närmaste högstadiet till ett helt svenskt område. 

Skolan har också en förberedelseklassaktivitet. Där går sent anlända elever i olika åldrar för 

att lära sig svenska språket och kärnämnena innan de börjar i en ordinarie klass.

För att utföra min undersökning har jag valt att observera och intervjua högstadielärare som 

undervisar i SV2, NO och SO ämnen. Valet av personerna var beroende av klasser där det 

finns ett antal sent anlända elever som kommer från Irak och läser på årskurs 7-9. Detta 

eftersom majoriteten av sent anlända elever kommer från Irak.
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3.3 Data insamling

För att samla data till min undersökning har jag valt att kombinera observationer med 

kvalitativa intervjuer. Denna kombination ger möjlighet till att man orienterar sig och kan 

utveckla underlag till intervjufrågor. Dessutom ger observationer möjlighet till att man 

studerar beteenden och skeenden i naturliga sammanhang i samma stund som de inträffar 

(Patal och Davidson 2003, s.88).

För att utföra mina observationer har jag valt att vara deltagande observatör, och jag har valt 

rollen observatör-som deltagare, vilket betyder att man talar om för gruppen vem man är och 

varför man är där, men man deltar inte i några aktiviteter. Detta ger möjlighet till att man 

koncentrerar sig, ser, hör och antecknar det mesta (Kullberg 1996, s.95).

Som intervjutyp har jag valt att formulera intervjufrågor med den mest kända typen för 

kvalitativa intervjuer dvs. frågor med låg grad av standardisering och låg grad av 

strukturering (Patal och Davidson 2003, s.73). Vilket betyder att man ställer öppna frågor för 

att ge intervjupersonen utrymme att svara med egna ord, samtidigt som man ställer frågor i 

den ordning som hänger ihop med intervjupersonens tidigare svar.

3.4 Genomförande

Innan studien skickade jag ett brev till respektive lärare (Se bilaga 1) för att förklara syftet 

med mina studier och boka tid för observationer och intervjuer.

3.4.1 Genomförande av observationerna

Som förberedelse till observationerna antecknade jag punkter som jag ville observera. Jag 

tänkte att detta kommer att underlätta koncentrationen på det som jag behöver för min 

undersökning. Under observationen försökte jag lyssna aktivt och vara extra uppmärksam för 

att kunna märka de detaljer som man i vanliga fall inte ser. Jag försökte också vara flexibel 

och växlade mellan att observera och ta en liten paus för att anteckna vad jag såg och hörde.

Enligt Kullberg (1996) kan man komma tillbaka till fältet och observera mer om man känner 

behov av detta, vilket gjorde att jag var helt avslappnad under mina observationer.
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Jag var medveten om att min närvaro i klassen kunde påverka elevernas och lärarnas 

beteende, vilket kunde påverka resultatet av undersökningen. Men jag tror inte att detta 

påverkade resultatet för mycket eftersom jag redan varit med lärarna och eleverna i klasser 

under olika observations och lektionstillfällen under min VFU period på skolan.

Efter varje observationstillfälle har jag direkt skrivit rent mina anteckningar, analyserat och 

tolkat informationen medan intrycken fortfarande har varit färska i minnet. Detta hjälpte mig 

också att upptäcka vad jag hade missat att observera så att jag kunde koncentrera mig på det 

till nästa observationstillfälle.

3.4.2 Genomförande av intervjuerna

När jag skulle boka tid för intervjuerna visade det sig att den enda möjligheten till intervju

med respektive lärare var under lunchtiden. För att spara på lärarnas tid och samtidigt få så 

effektiva svar som möjligt valde jag att lämna intervjufrågorna (Se bilaga 2) till respektive 

lärare två dagar före intervju dagen. Jag valde att lämna frågorna efter att observationerna var 

färdiga. Meningen med detta var att vara säker på att lärarnas beteende inte skulle påverkas av 

mina frågor.

Intervjuerna spelades in på band. Enligt Kvale (1997) är fördelen med bandspelare att 

intervjuaren får möjlighet att koncentrera sig på ämnet. Dessutom får man möjlighet att 

registrera orden och tonfallet. Nackdelen med bandspelare är att man inte får möjlighet att 

registrera kroppsspråket. Men detta påverkade inte mitt resultat eftersom jag hade

observationer som komplettering. Tiden till varje intervju var beräknad till cirka 40 min, 

vilket kan vara en rimlig  tid med tanke på att lärarna fick frågorna i god tid före 

intervjutillfället så att de hade hunnit reflektera över dessa och samlat sina tankar.

Jag inledde med första frågan, sedan kom ordningen på frågorna beroende på personens 

tidigare svar. Jag hade också mina underfrågor på separat papper så att jag kunde ställde extra 

frågor i fall personen inte svarade tydligt. Under intervjutiden försökte jag lyssna aktivt, visa 

intresse och förståelse för intervjupersonerna, och vara extra försiktigt med mina ord så att jag 

inte kritiserade eller var bedömmande. Jag var också extra försiktig med mitt kroppsspråk för 

att inte visa några tecken som gjorde att intervjupersonen kunde ta försvarsattityd i 

fortsättningen av intervjun (Patal och Davidson 2003, s.73). Dessutom var jag också extra 
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uppmärksam på att inte inleda eller styra intervjuarna.

Efter varje intervju ägnade jag lite tid till att anteckna mina reflektioner över vad jag fick veta 

under intervjun, vilket visade sig mycket värdefullt vid analysen.

Lärarna var väldigt positiva och de tyckte att intervjufrågorna gav dem chansen att reflektera 

över sitt arbete. De ville också att jag skulle komma tillbaka till skolan och berätta om 

undersökningsresultat, vilket enligt dem skulle ge dem möjlighet till mer reflektion och ut-

veckling.

3.5 Etiska principer

I min undersökning har jag tagit hänsyn till principen om informerat samtycke och informerat 

undersökningspersonerna om syftet med undersökningen, och hur undersökningen är upplagd 

innan jag började min undersökning (Kvale1997, s.107). Personerna fick fingerade namn för 

att säkerställa deras anonymitet.

3.6 Bearbetning av undersökningsmaterial

Efter intervjuerna transkriberades dessa, lästes flera gånger och delades in i olika teman, 

vilket gjorde att jag fick följande teman: Lärarnas arbetssätt, lärarnas samarbete, lärarnas 

kompetens och lärarnas begränsningar till anpassad undervisning till sent anlända elever. 

Efter att jag har delat in intervjuerna tematiskt analyserade jag dem för att belysa de olika 

frågeställningarna. Slutligen relaterades det tolkade materialet till teorierna. 

Observationerna har bearbetats genom att jag har skrivit rent anteckningarna efter varje 

observationstillfälle för att förbereda dem för analysen och koppling till teorierna.

3.7 Metoddiskussioner

Min tanke i början av undersökningen var att intervjua och observera ämneslärare i två skolor 

för att samla material till mitt arbete. Men det visade sig att det skulle vara svårt att samla och 

bearbeta materialet från två skolor under den begränsade tiden som vi hade för detta arbete. 
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För att hinna med arbetet i tid hade jag två alternativ att välja emellan: Antingen intervjua och 

observera lärare i en och samma skola, eller intervjua ett större antal lärare från två skolor 

utan att utföra observationer. Jag har valt det första alternativet med tanke på att 

kombinationen mellan observation och intervju kommer att ge ett resultat som visar vad 

lärarna säger och vad de gör i praktiken, vilket kommer att ge en fördjupad och mer 

fullständig bild av situationen.

3.8 Tillförlitlighet

Egentligen skulle jag ha velat intervjua och observera flera lärare, vilket skulle göra min 

undersökning mer trovärdig. Men detta skulle kräva längre tid för att samla och bearbeta 

materialet, vilket var svårt att klara under den begränsade tid vi hade till undersökningen.

Enligt Kvale (1997) går det inte att göra generalisering med kvalitativa 

intervjuundersökningar, där antalet intervjuade personer är för få. Men mitt syfte med detta 

arbete är att öka förståelsen för hur lärarna anpassar undervisningen till sent anlända elever 

och inte att generalisera. Jag är helt medveten om att resultatet som jag fått bara gäller de 

intervjuade lärarna på den undersökta skolan.

3.9 Avgränsningar

I mitt arbete har jag medvetet gjort följande avgränsningar:

 För att arbetet inte ska bli för stort har jag utfört min undersökning ur lärarnas perspektiv 

och inte tagit med elevernas perspektiv.

 Jag har begränsat mig till att undersöka hur ämneslärare anpassar undervisningen till sent 

anlända irakiska elever som studerar på årskurs7-9.

 Jag har valt att inte beskriva klassmiljöer i mina observationer därför att det har varit flera 

klasser. Dessutom är detta inte relevant för mitt undersökningsresultat.
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4 Resultat

I detta kapitel kommer först en presentation utav lärarna. Sedan presenteras observationer 

med respektive ämneslärare vid tre lektionstillfällen. Därefter kommer resultatet av 

intervjuerna, och sist kommer en sammanfattning av resultaten. 

4.1 Presentation utav lärarna

Daniel är 30 år gammal, har utländskbakgrund men är född och uppvuxen i Sverige, 

undervisar Matematik och NO ämnen på högstadiet och har tre års erfarenhet av arbete i sko-

la.

Monika är 28 år, undervisar i svenska som andra språk och SO ämnen på högstadiet. Hon har 

tre års erfarenhet av arbete i skola.

Karin är 63 år gammal, har jobbat på den undersökta skolan i ca 30 år. Hon undervisar i 

ämnen SO på högstadiet.

4.2 Observationer under NO lektioner

4.2.1 Observation den 18/4- 07

Årskurs 9, antal sent anlända elever i klassen är 8 av 24 elever.

Vid detta observationstillfälle var grupparbete och lärarens förklaring på elevernas modersmål

det mest väsentliga.

 Läraren inledde lektionen genom att förklara att under denna lektion kommer eleverna att 

fortsätta arbetet i sina grupper om miljöfrågan som de redan hade valt att fördjupa sig i. Mina 

observationer visar att de sent anlända eleverna hamnade i olika grupper, där lärare och elever 
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som behärskade samma modersmål som sent anlända elever hjälpte dessa elever med ord och 

begreppsförklaring.

4.2.2 Observation den 19/4- 07

Det mest centrala vid detta observationstillfälle var att läraren tog hänsyn till att sent anlända 

elever behöver längre tid för att uttrycka sig, och att läraren även förklarade ord och begrepp 

på elevernas modersmål.

 Läraren började lektionen med att fråga om hur man kan spara energi hemma, och 

antecknade elevernas svar på tavlan. En av de sent anlända eleverna ville delta men han hade 

svårt att uttrycka sig. Läraren uppmanade de andra eleverna att ge kompisen chansen att bli 

klar och sedan berömde han eleven och skrev hans svar på tavlan. Läraren förklarade vissa 

ord på elevernas modersmål till de eleverna som behövde mer förklaring.

4.2.3 Observation den 23/4- 07

Möjlighet till språkövning både muntligt och skriftligt, samt lärarnas hänsyn till tidsaspekten

var det mest centrala vid detta observationstillfälle.

Under den här lektionen skulle eleverna presentera sitt arbete om miljöfrågan som de hade 

jobbat med, och lämna in en skriftlig uppgift med sina egna ord om ämnet. Min observation 

visar att läraren gav mer tid till sent anlända elever för att uttrycka sig. Han uppmuntrade dem 

med positivt beröm och bad andra elever att vara tysta och visa respekt för sina kompisar som 

presenterade sitt arbete.

4.3 Observationer under SV2 lektioner

4.3.1 Observation den 19/4- 07

Årskurs 8, antal sent anlända elever är 9 av 13 elever i klassen.

Det centrala vid detta observationstillfälle var hörövningar, skrivövningar, ord förklaringar

och användning av konkreta läromedel.
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Vid lektionens början stod läraren i dörren och hälsade alla elever välkomna. Sedan inledde 

hon lektionen med att spela in svensk sång på bandspelare medan hon skrev en fråga om vem 

som skrivit sången på tavlan. När sången tagit slut och eleverna inte kommit fram till rätt svar 

skrev hon Carl Micael Bellman på tavlan. Läraren förklarade att lektionen skulle handla om 

Bellman och att eleverna skulle skriva om honom med hjälp av lärarens muntliga berättelse

och stödord som skulle skrivas på tavlan. Sedan skulle eleverna lämna in en 

inlämningsuppgift om arbetet.

Läraren berättade tydligt, långsamt och med enkla meningar. Vissa ord såsom Cittra och

feberyra förklarades och skrevs på tavlan. Läraren lämnade pausar så att eleverna skulle hinna 

skriva ner vad hon berättade.

4.3.2  Observation den 23/4- 07  

Litteraturläsning, grammatik och uppmuntran till skrivande var det mest väsentliga vid detta 

observationstillfälle.

Denna lektion var det tyst läsning i litteraturböcker som eleverna fick välja själva. Medan 

eleverna läste i sina böcker samtalade läraren med en av de sent anlända eleverna om hans 

tidigare inlämnade uppgift. Hon uppmuntrade honom genom att säga att han skrev väldigt bra 

men samtidigt förklarade hon hur han skulle göra för att hans skrivande skulle bli bättre. 

Nästa del av lektionen var grammatik. Läraren repeterade satsdelar inför provet. Hon skrev 

enkla meningar på tavlan och förklarade om satsdelar.

4.3.3  Observation den 26/4- 07

Vid detta observationstillfälle var skrivövningar det mest centrala.

Läraren fortsatte berättelsen om Bellman som jag nämnde tidigare och eleverna skrev med 

hjälp av hennes berättelse och stödord på tavlan. 
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4.4 Observationer under SO lektioner

4.4.1 Observation den 19/4- 07

Årskurs 7, antal sent anlända elever är 5 av 24 elever i klassen

Vid detta observationstillfälle var elevernas arbete i grupp och lärarens uppmuntring till 

skrivande det mest centrala.

Läraren förklarade att under denna lektion skulle eleverna träna samarbete i grupp och att 

varje grupp skulle få ett stort papper och färgpennor för att rita en stad. 

Eleverna delades in i grupper slumpvis. Sent anlända elever hamnade i olika grupper. Under 

grupparbetet visade en av de sent anlända eleverna en arbetsuppgift för läraren. Läraren läste i

genom och korrigerade grammatiska fel. Hon uppmuntrade eleven och uppmanade henne att 

använda mer avancerade ord som till exempel att använda läsvärda böcker istället för bra 

böcker.

4.4.2 Observation den 25/4- 07

Årskurs 9, antal sent anlända elever är 6 av 26 elever i klassen.

Det centrala vid detta observationstillfälle var att lektionsinnehållet var en sammanfattning av 

olika läroböcker, att läraren förklarade ord och begrepp, och att elever som ville fick extra 

fördjupningsuppgifter.

Läraren hade genomgång om tropiska Zonen. Hon berättade för eleverna att det som hon 

skulle skriva på tavlan inte fanns i boken utan att det var en sammanfattning från olika böcker. 

Läraren förklarade ord som eleverna inte förstod såsom kadaver, cykler. Hon använde ett 

varierat språk genom att hon förklarade samma ord med olika synonymer. I slutet av lektionen 

hämtade hon böcker till vissa elever som ville ha mer fördjupning inom ämnet.
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4.4.3 Observation den 25/4- 07 

Årskurs 8, antal sent anlända elever är 4 av 24 elever i klassen.

Användning av konkreta läromedel och förklaring av ord och begrepp var det mest centrala 

vid detta observationstillfälle.

Läraren visade bilder på overhead om Iser och dess verksamhet, där förekom flera svåra ord 

och begrepp som läraren förklarade samtidigt som hon visade bilderna. 

4.5 Resultat av intervjuarna

4.5.1 Lärarnas arbetssätt

Mitt resultat visar att alla lärarna förklarar svåra ord och begrepp men var och en på sitt eget 

sätt. Daniel förklarar på elevernas modersmål som han behärskar, Karin väljer att använda ett 

varierat språk så att hon förklarar genom att använda enkla och svåra ord. Monika förklarar 

med enkla ord, och försöker göra det tydligt genom att berätta om samma sak på olika sätt

De här svåra orden brukar jag - för jag behärskar ju även arabiska och syrianska - och då brukar 

jag använda mig av de språken när det behövs, för att man ska få en bättre förståelse för de här 

begreppen (Daniel)

Jag försöker använda så många ord så möjligt, att man vänder sig båda till de som behöver öka 

ordförrådet och andra som kan nöja sig med enkla ord (Karin)

Jag försöker att göra det tydligt genom att berätta runt omkring för att ge dem mer förståelse 

(Monika)

Mitt resultat visar också att Daniel och Monika använder årskursens läroböcker, medan Karin 

plockar fakta från olika böcker när hon bedömer att ett område är svårt för eleverna att förstå. 

Hon uppger också att när det är många nya ord och begrepp i det kommande kapitel gör hon 

en lista över de svåra orden tillsammans med eleverna innan de börjar med det nya kapitlet.

Jag har inga andra läroböcker än de som gäller för alla andra elever. Jag använder bara skolans 

läroböcker.(Daniel)
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Jag plockar från olika böcker och gör en baskurs, för att jag tycker att i en bok kanske det står 

väldigt dåligt, i en annan är det för svåra texter (Karin)

Är det ett riktigt jobbigt område så plockar vi ut svåra ord och sedan går vi igenom den ordlistan 

tillsammans och då skriver var och en sin egen förklaring. Då kan man båda rita eller skriva 

(Karin)

Mitt resultat visar också att alla lärare tar hänsyn till att sent anlända elever behöver längre tid 

för att klara av samma arbetsuppgift som de andra eleverna i klassen.

Man märker ju liksom att de inte har kommit längre och då får man ge lite mer tid, och så ge lite 

extra uppgifter till de som är klara (Daniel)

Resultatet visar också att alla lärare använder filmvisning, ritning och bilder för att öka 

elevernas förståelse till innehållet. 

Jag ritar på tavlan och använder mig så ofta jag kan av bilder (Karin)

Vi ser ju på olika filmer och så, det gör vi i olika ämnen (Daniel)

Alla lärare uppger att de uppmuntrar sent anlända elever att skriva så ofta de kan

Jag brukar säga till dem så här: ”skriv hellre som du tror att det är, för att jag är jätteduktig på att 

förstå vad du menar, och förstår jag inte så tänker jag fråga” (Karin)

När det gäller aktiviteter i klassen då är det grupparbete som gäller mest hos Daniel och Karin

Man övar ju det språkliga, att skriva, att läsa och att tala inför andra (Daniel)

På Monikas lektioner är det mer individuellt arbete. Orsaken till detta är enligt henne att 

eleverna ligger på olika nivåer.

Det blir mest individuellt arbete i och med att de ligger så pass olika nivåer, men jag försöker 

ändå köra lite gruppövningar ibland (Monika)

4.5.2 Lärarnas samarbete

De intervjuade lärarna uppger att samarbete mellan de olika ämneslärarna behövs för att 

kunna möta sent anlända elevers behov på ett bättre sätt. Lärarna uttrycker vikten av 
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gemensam planering och samarbete över ämnesgränserna för att främja sent anlända elevers 

kunskapliga och kunskapsmässiga utveckling, men lärarna uppger att tidsbrist begränsar deras 

möjlighet till gemensam planering. De anser att det ligger på skollednings ansvar att se till att 

samarbete mellan lärare sker på ett bra sätt. 

För att kunna möta de här eleverna bättre så skulle det behövas mer tid till bland annat 

gemensam planering med andra lärare (Monika)

Lärarna måste samarbeta mycket mer över ämnesgränserna än vad man gör idag (Daniel)

Ämnesintegrering är ju någonting som behövs, för eleverna har ju svårighet i de så kallade 

läsämnena, svenska och No, det är jättesvårt för dem, och det förstår jag (Karin)

Och sedan så måste skolan tillsammans hitta en plan, så att vi kunde hjälpa till, eller stötta i So 

och No, i de ämnena där det skulle behövas (Monika)

4.5.3 Kompetensutveckling behövs

Lärarna uppger att alla ämneslärare som undervisar andraspråkelever måste få grundläggande 

utbildning i hur man undervisar dessa elever på sitt andra språk. 

Alla lärare som arbetar i en mångkulturell skola bör få någon kort introduktionskurs i hur man 

undervisar invandrarelever (Daniel)

Monika ger ett exempel om sig själv och uppger att hennes sätt att lägga upp undervisningen 

har förbättrats efter att hon fått sin utbildning i Svenska som andra språk.

Efter att jag har läst svenska som andra språk märker jag stor skillnad på mig själv, hur jag 

lägger upp min undervisning. Jag märker att eleverna förstår mig på ett annat sätt än vad mina 

första elever gjorde (Monika)

4.5.4 Begränsningar till anpassad undervisning till sent anlända elever

Alla lärare uppger att resursbrist begränsar deras möjlighet till att anpassa undervisningen till 

sent anlända elever. Lärarna är överens om att tidsbrist är en utav begränsningarna. Monika 

tillägger att stora grupper utgör också en begränsning, medan Karin tillägger att pengar är en 

av begränsningarna. Daniel och Monika uppger också att de saknar kunskap om sent anlända 

elevers tidigare kunskaper, vilket begränsar deras möjlighet till att anpassa undervisningen till 
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dessa elevers behov. Enligt Monika utgör tidsbrist en begränsning till dialog med sent anlända 

elever för att på så sätt få veta var dessa elever ligger i sin utveckling. Medan Daniel uppger 

att bättre kommunikation med elevernas tidigare lärare i förberedelseklassen skulle göra det 

lättare för lärarna att se var dessa elever befinner sig i sin utveckling.

Det skulle behöva fler lärare och mer tid (Daniel)

För stora grupper. Tid är ju också någonting som verkligen kan begränsa (Monika)

Jag skulle vilja säga att det är pengar, för det handlar om mera läroböcker, att kunna ta sig ut på 

studiebesök och att kunna göra resor som är lite längre för att få de här eleverna att vidga sina 

vyer och se hur det svenska samhället ser ut (Karin)

Jag har ingen aning om hur deras djupa kunskaper ser ut. De är kanske jätteduktiga på låt oss 

säga arabisk grammatik, men det har de aldrig chansen att visa för mig, för vi har för lite tid ( 

Monika)

Jag tror att det behövs en bra kommunikation med de här elevernas tidigare lärare i 

förberedelseklassen, där man ser hur de ligger till och vilka saker man måste tänka på (Daniel)

4.6 Sammanfattning av resultaten

Observationerna och intervjuarna visar att det inte finns någon skillnad mellan vad lärarna 

säger och gör. Mina observationer utgjorde en komplettering till intervjuerna och hjälpte till 

att få en helhetsbild av situationen.

 Resultatet visar att svenska som andra språk läraren arbetar med att utveckla elevernas språk 

genom att hon förklarar språkets grammatiska regler och nya ord. Dessutom ger hon eleverna 

möjlighet att lyssna till språkets uttal, läsa svensk litteratur och skriva. Resultatet visar även

att NO och SO lärarna ökar elevernas förståelse till ämnesinnehållet genom att förklara ord 

och begrepp som tillhör respektive ämne. 

Mitt resultat visar också att lärarna förklarar ord och begrepp på olika sätt: en lärare använder 

elevernas modersmål som han behärskar, en annan lärare använder varierat språk, och den 

tredje förklarar med enkla meningar. Resultatet visar också att alla lärare använder konkreta 

läromedel såsom filmvisning och bilder för att underlätta elevernas förståelse av 
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ämnesinnehållet. Dessutom visar resultatet att lärarna uppmuntrar sent anlända elever till 

skrivande, och tar hänsyn till att dessa elever behöver längre tid än andra elever för att klara

av samma uppgifter.

När det gäller användning av läroböcker visar mitt resultat att två av lärarna använder 

årskursens läroböcker, medan en lärare plockar material från olika böcker eller gör en lista 

över svåra ord och begrepp för att förklara dem tillsammans med eleverna. Resultatet visar 

också att två av lärarna tillämpar grupparbete, medan en lärare tillämpar mest individuellt 

arbete.

Vidare visar mitt resultat att lärarna vill samarbeta för att kunna möta sent anlända elevers 

behov på ett bättre sätt. De uttrycker vikten av gemensam planering och samarbete över 

ämnesgränserna för att stödja sent anlända elever i deras utveckling, men de uppger att de inte 

får tid till gemensam planering och uppger även att det ligger på skollednings ansvar att se till 

att lärarna får tid för gemensam planering.

Resultatet visar också att lärarna är överens om att alla ämneslärare som undervisar 

andraspråkelever behöver grundläggande kunskap om hur man undervisar elever som studerar 

på sitt andra språk.

Av min undersökning framkommer också att resursbrist i form av tid, pengar och personal 

utgör en begränsning för att kunna anpassa undervisningen till sent anlända elever på ett 

bättre sätt. Två utav lärarna tillägger även att okunskap om sent anlända elevers förkunskaper 

utgör en begränsning.
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5 Diskussion

Syftet med detta arbete är att öka förståelsen för hur vissa ämneslärare på högstadiet anpassar

undervisningen till sent anlända elever. För att besvara min undersöknings frågor har jag 

observerat och intervjuat tre ämneslärare på en kommunal skola. Resultaten av min 

undersökning visar att ämneslärarna anpassar undervisningen till sent anlända elever genom 

att: förklara ord och begrepp, använda konkreta läromedel, uppmuntra sent anlända elever till 

skrivande och ta hänsyn till tidsaspekten. Min undersökning visar också att två av lärarna 

använder årskursläroböcker i deras undervisning medan den tredje läraren väljer att plocka 

från olika böcker för att anpassa materialet till elevernas kunskap och språkliga nivå. Hon gör

också en lista över de svåra orden tillsammans med eleverna för att sedan förklara dessa ord. 

Resultatet visar också att två lärare tillämpar grupparbete medan en lärare tillämpar mest 

individuellt arbete.

Mitt resultat visar också att lärarna vill samarbeta för att uppfylla sent anlända elevers behov 

på ett bättre sätt, men de uppger att de inte får tid för gemensam planering och till arbete över 

ämnesgränserna. Min undersökning visar också att alla lärare är överens om att ämneslärare 

som undervisar andraspråkelever bör få någon form utav fortbildning om hur man undervisar 

elever som studerar på sitt andra språk. Av resultatet framkommer också att alla lärare är 

överens om att brist på resurser begränsar lärarnas möjlighet till att anpassa undervisning till 

sent anlända elever på ett bättre sätt. Två av lärarna tillägger även att okunskap om sent 

anlända elevers förkunskaper utgör också en begränsning.

I detta avsnitt förs först en diskussion utifrån mitt resultat och kopplingen till teorierna. Sedan 

görs en sammanfattning av denna diskussion.

5.1 Skolrelaterade språkfärdigheter

Mitt resultat visar att svenska som andra språk läraren arbetar med att lära eleverna språkets 

grammatiska regler och förklara nya ord. Dessutom ger hon eleverna möjligheten till 
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språkutveckling genom att de får läsa svensk litteratur, skriva och lyssna till språkets uttal. 

Mitt resultat visar också att ämneslärare arbetar med att förklara ord och begrepp som tillhör 

respektive ämne för att underlätta elevernas förståelse av ämnesinnehåll. Holmegaard och 

Wikström (2004) skriver beträffande detta och menar att språket utvecklas i och utanför 

undervisningen i svenska som andra språk. Enligt författarna hjälper språkinriktad 

undervisning i svenska som andra språk andraspråkeleverna till att lära sig språket, vilket 

underlättar förståelse till andra ämnen, men detta räcker inte. För att dessa elever ska kunna 

förstå ämnesinnehållet krävs det att ämnesläraren ständigt förklarar de nya ord och begrepp 

som tillhör respektive ämne. Detta enligt Holmegaard och Wikström (2004) hjälper 

andraspråkeleverna att förstå ämnesinnehållet samtidigt som det ger dessa elever möjlighet att 

tillägna sig ett avancerat språk som krävs för att uppfylla skolans krav. Enligt författarna bör 

alla ämneslärare och inte bara svenska som andra språk lärare arbeta med att utveckla 

andraspråklevers språkliga nivå. Även i kursplanen för svenska som andra språk uttrycks 

vikten av lärarnas gemensamma ansvar för andraspråkelevers språkutveckling.

5.2 Att arbeta språkutvecklande

Att No läraren förklarar ord och begrepp med hjälp av elevernas modersmål är ett sätt som 

rekommenderas av Holmegaard och Wikström (2004) som menar att tillgången till 

undervisning på elevernas modersmål ökar andraspråkselevers förståelse till ämnesinnehållet.

Av mitt resultat framkommer att SO läraren tillsammans med eleverna gör en lista över de 

svåra orden i början av varje kapitel, sedan förklarar hon dessa ord och ger eleverna tid att öka 

förståelse till dessa nya ord. Det här sättet kallas av Holmegaard och Wikström (2004) för 

ordfält. Författarna rekommenderar detta sätt och uppmuntrar lärarna att följa det här sättet i 

början av varje nytt moment för att ge andraspråkelever möjlighet till större förståelse av 

ämnesinnehållet.

Mitt resultat visar att alla lärare gör undervisningen konkret genom att använda olika 

läromedel såsom bilder och filmvisning. Detta betonas vara av största vikt av Holmegaard och 

Wikström (2004) som menar att konkreta läromedel hjälper till att förklara för 

andraspråkelever vad som är svårt att förklaras med ord och text.
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Resultatet visar också att de intervjuade lärarna uppmuntrar sent anlända elever till skrivande, 

vilket även rekommenderas av Holmegaard och Wikström (2004). Författarna menar att 

skrivandet ökar elevernas förståelse till innehållet och leder till att utveckla språket.

Av mitt resultat framkommer att lärarna tar hänsyn till att sent anlända elever behöver mer tid 

än andra elever i klassen för att kunna formulera sig eller uttrycka sina tankar skriftligt. 

Holmegaard och Wikström (2004) skriver beträffande detta och menar att lärare som 

undervisar andraspråkelever bör ta hänsyn till att elever som studerar på sitt andraspråk 

behöver längre tid för att kunna formulera sig både muntligt och skriftligt. Att ta hänsyn till 

tidsaspekten betonas av största vikt även av Bergman m fl (1992).

Enligt Holmegaard och Wikström (2004) bör läraren välja textmaterial utifrån elevernas 

förkunskaper och deras språkfärdighetsnivå. Mitt resultat visar att det endast är SO läraren

som väljer undervisningstexter utifrån elevernas språk och kunskapsnivå. Resultatet visar att 

denna lärare plockar texter från olika böcker för att anpassa materialet till elevernas kunskap 

och språknivå. Medan de andra två lärarna använder årskursläroböcker. Båda NO och SV2 

lärare erkände att de saknar kunskap om var sent anlända elever befinner sig i deras 

kunskapsutveckling, vilket enligt dem begränsar deras möjlighet till att kunna anpassa 

undervisningen efter dessa elevers behov. Att SO läraren inte har något problem med detta 

kan bero på hennes långa arbetserfarenhet.

Mitt resultat visar att två av lärarna tillämpar grupparbete i små grupper, medan den tredje

läraren tillämpar mest individuellt arbete. Att arbeta i grupp betonas av största vikt av 

Holmegaard och Wikström (2004) som menar att grupparbete hjälper andraspråkelever i deras 

språkliga och kunskapsmässiga utveckling. Dessutom ger grupparbete andraspråkelever 

möjlighet till att bygga positiva relationer med andra elever i klassen, vilket leder i sin tur till 

att öka elevernas förståelse till varandras erfarenheter. Att arbeta i grupp rekommenderas även

av andra författare såsom Dysthe (1996) och Frisell (1996).

5.3 Lärarnas samarbete

Mitt resultat visar att lärarna vill samarbeta med varandra men de uppger att tidsbrist utgör en 

begränsning till deras samarbete. Lärarna uttrycker vikten av gemensam planering och arbetet 
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över ämnesgränserna för att stödja sent anlända elever i deras språkliga och kunskapsmässiga 

utveckling, vilket betonas av största vikt av Holmegaard och Wikström (2004). Bergman m fl 

(1992) är också bland författarna som argumenterar för lärarnas samarbete för att kunna möta 

andraspråkelever i deras språk och kunskapsnivå.

5.4 Lärarnas kompetens

Lärarna i min undersökning uppger att alla ämneslärare som undervisar i mångkulturella 

klasser behöver fortbildning om hur man undervisar andraspråkelever. Holmegaard och 

Wikström (2004) skriver beträffande detta och menar att alla ämneslärare som undervisar 

andraspråkelever behöver grundläggande kunskaper om hur man utför en språkutvecklande 

ämnesundervisning för att uppfylla andraspråkelevers behov. 

5.5 Begränsningar till anpassad undervisning

Enligt Kveli (1994) finns det flera ramfaktorer som påverkar undervisningen som läraren 

planerar. Dessa ramar kan vara formella såsom lagar, planer och åtgärder eller informella så-

som traditioner, förväntningar och värderingar i och utanför skolan. Enligt Kveli (1994) utgör 

fysiska och ekonomiska villkor också en ram som påverkar undervisningsplanering. 

Dessutom utgör tiden en stor ramfaktor som påverkar undervisningsplaneringen starkt. Mitt 

resultat visar att två av de förutnämnda ramarna utgör begränsningar för lärarnas möjlighet att 

planera undervisningen på ett sätt som uppfyller sent anlända elevers behov. Dessa två 

begränsningar enligt mitt resultat är tid och ekonomiska skäl. Men mitt resultat visar även att 

okunskap om sent anlända elevers tidigare kunskaper utgör en begränsning till anpassad 

undervisning som gynnar dessa elever, vilket inte nämns av Kveli (1994).

Med koppling till Tidigare studier kommer jag fram till att mitt resultat bekräftar vad

utredning av Myndigheten för skolutveckling (2004) och Modigh (2004) har beskrivit om att 

bristande kunskap om sent anlända elever, bristande kompetens och bristande resurser är 

orsakar som ligger bakom svårigheter till anpassad undervisning till sent anlända elever. 
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6 Avslutning

Som avslutning vill jag framhålla att arbetet med denna studie var väldigt lärorik. Syftet med 

mitt arbete var att undersöka hur vissa ämneslärare på högstadiet anpassar undervisningen 

efter sent anlända elevers behov. Av min undersökning har jag kommit fram till att en bra 

pedagogik inte räcker för att anpassa undervisningen till sent anlända elevers behov. Mer 

resurs och mer kunskap om dessa elever krävs för att lärarna bättre ska kunna anpassa 

undervisningen till dessa elever.

 Enligt min mening är mitt syfte med denna studie uppfyllt. Jag har dessutom lärt mig mycket 

av litteraturen som jag har läst i området och av lärarna som jag har intervjuat och observerat, 

vilket kommer att vara till stor nytta i min nya yrkesroll. 

6.1 Förslag på fortsatt forskning

Jag har under arbetet med denna studie funnit att det finns många intressanta områden att 

studera när det gäller anpassad undervisning till sent anlända elever. I min studie har jag 

fokuserat på anpassad undervisning till sent anlända elever ur lärarnas perspektiv. Ett förslag 

kan vara att utföra samma studier ur elevernas perspektiv. Ett annat förslag kan vara att 

undersöka hur tematisk undervisningsplanering kan gynna sent anlända elever i deras 

språkliga och kunskapsmässiga utveckling. 



35

Referenser 

 Bergman, Pirkko m fl (1992). Två flugor i en smäll. Att lära på sitt andra språk. Liber: 

Stockholm

Blob, Mathias (2004). Skolintroduktion för nyanlända flykting- och invandrarbarn. En 

översiktsstudie av arbetet i fyra storstadskommuner. Myndigheten för skolutveckling. 

[http://www.integrationsverket.se/upload/kampanj/RI2003/bilagor/blob.pdf] (07-04-11)

Dysthe, Olga (1996). Det flerstämmiga klassrummet. Studentlitteratur: Lund  

Frisell, Helena (1996). Frihet och styrning i klassrummet.  I Hultinger, Eva-Stina & 

Wallentin, Christer (red). Den mångkulturella skolan (1996). Studentlitteratur: Lund 

Holme, Magne och Solvang, Bernt Krohn (1997). Förskningsmetodik. Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Studentlitteratur: Lund

Holmegaard, Margareta och Wikström, Inger (2004). Språkutvecklande ämnesundervisning. I 

(utg.). Hyltensatm, Kenneth & Lindberg Inger (red) 2004): Svenska som andra språk- i 

forskning, undervisning och samhälle. Studentlitteratur: Lund

Kullberg, Birgitta (1996). Etnografi i klassrummet. Studentlitteratur: Lund

Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: Lund

Kveli, Anne-Marie (1994). Att vara lärare. Studentlitteratur: Lund 

Lpo 94. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskolklassen och fritidshemmet Lpo 

94. 

[http://www.skolverket.se/publikationer?id=10]  (2007-04-12)



36

Modigh, Fredrik (2004). Vid sidan av eller mitt i? – om undervisningen för sent anlända 

elever i grund- och gymnasieskolan. 

[http://www.skolutveckling.se/publikationer/sokochbestall/_pid/publdbExternal/_rp_publdbE

xternal_action/publicationDetails/_rp_publdbExternal_publ_id/191] (07-04-11)

Myndigheten för skolutveckling (2004). Mångfald och likvärdighet. Uppdrag att stödja 

kommunernas arbete med att förbättra utbildningsvillkoren i områden präglade av mångfald 

och social utsatthet Delrapport 2. Myndigheten för skolutveckling.

[http://www.skolutveckling.se/publikationer/sokochbestall/_pid/publdbExternal/_rp_publdbE

xternal_action/publicationDetails/_rp_publdbExternal_publ_id/529] (07-04-11)

Patel, Runa och Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur: Lund 

Pedagogisk uppslagsbok (1996). Informationsförlaget. Lärarförbundets förlag: Stockholm

Skolverket. Kursplaner och betygkriterier. 

[http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=15&skolform=11&

id=2087&extraId=] (070412)

www.skolverket.se/sb/d/1271/a/7341 (070413)



37

Bilagor

Bilaga 1

Brev till lärarna 2007-04-16

Hej

Jag heter Gladys Kourieh. Jag studerar kompletterande lärarutbildning på Södertörnhögskola. 

Nu håller jag på att skriva mitt examensarbete. Arbetet handlar om hur vissa ämneslärare på 

högstadiet anpassar undervisningen efter sent anlända elevers behov. Syftet med detta arbete 

är att öka förståelsen till hur vissa ämneslärare anpassar undervisningen till sent anlända 

elever. I min undersökning behöver jag empiriskt material i form av observationer och 

intervjuer. Jag skulle vara tacksam om Ni kan hjälpa mig med detta.

För att utföra min undersökning behöver jag intervjua tre ämneslärare som undervisar i NO, 

SO och SV2 på högstadiet senare år där en del av eleverna är sent anlända elever. Jag behöver 

också observera tre lektionstillfällen hos respektive lärare. 

Jag tänker dokumentera intervjuerna med bandspelare, och observationerna genom 

anteckningar. Materialet kommer jag att behandla med största sekretess. Dessutom kommer 

jag inte att nämna skolans eller lärarnas namn. Materialet kommer enbart att användas för 

denna undersöknings ändamål.

Jag beräknar att samtalet kommer att ta ca 40 minuter. Jag kan anpassa intervju tid och plats 

efter Ert önskemål. Jag kommer att besöka skolan för att boka tid och plats som passar Er och 

berätta mer om mitt arbete. Har ni några frågor går det bra att kontakta mig via E-mail: 

Med vänliga hälsningar

Gladys Kourieh
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Bilaga 2

Mina frågor till lärarna

1. Hur uppfattar du en anpassad undervisning?

2. Hur anpassar du ditt arbetssätt med tanke på sent anlända elever?

3. Hur gör du för att underlätta förståelsen av undervisningsinnehållet till sent anlända 
elever?

4. Vad bör läraren tänka på när hon undervisar sent anlända elever?

5. Sker det någon form av samarbete mellan de olika ämneslärarna för att främja dessa 
barns utveckling?

6. Vilka kompetenser anser du att man behöver för att kunna undervisa sent anlända 
elever?

7. Vad kan begränsa lärarens möjlighet att anpassa undervisningen efter dessa elevers 
behov?


