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Förord 

Vi vill börja med att tacka alla personer som intervjuats och observerats på skolan. Utan er 

hade denna studie aldrig varit möjlig att genomföra. Därefter vill vi även tacka Maria 

Borgström som har varit en god vägledande handledare under arbetets utformning.   
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Abstract 

Title: Att arbeta med andraspråkselever ur förberedelseklasslärares och modersmålslärarnas 

perspektiv. 

Type: Examensarbete i lärarutbildning, Utbildningsvetenskap yngre åldrar HT09  

Written by: Christer Brehe and Nahrin Aslan 

Tutor: Maria Borgström 

Keywords: Intercultural approach, mathematical treatment and linguistical treatment 

The purpose with this essay is to analyze teachers (in mother language and preparatory 

classes) perspective and see how they choose to work with different tools, and at the same 

time see how the teachers approach the pupils from an intercultural, mathematical and 

linguistical perspective. We also want to observe if there are any similarities and/or 

differences between the teachers in how they choose to work with the pupils with second 

language in the classroom. 

Our keywords are intercultural approach, mathematical treatment and linguistical treatment. 

We study the working methods and tactics practiced by the teachers, which we find relevant 

to use in this essay. To get a wider perspective we decided to observe two different schools in 

different districts. We use a qualitative method as the basis in our research which provides a 

deeper view of the school environment.  

Result: This essay shows that the teachers have similarities in their approach to students 

which contains an intercultural perspective. It was also shown in different ways in both 

schools how the teachers approached the pupils on the subjects of mathematic and linguistic. 

Regarding cooperation with teachers of mother language it is said to play a crucial role in how 

pupils with second language will develop their understanding and vocabulary.  
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Sammanfattning 

Titel: Interkulturellt arbetssätt? Förberedelseklasslärares och modersmålslärares arbete med 

andraspråkselever ur ett språkligt och matematiskt bemötande. 

Typ: Examensarbete i lärarutbildning, Utbildningsvetenskap yngre åldrar HT09  

Skriven av: Christer Brehe & Nahrin Aslan 

Handledare: Maria Borgström 

Nyckelbegrepp: Interkulturellt förhållningssätt, matematiskt bemötande och språkligt 

bemötande 

 

Arbetets syfte är att ur modersmåls- och förberedelseklasslärares perspektiv lyfta fram de 

material, metoder och förhållningssätt, samt se hur lärarna förhåller sig till ett språkligt och 

matematiskt bemötande i undervisningen. Vidare vill vi även kasta ljus på skillnader och 

likheter mellan modersmåls- och förberedelseklasslärares sätt att se på undervisningen.  

Vi har valt att använda oss av ett interkulturellt förhållningssätt, matematiskt bemötande och 

språkligt bemötande som nyckelbegrepp då vi anser att de lyfter fram viktiga komponenter i 

undersökningen. För att nå en god överblick har vi valt att observera två olika skolor på varsitt 

håll i olika kommuner. Den kvalitativa forskningsmetoden genom observation och intervjuer 

passade oss bäst då vi ansåg oss därigenom nå en djupare inblick i skolverksamheten.  

I undersökningen framgick det att den övergripande synen på undervisningen med 

andraspråkselever hade klara likheter där ett interkulturellt förhållningssätt har påbörjat sin 

frammarsch i undervisningen. Även lärarnas språkliga och matematiska bemötande framgick 

på olika sätt i de olika skolorna som observerades. Dessutom betonas samarbete med 

modersmålslärarna ha en avgörande roll för andraspråkselevens begrepps- och 

kunskapsutveckling.  
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Inledning 

I läroplanen står det: ” Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. Den skall i utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (Lpo94:4).  

”Globalisering och internationalisering har gjort att vi idag har flera skolor med många elever 

med skilda etniska och kulturella bakgrunder” (Borgström 2004:33). Detta anser vi är 

berikande på alla sätt och vis, samtidigt som denna utveckling kräver en hel del av läraren 

som skall se till att individen i undervisningen får det stöd han/hon är berättigad till. När det 

kommer nyanlända* elever till skolan måste läraren kunna erbjuda eleverna rätt kompetens i 

kunskapsutvecklandet. Detta kan bland annat göras i så kallade förberedelseklasser där eleven 

får den grunden i språket han/hon behöver innan det är dags att slussas vidare till en vanlig 

klass. Men att det tar tid att lära sig ett nytt språk är inget nytt, samt att det beror på åldern du 

är i när du kommer till ett nytt land spelar också in, men ett viktigt verktyg som många 

forskare pekar på är ett samarbete mellan skola och modersmålslärare. Denna tanke på att 

eleverna bör lära sig andraspråket parallellt med modersmålet lyfter Hägneryd fram i sin 

studie (Hägneryd 2009:29). Hur ser modersmålslärarna och förberedelseklasslärarna på 

samarbetet som det ser ut idag? Vilka metoder anser de är lämpliga i en undervisning med 

andraspråkselever? Vi hoppas att vår inblick i modersmåls- och förberedelseklasslärares 

arbete ska bidra till ett bredare perspektiv kring arbete med andraspråkselever*. 

De problem vi kan tänkas stöta på i undersökningen är bristande resurser i klassrummen som 

många skolor idag ständigt brottas med. Men även att det inte förekommer något samarbete 

mellan lärare och modersmålslärare eller att samarbetet brister av någon/några anledningar. 

Dessutom kanske vi inte får ut relevant och djup information i våra observationer och 

intervjuer som främjar en andraspråksundervisning. 

____________________________________________________________________________________________________ 

*Nyanländ= ”Som nyanländ räknas den person som är född utomlands och varit folkbokförd i Sverige i cirka 

två till tre år. Varje år kommer ett stort antal elever från andra länder till den svenska skolan. Det är barn och 

ungdomar med skiftande behov som skolan har till uppgift att möta på bästa sätt” (http://www.skolverket.se/sb/d/2186) 

*Andraspråkselever=  Med andraspråkselever menar vi elever som har ett, eller flera modersmål i hemmet och 

därmed lär sig svenska som andraspråk i skolundervisningen (www.skolverket.se). ”Ett andraspråk är ett språk 

som en person lärt sig efter sitt modersmål i den miljö där språket talas, till exempel vid invandring eller i ett 

mångspråkigt samhälle” (http://sv.wikipedia.org/wiki/Andraspr%C3%A5k). 

http://www.skolverket.se/sb/d/2186
http://www.skolverket.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Modersm%C3%A5l
http://sv.wikipedia.org/wiki/Andraspr%C3%A5k
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Bakgrund   

Vi har i detta examensarbete valt att observera och intervjua förberedelseklasslärare, 

modersmålslärare och vanliga grundskolelärare för att få en djupare bild på deras perspektiv 

kring arbete med andraspråkselever. Ett av flera mål man ska sträva efter i 

modersmålsundervisningen är att eleven ska kunna ”tillägna sig kunskaper om språkets 

uppbyggnad för att kunna göra jämförelser mellan sitt modersmål och det svenska språket och 

därigenom utveckla sin tvåspråkighet” 

(http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&

id=3875&extrald=2087). Enligt kursplanen för svenska (2008) står det:  

”Skolan skall i sin undervisning i Svenska sträva efter att eleven  

 utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika 

sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och 

påverkan” (www.skolverket.se) 

Rodell Olgac skriver att ”… läraren måste ha ett gott samarbete med de hemspråkslärare som 

klassen har kontakt med och även inför barnen visa respekt för den undervisning som bedrivs 

och för barnen betona hur betydelsefull den är samt underlätta så att den kan genomföras” 

(Rodell Olgac 1995:20)  

Andraspråkselever sitter redan på kunskap när de kommer till en förberedelseklass och som 

lärare måste han/hon då ta hänsyn till detta för att kunna erbjuda elever en god 

kunskapsutveckling som blir kontinuerlig. Ett verktyg i en andraspråksundervisning är att ta 

hjälp av modersmålsläraren för att parallellt kunna stärka modersmålet samtidigt som 

andraspråket byggs upp. Då vi ser att förberedelseklasserna blir fler och större i dagens 

samhälle, är det av vårt intresse att ta reda på vilka delar som ingår i en undervisning där man 

bygger upp och stärker andraspråkselevers redan besittande kunskaper. Tar man hjälp av 

modersmålslärare eller andra resurser? Eftersom dagens mångkulturella samhälle kräver mer 

av dagens lärare där allt fler flerspråkiga elever i skolan behöver stöd och vägledning hoppas 

vi med denna forskning kunna bidra och tillföra nya infallsvinklar i sökandet efter en god 

andraspråksundervisning.  

 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&id=3875&extrald=2087
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&id=3875&extrald=2087
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Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ur modersmåls- och förberedelseklasslärares perspektiv 

lyfta fram de *material, metoder och förhållningssätt, samt se hur lärarna förhåller sig till ett 

språkligt och matematiskt bemötande i undervisningen? Vidare vill vi även kasta ljus på 

skillnader och likheter mellan modersmåls- och förberedelseklasslärares sätt att se på 

undervisningen.  

 

Huvudfråga: 

Interkulturellt arbetssätt? Hur arbetar förberedelseklasslärare och modersmålslärare med 

andraspråkselever samt förhåller de sig till ett språkligt och matematiskt bemötande i 

undervisningen? 

 

Övriga frågeställningar: 

o Vad skiljer/liknar modersmålslärares och förberedelseklasslärares syn på att arbeta 

med andraspråkselever? 

o Förekommer ett interkulturellt förhållningssätt i undervisningen? 

o Sker det något samarbete mellan förberedelselärare och modersmålslärare, om inte, 

varför, eller hur ser det ut om det existerar? 

o Vad lyfter modersmålslärare och förberedelseklasslärare fram som viktiga 

komponenter i en undervisning av andraspråkelever?  

 

 

___________________________________________________________________________

*För oss ingår material, metod och förhållningssätt i arbetssätt.  
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Centrala begrepp och teoretiska referensramar 

Genom att som lärare ha ett interkulturellt förhållningssätt når man en djupare förståelse och 

kunskap i kulturmöten som ofta sker mellan modersmålslärare/förberedelseklasslärare och 

andraspråkselever. Genom den interkulturella pedagogiken menar Lahdenperä att man kan”.. 

bygga upp en kompetens hos alla pedagoger i syfte att relatera kulturella faktorers inverkan på 

individens utveckling och lärande genom att skapa insikt om hur kulturbundna föreställningar 

påverkar elever, studenter, lärare och föräldrar” (Lahdenperä 2002:303)  

De centrala begrepp som forskningen kommer att hantera är interkulturellt förhållningssätt, 

språkligt bemötande och matematiskt bemötande.  

 

Interkulturellt förhållningssätt/pedagogik 

Vi vill i denna studie lyfta fram ett interkulturellt förhållningssätt och därigenom påpeka dess 

betydelse i andraspråksundervisningen. Begreppet är mångsidigt och inkluderar en hel del 

(bland annat identitet, kultur, etnicitet, klass, genus, samhällsmiljö etcetera) och för att tydligt 

summera en kort ”rättvis” beskrivning innebär det att man som pedagog i sin undervisning har 

ett öppet sinne i möten med sina medmänniskor.  

I ett interkulturellt förhållningssätt ingår viktiga komponenter som avgör lärarens språkliga 

och matematiska bemötanden i undervisningen. En av dessa komponenter är kommunikation 

där det handlar om att förstå varandra i den sociokulturella kontexten. Samtidigt är det viktigt 

att man vågar möta sina egna fördomar för att nå en djupare förståelse i sig själv vilket är en 

förutsättning för att kunna förstå och ta till sig andra/andras perspektiv av olika fenomen 

(Borgström, Maria 2004:51-52). ”Skammen, skulden eller rädslan när man rannsakar sig själv 

får dock inte hindra oss från att utvecklas eller våga sätta tryggheten på spel” (Stier 

2004:150). Genom att anamma ett interkulturellt förhållningssätt där möten människor 

emellan bidrar till kunskapsutveckling, innebär det att man får möjlighet till att se 

problemlösningar ur fler perspektiv. 
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Språkligt bemötande 

Enligt Borgström används språket för att koda viktig information i den sociokulturella 

interaktionen (Borgström, Maria 2004:36). Detta innebär att modersmålslärarnas och 

förberedelseklasslärarnas språkliga bemötande påverkar i vilken riktning eleven inhämtar och 

tar till sig sina språkliga kunskaper. Med språkligt bemötande menar vi alltså hur lärarna 

agerar mot eleverna genom metoder och förhållningssätt där även kontexten spelar en 

avgörande roll för hur elever tar till sig undervisningen. 

Vidare ser vi på en god undervisning utifrån Cummins modell vilket innebär att den ska vara 

kognitivt krävande och situationsoberoende och inte situationsbunden och kognitivt enkel. En 

sådan utmanande undervisning bygger upp kunskapen hos eleven så de kan redogöra för olika 

färdigheter som inte är bundna till situationen som upplevs här och nu (Axelsson 2003:145). 

Med denna utgångspunkt är det viktigt att man som lärare ser till att varje individ får 

möjlighet att utvecklas i sin egen takt utifrån sin förförståelse och sina erfarenheter. 

Matematiskt bemötande 

Den hegemoniska synen på matematiken i skolan har under en längre tid varit att man ska 

kunna räkna de fyra räknesätten, men som Kruseborn och Nordenberg skriver handlar det 

framför allt om att fånga elevens intresse kring vardagliga problemlösningar vilket endast blir 

möjligt genom att integrera matematiken i andra ämnen (Kruseborn & Nordenberg 2006:11). 

Med matematiskt bemötande menar vi med vår studie att ta reda på vilka metoder, tankar och 

material utifrån modersmålslärares och förberedelseklasslärares perspektiv som råder i 

klassrummet för att nå andraspråkelevens intresse och förståelse. Men samtidigt även ta reda 

på hur modersmålslärare och förberedelseklasslärare förhåller sig till de matematiska 

kunskaperna som andraspråkseleverna redan har med sig till klassrummet på sitt modersmål, 

så att eleverna kan hålla en likvärdig utveckling med sina enspråkiga kamrater. ”Interkulturell 

matematik innefattar matematikens heterogenitet” (Dash2006:137). ”En interkulturell 

undervisning etablerar en relation av ömsesidig respekt mellan lärare och elever med olika 

kulturella referensramar och ibland olika kunskapssyn” (Rönnberg & Sjögren 2001:236). Med 

ett matematiskt bemötande tänker vi oss att man bör tydliggöra för eleverna vilken 

användning han/hon kommer att kunna ha av det som undervisas i matematik i skolan i sin 

vardag.  
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Relevanta tidigare studier 

Tidigare studier som är relevanta i vår undersökning är sådant som rör de centrala begreppen 

matematiskt bemötande, språkligt bemötande samt interkulturellt förhållningssätt. Därför är 

det av vårt intresse att se hur olika författare och teoretiker har valt att behandla ovanstående 

begrepp i sin litteratur.  

Skolans uppgift att få hemmet att inse sin betydelse i elevens inhämtning av språk- och 

matematikkunskaper är något som Fredriksson och Taube poängterar i sin studie, samtidigt 

som de betonar på olika svårigheter hos andraspråkseleven ”Beroende på invandring samt 

språklig och kulturell bakgrund…” (Fredriksson & Taube i Bjar 2003:167). Vidare har även: 

”Respekten för och tron på föräldrarnas vilja och kapacitet att ta hand om sitt barn är 

avgörande för ett bra samarbete mellan skolan och hemmet” (Rodell Olgac 1995:57). 

Rönnberg och Sjögren har i sin studie (2001) kommit fram till att ”Den mångkulturella skolan 

kräver ett nytt förhållningssätt (Rönnberg & Sjögren 2001:236). De menar att skolans 

utveckling är dynamisk och bör därför anpassas utefter samhällets dynamik. 

Undervisningsperspektivet måste hela tiden utvecklas i takt med samhällets framåtskridanden. 

Med ett interkulturellt förhållningssätt menar flera forskare att man i takt med samhällets 

dynamik anpassar undervisningen till varje individs förhållanden och förutsättningar 

oberoende av bakgrund, kultur, etnicitet, klass, genus etcetera. Lorentz skriver: ”Interkulturell 

kompetens är förmågan att effektivt kommunicera i interkulturella situationer och att kunna 

förhålla sig till en mångfald av kulturella kontexter” (Lorenz 2006:121). ”Utveckling kan 

bidra till att förstå kulturell identitet, kulturell pluralism, interkulturell sensitivitet, 

interkulturell medvetenhet samt interkulturell kompetens” (Lorenz 2006:121). Dessutom ingår 

det att se lösningar och inte problem i ett interkulturellt förhållningssätt (Lahdenperä 

2008:62). 

Angående elevers språkliga inhämtning menar Arnér och Tellgren att samtalets betydelse är 

en viktig komponent att ta hänsyn till (Arner,Tellgren 2006:132). Lindö lyfter också fram 

samtalets innebörd som ett ”…språkutvecklande verktyg” (Lindö 2005:86-87). Genom 

lärarens stöttning, förhållningssätt och noga planering av samtalen i klassrummet är han/hon 

en viktig person i vilken takt barnens språkinhämtning sker (Gibbons 2006:32-33). Löwing 

påpekar i sin bok under rubriken Några egna erfarenheter att det är ”…viktigt att eleven kan 



14 

 

fortsätta sin begreppsutveckling på modermålet som är elevens instrument för att erinra och 

kommunicera alla tidigare, informella, erfarenheter av matematik” (Löwing 2008:39).  

Malmer menar att ett gott matematiskt bemötande i undervisning innebär att lärarna använder 

sig av ett laborativt arbetssätt för att vinna elevers intressen (Malmer 2002:92). Variationen i 

undervisningen lyfter läroplanen också fram (Lpo94:6). Undervisning kan alltså nå elevens 

nyfikenhet genom rikt experimenterande material (Nordheden 2005:179-180). Även Lindö 

lyfter fram vikten av att man som lärare har metoder i undervisningen där eleven finner 

inlevelse för att de ska nå lust i lärandet (Lindö 2005: 148-149). Läraren ansvarar för att ge 

eleven rätt självkänsla och tron på sig själv vilket i sin tur påverkar elevens inställning till 

respektive ämne (Norén 2006:76). Rönnberg och Sjögren menar att man bör dra nytta av den 

variation som eleverna i klassen redan besitter (Rönnberg & Sjögren 2006:236). Läraren 

ansvarar alltså för att skapa förutsättningar i riktning mot en varierad matematikundervisning 

(Dash 2006:148-149).  

Högläsningens betydelse i undervisningen lyfts fram av Lindös som menar att den ska 

inspirera eleven till att börja läsa på egen hand (Lindö 2005:97). Till detta bör nämnas att 

läsinlärningen bör göras meningsfull (Smith 2000:9-14).  

Även sångens betydelse i undervisningen som påverkar barnens uppbyggande av ordförrådet 

betonas av Rodell Olgac som menar att eleverna därigenom även utvecklar ett passivt 

ordförråd (Rodell Olgac 1995:27). Att sången har stor inverkan på hälsan har även påvisats 

genom ”…munkarna i ett Benedictinekloster” skriver Eva Diller 

(http://www.divinedesign.nu/therapy.shtml). Utöver sångens betydelse spelar även leken en 

väsentlig roll i elevers framskridande lärande (Rodell Olgac 1995:22). 

Vidare påvisar Ramsfeldts projekt vikten av att ta hjälp av modersmålslärarna i 

matematikundervisningen där eleverna upplever att en tvåspråkig matematikundervisning 

bland annat leder till ”ökad trygghet och ökat självförtroende i matematik” (Ramsfeldt 

2006:25). Ett väl fungerande förstaspråk förenklar dessutom andraspråksinlärandet menar 

Noren  (Noren 2006:74). Kruseborn och Nordenberg betonar vikten av att nå en kvalitativ 

matematikundervisning där elevens förståelse står i fokus före kvantitet (Kruseborn & 

Nordenberg 2006:22). Löwing och Kilborn pekar i sin studie på att undervisa matematiska 

begrepp på andraspråket är meningslöst om de inte ännu är utvecklade på modersmålet 

(Löwing & Kilborn 2008:15). ”Det betyder mycket om man som lärare aktivt använder sig av 

http://www.divinedesign.nu/therapy.shtml
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barnens modersmål på lektionerna, för det innebär att de nya eleverna kan vara delaktig redan 

från början och inte behö-ver känna sig okunniga och utanför”( Rodell Olgac1995:17). 

Cummins menar att elever som känner trygghet i verksamheten mot både andra elever och 

lärare ökar dennes motivation till att ”… aktivt delta i klassrummet” (Cummins 2001:105). 

Klassens arbetsmiljö skall genomsyras av ett demokratiskt arbetssätt där eleven både lär sig 

att ta eget ansvar för sina studier samtidigt som han/hon känner trygghet (Lpo94). Dessutom 

bör miljön vara inspirerande vilket Reggio Emilia pedagogiken starkt betonar (Dahlberg & 

Åsén 2005:202-203). I en förberedelseklass är det extra viktigt enligt Rodell Olgac att man 

som lärare skapar en god atmosfär bland eleverna (Rodell Olgac 1995:49). Även läroplanen 

betonar detta där de mänskliga rättigheterna ska visualiseras och mäklas genom skolan 

(Lpo94:3) 

Skolledningen har många viktiga arbetsuppgifter där ett av dem är att se till att bistå 

personalen med kontinuerlig kompetensutveckling (Lahdenperä 2008:111) 

En annan viktig aspekt är det Gibbons betonar i sin bok om att man inte ska se 

andraspråkelever som en likartad grupp utan att andraspråkselever är lika olikartade som ”… 

vilken annan elevgrupp som helst vad gäller, bakgrund, erfarenheter, språk, förväntningar, 

värderingar, kultur och socioekonomisk status.” (Gibbons 2006:32-33).  

Cummins skriver att ingen elev är tom vid inlärningstillfället vilket belyser vikten av en 

kognitivt stimulerande undervisning där individundervisning fokuseras genom elevens 

förförståelse (Cummins:2006:333). Den proximala utvecklingszonen som Vygoskij myntade 

innebär även att en elev som har en viss kunskap inom ett ämne måste få en hög kognitiv 

utmaning genom uppgifter som ligger strax över hans/hennes kompetensnivå så att denne på 

bästa möjliga sätt ska utveckla sin kognitiva förmåga. Vygoskij menar att man lär sig i möte 

med andra då man delar med sig av den erfarenheten man själv bär på. Vidare anser han att 

”Språket är ett kollektivt redskap där viktiga delar av samhällets erfarenheter finns 

representerade….” (Säljö 2005:111). ”Människors medvetenhet formas i stor utsträckning 

genom språkliga praktiker, och språket är, som Marx uttryckte det, ett slags externaliserat, 

samhälligt medvetande som spelar en avgörande roll för individers lärande och utvecklande” 

(Säljö 2005:112). ”För Vygotskij är skolan den miljö där människor ges möjligheter att 

komma i kontakt med de delar av samhällets erfarenheter som man inte möter i vardagen, det 

vill säga institutionella begrepp och kunskaper” (Säljö 2005:125).  
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Eftersom man lär genom erfarenhet innebär det att repetition i undervisningen stärker 

erfarenhet och därmed lärandet (http://www.freinet.se/). Skolans uppgift att skapa 

handlingsmänniskor och inga robotar som bara kan en massa fakta är en viktig poäng som 

framkommer ur Sundgrens tolkning av John Dewey (Sundgren 2005:97).   

 

Enligt styrdokumenten Lpo94, kursplan och FN:s barnkonvention framgår följande: 

o I läroplanen står det ”Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett 

ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där (Lpo94:4). 

o I kursplanen för svenska står det: ”Skolan skall i sin undervisning i Svenska sträva efter att eleven…får 

möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider 

och i skilda former från Sverige, Norden och andra delar av världen” (www.skolverket.se2008:31). 

I Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter framgår att:  

o ”konventionsstaterna… tar vederbörlig hänsyn till vikten av varje folks traditioner och kulturella värden 

när det gäller barnets skydd och harmoniska utveckling.” (http://barnkonventionen.nu/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.freinet.se/
http://www.skolverket.se2008:31/
http://barnkonventionen.nu/
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Metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning i denna studie eftersom vi har strävat efter att 

nå en djupare inblick i de observerade lärarnas perspektiv på sitt arbete med 

andraspråkselever. ”Kvalitativa data säger något kvalitativa(icke-siffermässiga) egenskaper 

hos undersökningspersonerna. Sådana data kallas ofta mjuk data” (Larsen2009:22). ”I 

kvalitativa undersökningar möter forskaren informanterna ansikte mot ansikte (sker också då 

och då vid kvantitativa undersökningar). Detta är en fördel, eftersom det minimerar bortfallet” 

(Larsen 2009:26). ”Det är absolut en fördel att forskaren kan gå på djupet när det är 

nödvändigt. Det ger bättre möjligheter till en helhetsförståelse av ett fenomen” (Larsen 

2009:27). Visst skulle en kvantitativ undersökning vara av intresse för att komplettera den 

kvalitativa metoden, men då tidsintervallen av undersökningen inklusive sammanställningen 

endast varade i två månader blev vi tvungna att prioritera och plocka fram den bästa tänkbara 

metoden vilket vi ansåg var en kvalitativ undersökning. Med en kvalitativ undersökning 

menar vi att både göra deltagande och icke deltagande observation i och utanför 

klassrummen.  

Tillvägagångssätt 

Vi har använt oss av olika böcker som inspiration i metoddelen som bland annat Kullbergs 

bok Etnografi i klassrummet och Larsens Metod helt enkelt.  

På grund av tidsbristen samt att vi är två författare/forskare har vi valt att dela upp oss och 

undersöka två olika skolor där den ena skolan genom ett projekt har ett fungerande samarbete 

mellan lärare och modersmålslärare. Medan den andra skolan har många års erfarenhet av 

arbete med andraspråkselever i förberedelseklass.  

Den skola som Christer observerade ligger i en förort i mellersta Sverige och har sju 

förberedelseklasser. För att observationen skulle bli så givande som möjligt, valdes fem av 

dessa klasser ut. Under min vistelse kom jag i kontakt med fem förberedelseklasslärare, tre 

språkpraktikanter, en fritidsledare, en lärarassistent, en biträdande rektor och ca 58 

andraspråkselever. Av denna personalstyrka gjordes två intervjuer med 

förberedelseklasslärare som båda hade erfarenhet av andraspråkselever från åldrarna 6-15år. 

Dessutom intervjuades också deras biträdande rektor för att få en inblick i ledningens 

perspektiv på ett samarbete med modersmålslärare, elevens kunskapsinhämtning samt 



18 

 

förberedelseklasslärarnas förutsättningar i undervisningen. Alla personer som intervjuats 

kommer tydligare att presenteras i arbetet.  

Den andra skolan som Nahrin valt att observera ligger i en mångkulturell förort söder om 

Stockholm. Där observationerna främst skett i en vanlig åk 1-3:a  med endast 

andraspråkselever som leds utav två grundskolelärare i två olika klassrum som de delar på. En 

del av observationerna skedde under modersmålslektioner som de flesta eleverna deltar i. 

Under vistelsen valde jag att se vilka metoder lärarna använder sig av i klassrummet för att 

stärka andraspråkseleven i undervisningen. Skolan har valt att delta i ett projekt i samarbete 

med modersmålslärarna i området för att främja och stärka både språket och 

matematikutvecklingen hos dessa elever. Projektets utgångspunkt är att stärka elevernas första 

språk (modersmålet) parallellt med andraspråket (svenskan) för att eleverna främst ska uppnå 

godkänt i svenska och matematik. Förutom observationer har jag även valt att intervjua tre 

olika personer på skolan. Två olika modersmålslärare i Arabiska och Turkiska men även en 

utav de ansvariga grundskolelärarna i årskurs1-3 klassen som observerades. 

Under våra observationer har dock informella intervjuer förekommit genom samtal på raster 

med både förberedelseklasslärare, vanliga lärare och modersmålslärare. Alla som intervjuats 

och observerats går dock under påhittade namn för att inte avslöja deras identitet genom 

eventuella åsikter.  

Observationens fokus har alltså varit att ta del av lärarnas material, metod och förhållningssätt 

i undervisningen. Till vår hjälp i intervjuerna har olika intervjuguider utformats (se bilaga 1-

5) samtidigt som en diktafon, penna och anteckningsblock har varit oumbärligt. Det förkom 

trots detta några intervjuer utan diktafon då intervjupersonerna kände att de inte kunde 

slappna av och verkligen säga vad de tyckte om det skulle spelas in, samt att de var oroliga för 

att deras röster skulle kännas igen om någon skulle få tag i intervjukassetten.  

Utöver all data som samlas in från intervjuer och observationer kommer de teorier som 

presenterats ovan att diskuteras samt relateras mot undersökningen.  
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Vår egen roll som tolkare samt arbetets validitet och reliabilitet 

Nackdelen med denna undersökning är likt alla andra undersökningar som gjorts i området 

där objektiviteten i observationer och intervjuer alltid ses genom den erfarenhet och 

kompetensen forskaren besitter. Trots att man är fullt medveten om detta påverkas forskarens 

tolkningar omedvetet i forskningssituationen.  

Utöver detta har vi försökt att vara så objektiva som möjligt där allt som observeras och 

intervjuats analyseras och tolkas mot tidigare forskning. Arbetets validitet utmärks dock dels 

genom att påvisa den medvetenhet kring alla komplexa faktorer (både medveten och 

omedveten erfarenhet) som uppstår inom forskaren när han/hon tolkar observationer och 

intervjuer. Validitet innebär att man som forskare ska ”…samla in data som är relevant för 

den frågeställning man valt” (Larsen 2009:80). Vidare så ser vi det som en stor fördel att vara 

två forskare då vi kan granska och ifrågasätta varandras tolkningar innan arbetet färdigställs 

vilket resulterar i att arbetet når en större pålitlighet i objektivitetens ögon. Innan 

observationen och intervjuerna påbörjades, förberedde vi oss noga genom att tydliggöra 

arbetets syfte för att nå relevant information.  

”Ett sätt att säkerställa hög reliabilitet är att hålla ordning på intervju- och observationsdata så 

att man inte råkar blanda ihop vem som sagt vad” (Larsen 2009:81). Detta har vi ansett varit 

ett viktigt rättesnöre att följa under datainsamlingens gång. Vidare kan reliabiliteten i 

undersökningen dels stärkas genom att undersökningen utgörs både av en deltagande samt en 

icke-deltagande observation. Vi anser att man därigenom både når en djupare och bredare 

inblick samt överblick i observationen. Detta innebär alltså att vi ena dagen har suttit stilla i 

bakgrunden i ett klassrum och observerat medan vi en annan dag gått runt och deltagit i 

undervisningen. Dessutom har vi valt att låta intervjupersonerna ta del av frågorna innan 

intervjutillfället så att de skulle få möjlighet att tänka till och förbereda sig. Detta kan vara en 

nackdel eftersom intervjupersonerna förbereder sig på att ge de svar som de tror intervjuaren 

är ute efter och vill ta del av. ”I sådana fall är den information som man samlat in inte särskilt 

värdefull”(Larsen 2009:28) Vi gjorde det ändå, men kompletterade med följdfrågor där vi 

ansåg att svaren inte varit tillräckligt informativa vid intervjutillfället.  
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Analys och resultatredovisning 

Analysmetoden i detta arbete kommer att vara datadriven. Detta innebär att ”Materialet 

bestämmer vilka teorier som används. Teorin blir ett hjälpmedel för att förstå empirin” 

(Zackarisasson 2009.09.16).   

Del 1: om Förberedelseklasslärare av Christer Brehe 

Anledningen till att varje klass nedan beskrivs olika mycket beror på att de observerats under 

olika lång tid. Detta gjordes på grund av att jag inte ville vara någon belastning utan 

anpassade därför mina observationstillfällen utefter hur varje dag såg ut och var 

förberedelseklasslärarna ansåg att jag kunde vara.  

Vad är en förberedelseklass? 

En förberedelseklass är första steget i grundskolan som en nyanländ elev mellan 6-15år bör gå 

i innan han/hon behärskar det svenska språket tillräckligt för att slussas vidare till en vanlig 

klass. I förberedelseklasser förbereder man därför eleven och ger henne/honom de 

förkunskaper på svenska som krävs för att kunna klara av den studietakten som en vanlig 

undervisning kräver. Trots att de redan sitter på förkunskaper på sitt modersmål tar det olika 

lång tid för eleven beroende på tidigare skolbakgrund för att lära sig tala och ta för sig på det 

svenska språket. Förberedelseklasslärarnas uppgift likt andra lärare är att vägleda eleven i sin 

kunskapsutveckling. Men i förberedelseklasslärarens fall handlar det även om att bidra till 

elevens kunskapsutveckling parallellt som han/hon lär sig tala, skriva och läsa på svenska.  

Beskrivning av skola som observerades 

Min första dag på skolan som jag observerade inträffade måndag den 5 oktober 2009 och 

skulle sträcka sig två veckor fram till och med fredag den 16 oktober 2009. Skolan består av 

tre stora byggnader varav den delen av byggnaden där min observation skulle äga rum var den 

äldsta och något frånskild huvudbyggnaden. Väl inne i byggnaden möttes jag av tre 

”normalstora” klassrum (som rymmer runt 25 elever) samt tre mindre klassrum (som rymmer 

cirka 12 elever). I samma byggnad finns även en stor bildsal samt ett musikrum där 

musikundervisningen för högstadiet drivs. Högstadiet i skolan räknas från årskurs sex till och 

med nionde klass. Eftersom jag veckan innan hade kommit på besök för att boka in vilka två 
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veckor som skulle passa för observationen med respektive klasslärare blev det lättare att 

orientera sig i byggnaden.  

Förberedelseklass 1 

Den första klassobservationen skedde i en klass med ett åldersspann som sträckte sig mellan 

åldrarna fem- och åtta år. Det var tio elever varav tre var årskurs 1:or, en var 2:a och resten 

förskolebarn. Alla elever hade gått i denna klass i cirka ett år förutom två som kommit nu i 

början av september. Det var vecka 41 och hela skolan hade ett övergripande tema de kallar 

för: Världen jag vill bo i. Detta innebär att lärarna ihop med eleverna skulle arbeta och tala 

om vad som var bra respektive dåligt på jorden ur ett miljövänligt perspektiv. Eleverna skulle 

bygga klädesplagg av gamla tidningar, papper, tygtrasor och kartonger som legat och skräpat 

hemma. Senare under veckan var föräldrarna inbjudna till en utställning där allt som samtalats 

och skapats skulle presenteras samtidigt som alla vackra klädesplagg skulle visas upp genom 

en catwalk. Resultatet av allt skapande blev klädesplagg som hattar, tröjor, klänningar samt 

bilder med texter som lyfte fram miljövänliga ageranden.  

Samtidigt som eleverna pysslade och skapade i klassen som beskrevs ovan, samtalades det 

flitigt mellan eleverna och mellan lärare och elev. Förberedelseklassläraren som jag valt att 

kalla för Sandra var inte själv med alla elever utan hade hjälp av en lärarassistent, låt oss kalla 

henne för Anna. Eleverna tillfrågades vad de behövde hjälp med och utmanades därigenom 

till att förklara problemet med det ordförråd de hittills erövrat. Eleverna ges möjlighet att öva 

upp sina verbala färdigheter genom samtal, vilket kan ses som ett viktigt verktyg i elevens 

språkutveckling. I läroplanen står det:  

”Skolan skall sträva efter att varje elev 

 utvecklar ett rikt och nyanserat språk… ”(Lpo94:9) 

Samtal i klassrummet kan stärka elevens språk vilket innebär att elevens möjligheter att uppnå 

de faktorer som kursplanen för svenska som andraspråk har som strävansmål.  

”Skolan skall i sin undervisning i Svenska sträva efter att eleven 

 utvecklar en säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang…” 

(www.skolverket.se Kursplan med kommentarer…2008:30) 

http://www.skolverket.se/
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I Gibbons kapitel: ”Tal i klassrummet – att skapa sammanhang för språkinlärning” framgick 

det ”att både samtal elever emellan och mellan lärare och elev kan ge eleverna tillfälle att 

utveckla andraspråket i många olika sammanhang” (Gibbons 2006:64). Att eleverna får 

samtala samtidigt som de pysslar är språkutvecklande i sig, det är dock viktigt att man som 

lärare agerar som en god samtalsledare där man hjälper eleven att erövra nya begrepp och 

kunskaper. Detta är även något som Gibbons betonar när hon lyfter fram lärarens uppgift i 

stöttaning genom elevens förkunskaper (Gibbons 2006:32). 

Utöver alla samtal som pågick under hela pyssellektionen lärde sig eleverna klippa, måla med 

mera och därigenom öva upp finmotoriken. Men vad som verkligen genomsyrade 

klassrummet var en trygghetskänsla där eleverna inte hejdade sig från att fråga och be om 

hjälp. För att en elevgrupp ska kunna koncentrera sig på att utveckla sitt språk- och sina 

matematikkunskaper förutsätts en god arbetsmiljö. Detta löper parallellt med läroplanen som 

skriver: 

”Alla som arbetar i skolan skall 

 Visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå ifrån ett demokratiskt 

förhållningssätt” (Lpo94:8) 

Jag anser att en trygg arbetsmiljö främjar kunskapsutveckling eftersom eleven då tillåts 

fokusera på sitt lärande och inte på andra destruktiva faktorer där till exempel, kränkningar 

förekommer och regler i vad som är tillåtet/otillåtet är vaga. ”Genom en inspirerande miljö, 

som inte bara ger barn möjlighet att tänka och känna utan också att handla, skapas möjligheter 

till ett aktivt utforskande och lärande” är en viktig tanke inom Reggio Emilia pedagogiken 

(Dahlberg & Åsén 2005:202-203)  

En annan dag samma vecka i samma klass inleddes med att eleverna skulle arbeta med 

bokstaven Ii. De började med att ha en gemensam genomgång där läraren frågade eleverna 

vilka ord som började med denna bokstav. De förslag som barnen gav skrev läraren upp på 

tavlan och eftersom alla inte visste vad alla ord betydde, förklarade läraren de begrepp som 

sades för att försäkra sig om att alla förstått vad orden betyder. Ett av orden var igelkott, och 

om man inte har sett en igelkott i verkligheten eller i en bok, tv eller dator, kan det vara svårt 

att veta vad det är för något. Det är viktigt att vara medveten om att alla elever kanske inte 

kommit i kontakt med det du som lärare har erfarenhet av. Genom att ha ett öppet 
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förhållningssätt där man ser på individen ur olika perspektiv blir det lättare att både vägleda 

eleven där han/hon befinner sig, samtidigt som möjligheten att man som lärare lär sig något 

nytt genom/av eleven ökar. ”Den interkulturella kommunikationen förutsätter erfarenheter av 

interkulturella kontakter och möten. Dessa möten skapar förutsättningar för individen att 

förstå den andras kultur och öka sin medvetenhet om den egna kulturen, dvs. utökad 

interkulturell kompetens” (Lahdenperä 2004:19) Därefter fick alla elever ett A4-papper med 

bokstaven i på som skulle färgläggas, klippas ut och klistras in i sina ABC-böcker. När de var 

färdiga med det skulle de i gamla tidningar leta efter stora och lilla bokstaven i och sedan 

klippa ut och klistra in dem i sina ABC-böcker. Eleverna verkade tycka om detta sätt att 

arbeta med bokstäver och en av anledningarna var nog att arbetssättet bjöd på variation där 

man inte bara satt och skrev. ”Genom att låta eleverna få rika möjligheter att experimentera 

med olika material växte barnens nyfikenhet och frågor fram, menade Freinet” (Nordheden 

2005:179-180) Ett variationsrikt arbetssätt ställer emellertid högre krav på läraren som noga 

måste planera och förbereda sina lektioner, men ger samtidigt engagerade elever som 

upptäcker lusten av lärandet. Elevernas intressen i kunskapsjakten ökar i en variationsrik 

miljö samtidigt som de både påverkar varandra och läraren till att ständigt söka nya roliga och 

meningsfulla arbetsuppgifter i undervisningen.  

Förberedelseklass 2 

Den andra förberedelseklassen som observerades har runt tio elever varav åtta hade varit där i 

cirka ett år. Två elever hade nyligen börjat (för en månad sedan) och de blev under lektionens 

gång utplockade av en annan förberedelseklasslärare som jag kallar för Sonja för att separat 

läsa och träna på de nya ord som alla nyanlända får lära sig. De får bland annat lära sig 

namnen på sådant som de kan ha användning för i skolan, som penna, papperskorg, gaffel, 

bok etcetera (Bood 2007:28). Därefter utökas elevens ordförråd genom olika teman som 

kläder, kroppsord, färger, klockan, enkla verb, prepositioner, matord samt möbler och 

husgeråd(Bood 2007:30-33). Allt detta för att andraspråkseleverna ska bygga upp en stadig 

språkgrund att stå på. Eleverna uppskattas vara mellan nio och elva år gamla varav fyra barn 

är tjejer och sex är pojkar. 

Lektionen börjar med att läraren repeterar och går igenom hela alfabetet och ber alla läsa och 

ljuda efter henne. Hon stannar till vid de bokstäver som många andraspråkselever blandar 

ihop som i, y, e samt å och o. Lena som jag valt att kalla läraren, artikulerar när hon säger 
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bokstäverna och repeterar de som hon känner att eleverna behöver öva mer på. I Freinets 

konstant 13 som är ett av de ”påståenden som han prövade på sina läsare”, framgår 

det att man lär sig genom erfarenhet (http://www.freinet.se/). Den repetitionen som Lena 

använder sig av här är viktig för att påminna om gamla kunskaper och erfarenheter som ibland 

behöver fräschas upp.  

 Därefter är det förhör på veckans ord där Lena högt läser upp veckans text och medvetet 

pausar där ett av veckans ord ska stå. Lena stannar upp efter varje mening och eleverna får 

räcka upp handen och först muntligt återge vilka ord som saknades i meningen och därefter 

skriva det på tavlan. Lena berättar senare för mig att eleverna varje vecka på fredagar har ett 

skriftligt förhör på veckans ord och ser därför onsdagsförhöret som ett viktigt övningstillfälle 

då repetition aldrig är fel samt att det blir ett slags verktyg för henne att checka av varje elev. 

Jag anser att det är viktigt att man som lärare finner bra metoder för att i tid eventuellt 

upptäcka elever som kan behöva extra studiestöd.  

Vid ett annat lektionstillfälle är det dags för högläsning ur Bröderna Lejonhjärta som Lena 

själv valt ut och som verkligen gått hem hos eleverna. Hon ber först eleverna återberätta vad 

som hänt i tidigare kapitel innan hon påbörjar läsningen. Även här framgår det hur Lena har 

arbetat för att nå en trygg miljö i klassrummet där eleverna genom lärarens stöttning inte räds 

att svara fel vilket läroplanen har som strävansmål. 

”Skolan skall sträva efter att varje elev  

 känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra” (Lpo94:9) 

Genom att gemensamt återberätta vad som hade hänt i föregående kapitel tränar eleverna upp 

sitt språk genom varandra samtidigt som de ”utvecklar sin förmåga att läsa och förstå, tolka 

och uppleva texter av olika slag och med olika svårighetsgrader” vilket kursplanen i svenska 

som andraspråk (2008:37) har som strävansmål (www.skolverket.se). Viktigt att betona här är 

dock att läraren är en viktig person som genom rätt stöttning vägleder eleven tills han/hon 

klarar av uppgiften själv (Gibbons2006:29). ”Vygotskij (1978) hävdar att det enda ”nyttiga” 

lärandet är det som ligger steget före, i nästa utvecklingsfas” (Gibbons2006:29). Detta innebär 

att läraren måste se individen och därefter anpassa sin undervisning så att varje elev får 

tillräckligt kognitivt utmanande arbetsuppgifter som inte ligger under eller för högt ovanför 

dennes kompetensnivå. Detta är kanske lättare sagt än gjort, men att man som lärare är 

http://www.freinet.se/
http://www.skolverket.se/
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medveten om detta är en viktig utgångspunkt för att eleverna ska få den undervisning de är 

berättigade till. 

Medan Lena läser högt ur boken tittar en av eleverna upp då Lena läst ett ord som han inte 

förstod. Han avbryter Lena och ber henne beskriva det. Ordet är träsoffa och beskrivs snabbt 

och enkelt av läraren som sedan fortsätter läsandet. Det märks att eleverna lyssnar aktivt då 

Lena plötsligt tystnar efter att ha läst – och där sitter… Eleverna ropar ljudligt ut – Jonathan! 

Inlevelsen är maximal och Lena läser ett par sidor till innan hon avbryter. Rigmor menar att ” 

En stark läsupplevelse ger mersmak” samt att ”Ett övergripande mål för 

litteraturundervisningen under hela skoltiden är att stimulera elevernas lust att läsa” (Lindö 

2005:97). Efter högläsningen ber Lena eleverna måla något utifrån det som hon har läst. 

Eftersom alla elever lär sig genom olika sätt anser jag att det är bra att komplettera 

högläsningen med målandet för att befästa den nya kunskapen. En annan viktig aspekt 

angående högläsningen är att eleverna får bekanta sig med nya ord vilket bygger upp 

ordförrådet, samt att han/hon lär sig lyssna. Eleven lär sig även att förstå ord i dess 

sammanhang. 

Klockan har blivit 9.40 och dagens första rast har precis tagit slut. Det var nu dags att ha 

matematik och läraren ville gå igenom vad omkrets och area är. Alla barn har egna 

mattehäften och de började med att skriva av det som läraren Lena hade skrivit på tavlan 

(överskriften Omkrets och area). Därefter delades varsitt litet papper ut som var (ungefär lika 

stor som en vuxen människas hand) formad likt en rektangel. De klistrade in pappret i sin bok 

och läraren visade tydligt vad de skulle göra med linjalens hjälp för att ta reda på rektangels 

omkrets. De fick var och en mäta sidorna samt räcka upp handen och gå fram till tavlan och 

skriva varje sidas längd i centimeter. Därefter gjordes en kort genomgång av vad eleverna 

hade gjort genom att låta dem berätta hur de kom fram till svaret steg för steg. Och eftersom 

det inte verkade som det var så glasklart tog Lena ett till exempel med sin kateder där två 

elever fick komma fram och mäta sidorna och sedan gemensamt visa hur man ställer upp och 

räknar ut och adderar de fyra sidorna. I Kruseborns och Nordenbergs projekt intervjuades 

lärare som undervisade i matematik och de ansåg alla att det var viktigare att barnen fick 

förståelse för det de höll på med än att de hann med ett visst antal sidor i räkneboken 

(Kruseborn & Nordenberg 2006:22). Det är alltså viktigare att varje elev får en kvalitativ 

grundkunskap i matematik att stå på, än att han/hon lägger bakom sig en hög med 

matematikböcker varav endast ytlig kunskap lärs in. Klassläraren visade under sin lektion att 
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hon var mån om deras förståelse och genom att ge flera konkreta exempel fick Lena möjlighet 

att kontrollera att alla elever i klassen hade förstått det de hade gått igenom. Vidare får Lena 

sina elever att känna sig delaktig i genomgången vilket troligtvis skapar lust som är en viktig 

bärande faktor i undervisningen. Om eleven inte känner lust i undervisningen finns en stor 

risk att han/hon utvecklar en negativ syn på ämnet som i sin tur kan sätta spår i framtiden. I 

Lpo94 står det att  

”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära…” (Lpo94:9).  

Att fånga elevens intresse genom att göra henne/honom mer delaktig i undervisningen 

resulterar i att det också blir lättare för eleven att uppnå de mål som står i kursplanen. I 

kursplanen för matematik (2008) står det: ” 

”Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 

 inser värdet av, och använder matematikens uttrycksformer” (www.skolverket.se)  

Smith skriver om hur viktigt det är att göra läsinlärningen meningsfull för eleverna (Smith 

2000:9-14). Detta är en klok tanke och bör genomsyra all undervisning som drivs i skolan 

oavsett om det handlar om läsinlärning eller språkinlärning. Om man inte får eleven att inse 

värdet och meningen med det som undervisas riskerar eleven att blockera sig mot den nya 

kunskapen som han/hon egentligen skulle intressera sig av. 

Vid ett annat tillfälle fick jag ta del av ett klassråd som fungerade på samma sätt som ett 

klassråd i en vanlig klass där en elev är ordförande, en annan sekreterare och resten är 

ledamöter. Det krävs dock hjälp av läraren att se till att allt går rätt till och ordningen i 

klassrummet hålls. En elev tar upp att det blir tjafs på lunchrasten vid fotbollsplanen. De 

beslutar sig för att ta reda på vilka eleverna som bråkar genom att identifiera dem i 

skolkatalogen så att Lena kan prata med deras lärare så att han/hon i sin tur kan förmedla det 

lösningsalternativet som klassen kommit med. Eleverna blir påminda om när de vid ett 

tidigare möte skrivit en protestlista som handlade om att få behålla en fritidspersonal som 

skulle bli omplacerad på skolan. Protesten togs på allvar av ledningen som beslöt att de skulle 

få ha kvar fritidsledaren som på förmiddagen alltid fungerat som en extralärare i klassen. Den 

demokratiska andan som skolan skall genomsyras av blir påtaglig. I läroplanen står det: 

”Skolan skall sträva efter att varje elev 

http://www.skolverket.se/
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 ”har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former” 

(Lpo94:13). 

Att som elev ha denna demokratiska plattform som Lenas elever ser ut att besitta innebär att 

de inte bör ha några större svårigheter i grupp-/samarbetsuppgifter vilket är en viktig 

grundpelare i elevers kunskapsutveckling.  

Dagen avslutas med en lek som går ut på att testa barnens kunskaper i olika ämnen som SO, 

NO, matematik etcetera. Alla elever står upp bakom sin stol och läraren frågar två elever åt 

gången där den som kvickast svarar rätt får stå kvar, medan den som förlorar får sätta sig ner. 

En av frågorna som läraren frågade var: Vad heter Sveriges konung? En annan fråga var Hur 

mycket är elva multiplicerat med tolv? Frågorna är varierande både i svårighetsgrad och 

omfattning utmanar därigenom både elevernas nya och gamla kunskaper. Att inse värdet av 

lekens magi i undervisningen där eleverna ges möjlighet att befästa gamla kunskaper är en bra 

metod. Samtidigt får man inte glömma att eleverna blir inspirerade att själva söka reda på ny 

kunskap genom sådana tävlingslekar som Lena använder sig av. Rodell Olgac skriver: 

”…leken har avgörande betydelse för ett barns utveckling och att inte bereda möjligheter för 

denna skulle innebära fördröjning av eller hinder för barnets fortsatta utveckling” (Rodell 

Olgac 1995:22). Att leken skapar lust och att eleven utvecklas därigenom lyfter bland andra 

Fors och Johansson (2005:32-33) fram i sitt examensarbete (http://epubl.ltu.se/1652-

5299/2005/005/LTU-LAR-EX-05005-SE.pdf). 

Förberedelseklass 3 

Den tredje förberedelseklassen som jag bekantar mig med har åtta elever och ett åldersspann 

som ligger mellan sju och tio år. Förberedelseklassläraren som jag valt att kalla för Julia får 

ibland extrahjälp av en av språkpraktikanterna som praktiserar i 

förberedelseklassverksamheten. Språkpraktikanten går oftast runt i klassrummet och hjälper 

elever, samt går ibland ut och lyssnar på barnens dagliga läsläxor. Det är viktigt att låta 

eleverna läsa högt för en vuxen, dels för elevens uppövande av språkmelodin, men även som 

ett verktyg för läraren att mäta elevers läsförståelse. ”Lässvårigheter kan i stor utsträckning 

förebyggas genom strukturerade språkliga lekar…genom högläsning och med en planmässig 

undervisning som hjälper barnen att förstå den alfabetiska skriftens princip” (Sterner & 

Lundberg 2002:167) 

http://epubl.ltu.se/1652-5299/2005/005/LTU-LAR-EX-05005-SE.pdf
http://epubl.ltu.se/1652-5299/2005/005/LTU-LAR-EX-05005-SE.pdf
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En dag när jag anländer till klassrummet är det dags att gå till områdets kyrka där eleverna ska 

ha musik. Alla elever som kommit denna termin och i slutet av förra terminen går till kyrkan 

där kantorn vänligt tar emot eleverna och personalen och leder dem in till ett stort rum med 

stolar som är placerade i en halvcirkel riktade mot pianot som är placerat längst fram. Det är 

runt tjugofem barn i blandade åldrar mellan sex och tolv år och alla har sina pärmar med sig 

som innehåller alla texter på sångerna de tidigare har sjungit. De börjar med samma sånger 

Sju dagar har veckan och Månaderna. Därefter presenteras några nya sånger som kantorn 

först högt läser upp som eleverna säger efter. Även musiken är ett bra verktyg till att öva upp 

språkmelodin, samtidigt som man inte får bortse ifrån att många sångtexter för med sig många 

ord och begrepp som måste förklaras vilket innebär att musiklektionerna även bygger upp 

ordförrådet samtidigt som den för med sig en lustfylld känsla av välbehag. Många av oss har 

känslor kopplade till musik och forskning påvisar att sång har sedan länge fungerat som 

terapi. Eva Diller skriver om terapins ursprung: ”Att sång kan påverka hälsan upptäckte 

munkarna i ett Benedictinekloster” (http://www.divinedesign.nu/therapy.shtml). Även Rodell 

Olgac belyser sångens betydelse som skriver: ”Barnen bygger upp ett ordförråd som man först 

kanske inte förstår men som sedan finns passivt på lager” (Rodell Olgac 1995:27) 

Förberedelseklass 4 

Under min andra observationsvecka begav jag mig till en förberedelseklass som enbart har 

högstadieelever, det vill säga elever mellan årskurs sex och nio. Förberedelseklassläraren som 

jag valt att kalla för Nina arbetar ihop med en lärarassistent som talar flytande arabiska. 

Anledningen till att jag påpekar detta och inte i de tidigare och kommande förberedelseklasser 

vars lärare också behärskar andra språk än svenska, beror på att denna lärarassistent har 

anställts efter att skolan för två år sedan tog emot många arabisktalande elever som då kom 

samtidigt. Lärarassistenten underlättade då arbetssituationen för både eleverna och läraren. 

Alla elever i klassen har olika kulturell bakgrund men har en sak gemensamt, de har endast 

varit två månader i Sverige. ”I en så instabil grupp som förberedelseklassen med alla dess 

språk, kulturer, och behov måste stor vikt läggas vid att bygga upp en positiv stämning i 

klassen och skapa vänskap och respekt mellan eleverna” (Rodell Olgac 1995:49). Att som 

lärare fokusera på en bra gruppsammanhållning medför ett behagligt arbetsklimat. I 

läroplanen står det: 

http://www.divinedesign.nu/therapy.shtml
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 ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla” 

(Lpo94:3) 

Nina börjar lektionen med att be alla elever lämna in en lapp de tidigare fått ta hem till 

målsman för att sedan ifylld lämnas tillbaka till henne. På lappen står det att de erbjuds 

undervisning/studiestöd under lovet som närmar sig och att skolan måste veta för hur många 

elever skolmatsalen måste laga mat. Därefter håller Nina upp en arbetsbok för att visa vilken 

bok alla ska arbeta med och skriver sedan vilka sidor och uppgifter som skall göras. Sedan 

arbetar alla elever enskilt och de lexikon som ligger på bänkarna bläddras flitigt i. 

Jag tolkar att lektionen inte är individuellt anpassad i den mening där alla har uppgifter 

anpassade till sin egen kompetens, utan alla elever utför bokstavligen samma uppgifter oavsett 

om de är tolv eller femton år. De yngre förberedelseklasserna fokuserar mer på den 

individuella undervisningen. En anledning till detta menar Nina beror på att högstadieeleverna 

inte får stanna lika länge som de yngre tills de blir utslussade till en vanlig klass. I högstadiet 

stannar nämligen eleverna endast ett år som då ska vidare till gymnasiet, jämfört med de 

yngre som har möjlighet att ha kvar sina elever upp till två år.  En annan anledning till 

gemensam undervisning menar Nina är att alla elever behöver en gemensam kunskapsgrund 

att stå på innan de slussas vidare. Visst är det viktigt att ha en bra grund att stå på, men 

eleverna har mer att vinna på en individanpassad undervisning eftersom alla elever inte 

befinner sig på samma nivå samtidigt som alla lär sig olika fort. En individanpassad 

undervisning i denna förberedelseklass skulle utöver stärkandet av kunskapen även öka lusten 

och motivationen hos eleverna. Vidare anser jag att endast i en individanpassad undervisning 

med stöd av en vuxen blir det möjligt att erbjuda varje elev tillräckligt utmanande uppgifter 

som ligger strax ovanför dennes kompetens vilket Vygotskij menade genom den proximala 

utvecklingszonen. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotskij). Men att det är ett problem att 

nå dit i dagsläget beror på att elevgruppen är för stor och läraren skulle få problem att hinna se 

varje individ. En förberedelseklasselev är inte lika självgående som sina jämnåriga kamrater i 

vanlig klass på grund av att de inte ännu behärskar språket tillräckligt bra. 

Nina och lärarassistenten går runt i klassrummet och hjälper de elever som räcker upp handen 

eller ser ut att ha fastnat vid någon av uppgifterna i arbetsboken. Båda lärarna talar tydligt och 

långsamt när de förklarar eller bara talar till eleverna. När en elev stöter på ett grammatiskt 

problem som Nina senare förklarar som ett vanligt fel bland andraspråkselever går hon fram 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotskij
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till tavlan och ber om samtliga elevers uppmärksamhet. Hon belyser problemet och berättar 

hur man gör om en mening till en fråga genom att betona platsbytet mellan subjektet och 

verbet. Exemplet lyder: Lena(subjekt) bor(verb) ensam. Frågan blir: Bor(verb) 

Lena(subjektet) ensam? Även om klassen skulle ha haft individanpassad undervisning är det 

viktigt med gemensamma genomgångar då det ibland dyker upp frågor och tankar genom 

eleverna som berör alla oberoende av var du befinner dig. I dessa sammanhang blir elevernas 

tankar synliga för varandra samtidigt som det blir tydligt att de lär av varandra. Det är här 

lärarens agerande är avgörande som genom ett interkulturellt förhållningssätt lyckas”…skapa 

förutsättningar för ömsesidig respekt och förståelse i klassen…” (Lahdenperä 2004:11-12).  

Efter en femtonminuters lång rast fortsätter lektionen. Nina ber om allas uppmärksamhet och 

börjar muntligt gå igenom hur man böjer verb. Nina ger många exempel där hon säger verbet i 

presens och eleverna ska svara i imperfekt (preteritum). Därefter delar hon ut ett häfte om tre 

papper som innehåller böjningsformer för oregelbundna verb eleverna ska lära sig. Nina går 

grundligt igenom läxan med varje elev och visar vilka tre verb som gäller till nästa dag. Alla 

elever får tre verb varje dag som skall böjas och stavas korrekt. Läraren är mån om att 

individuellt ge varje elev lika mycket förklaring på hemuppgiften för att försäkra sig om att få 

flyt i det egna ansvaret som detta medför. Att ge eleven ansvar över sina studier är även vad 

läroplanen betonar (Lpo94:13). 

Efter lektionens slut som var dagens sista beger sig alla elever hemåt och jag tar tillfället i akt 

och passar på att fråga lite kring olika tankar som uppkom under observationen. Den 

informationen som jag fick bli delaktig av är bland annat att alla elever har tillgång till ett 

lexikon på sitt modersmål och på svenska. Vidare berättar Nina om att eleverna erbjuds 

studiestöd två dagar i veckan då lärarassistenten efter skolan hjälper elever med diverse 

arbetsuppgifter som de har svårt för att utföra själva. Dessutom berättar Nina om att hon 

använder några elever som tolkar som kan samma språk som den/de som inte förstår, då 

kommunikationen ibland inte alltid fungerar. Detta visar sig vara vanligt i de yngre klasserna 

också. Lärarens uppgift att stötta eleven samt betona vikten av användandet av modersmålet 

är viktig så att han/hon kan känna sig ha användning av sitt språk (Rodell Olgac1995:17). 

Genom att låta eleverna hjälpa varandra i undervisningen genom att tolka åt sina kamrater 

växer deras tillit till modersmålet samtidigt som deras självkänsla stärks. Att 

andraspråkseleverna parallellt lära sig sitt språk genom modersmålsundervisning samtidigt 

som det svenska språket lärs in är något samtliga lärare i förberedelseverksamheten redan vid 
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första mötet (inskrivningssamtalet) med föräldrarna lyfter fram. Att ett starkt första språk bör 

underlätta andraspråksinlärningen framgår även av Norens utvärdering: ”Enligt de intervjuade 

eleverna, lärarna och skolledarna gynnar användningen av elevernas förstaspråk deras lärande 

i matematik” (Noren 2006:74) 

 

Förberedelseklass 5 

Den femte förberedelseklassen som jag fått möjlighet att observera har fyra flickor och sex 

pojkar i åldrarna runt tio och elva år. Här framgår tydligt den individuella undervisningen där 

varje elev sitter med olika arbetsuppgifter. En del arbetar med sina svenska böcker som heter 

Svenskbiten vilket de hunnit olika långt i. Schildts läromedelskatalog för 2009 beskriver 

tydligt att svenskbiten är: ”Ett basläromedel som lämpar sig särskilt väl för invandrar- eller 

språkbadselever eller sådana som behöver extra stöd. Det bygger på helordsmetoden där upprepning av ord och 

fraser underlättar läsinlärningen. Språket är enkelt och vardagsnära med en långsam progression som gör att alla 

kan lyckas…” (http://www.schildts.fi/user_data/doc/laromedel/LMK-09_web.pdf) 

Till Svenskbiten tillhör ett spel som kallas Palinspel vilket några elever arbetar med. 

”Palinspel är ett patenterat pedagogiskt läggspel, framför allt inom matematik och svenska, 

som använts i svenska skolor sedan femtiotalet. Spelet används för att lära ut specifika saker 

som t ex hur sje-ljuden stavas i svenska språket. Mannen bakom spelet hette Hemming Palin” 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Palinspel). Efter varje kapitel i Svenskbiten ingår en eller ett par 

Palinövningar som testar elevens kunskap som varje kapitel medför. Det är viktigt att man 

som pedagog använder bra material i undervisningen, men samtidigt vågar prova sig fram 

genom att variera innehållet så det passar alla elever.  

Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en varierad och 

balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer” (Lpo94:6) 

När jag efter lektionstillfället samtalar med Felicia som är förberedelseklassens lärare framgår 

det att hon och en kollega använder sig av så kallade arbetsscheman. Där tillåts eleven välja 

vad han/hon vill arbeta med under vissa lektioner dock under den förutsättningen att alla 

arbetsuppgifter i schemat är utförda i slutet av veckan. Schemat innehåller den variationen 

som lärarna anser eleven bör ta del av för att nå en bredare kunskapsinhämtning. (se bilaga 4) 

I läroplanen står det: 

http://www.schildts.fi/user_data/doc/laromedel/LMK-09_web.pdf
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Hemming_Palin&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Palinspel
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”Läraren skall  

  utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan” 

(Lpo94:13) 
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Sammanfattning 

Här nedan följer en sammanfattning på det som observationen av förberedelseklasserna 

bidrog med rörande synen på undervisningen av andraspråkselever. Viktigt att nämna är att 

observationen ovan har kompletterats genom samtal med samtliga förberedelseklasslärare. 

Andraspråksundervisningen bjöd på: 

 kognitivt utmanande arbetsuppgifter i en meningsfull miljö,(t ex. mätningen) 

 variation i både material och arbetssätt där bland annat lek fungerar som en 

lustskapande metod, (t ex. klippa klistra, bygga, sjunga, leka) 

 av läraren ett öppet förhållningssätt där förklaring låg som huvudsnöre i att nå elevens 

förståelse genom individens förförståelse vilket ingår i ett interkulturellt 

förhållningssätt, 

 en behaglig trivsam klassrumsmiljö med en bra gruppsammanhållning, 

 en individanpassad undervisning i de yngre åldrarna men inte i högstadiet på grund av 

den stora elevgruppen samt även på grund av elevens begränsade tid i klassen, 

 eget ansvar där elever fick möjlighet att ansvara över sina egna studier genom 

arbetsscheman som i slutet av veckan kontrollerades av läraren, 

 samtal på både svenska och modermål där eleverna tilläts tolka och hjälpa varandra 

när de inte förstod vad uppgiften gick ut på. 

 

Här nedan följer nu tre intervjuer för att nå en djupare inblick i hur förberedelseklasslärarna 

och biträdande rektorn ser på undervisning med andraspråkselever samt samarbete med 

modersmålslärare. 
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Intervju med förberedelseklasslärare och biträdande rektor 

Kort presentation av intervjupersonerna 

Sonja har arbetat som vanlig klasslärare sedan 1969 och började arbeta 1985 på den skolan 

observationen äger rum. 1989 började hon arbeta med en förberedelseklass på skolan och 

prövade sig fram genom olika metoder och därigenom haft möjlighet att både följa samt varit 

en av de ansvariga i utvecklandet av förberedelseklassverksamheten på skolan.  

Sandra började arbeta 2005 med en förberedelseklass som då bestod av en årskurs 1-2:a. 

Därefter har hon arbetat i fyra år och fått en djupare erfarenhet i arbete med andraspråkselever 

i förberedelseklassverksamheten.  

Eva har arbetat som biträdande rektor i snart ett år. Innan dess arbetade hon i samma skola 

sedan 17 år men då som förskolelärare. Därefter arbetade hon som lärare terminsvis tills Eva 

kom till en gräns där hon ville utbildade sig till lärare, men påbörjade en specialpedagogisk 

utbildning först. Eva säger stolt att hon är tacksam för erfarenheten av att ha varit 

förskolelärare, lärare, specialpedagog då detta har givit henne en helhetsbild över 

skolverksamheten som biträdande rektor. 

Tankar kring andraspråkelevers språkutveckling 

Sonja menar att andraspråkelevens språkinhämtning beror mycket på lärarens vägledning i 

undervisning. Hon börjar med att betona att alla nyanlända elever lär sig nyord som han/hon 

behöver under skoltid vilket är ett slags basordförråd. Därefter expanderas elevens vokabulär 

genom olika teman (se sid.19-20). Vidare menar Sonja att en bra metod i barns 

språkutveckling är att utgå ifrån en tankekarta som skapas genom elevernas förkunskaper. 

Eleverna är då en del av undervisningen och får berätta/visa vad de kan om det som skall tas 

upp. Därefter knyts deras kunskap ihop till en text som utgör temat veckans text. Genom 

denna metod (Veckans text) som Sonja arbetat länge med menar hon att eleven lär sig textens 

uppbyggnad, det vill säga, en inledning, handling (vad som händer) och ett slut. Dessutom 

kan man som lärare se till att få in de ord i texten som han/hon känner är relevanta och viktiga 

för eleven att lära sig. Att de dessutom arbetar med denna text hela veckan tror Sonja är en 

anledning till att deras elever klarat sig bra när de slussats vidare till vanliga klasser då de har 

fått en struktur och metod att ta till sig information. Det Sonja lyfter fram som ett 

framgångsrikt verktyg (mindmap) för att bygga vidare på den kunskap som eleverna bär med 
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sig till klassrummet är något flera forskare ställer sig bakom, däribland Rönnberg och Sjögren 

som skriver att undervisningen ”…bör utgå från den stora variationen som finns bland barn” 

(Rönnberg och Sjögren 2006:236). 

Sandra betonar vikten av upprepning i undervisningen samtidigt som hon menar att 

gemensamma upplevelser genom utflykter ger nya ord att tala om. Sandra ser samtalets 

betydelse som en bärande faktor i hur eleverna inhämtar andraspråket. Eftersom hon 

undervisar de allra minsta ser hon samtalet under lärarens stöttning som en inkörsport till 

Veckans text. Istället för att skriva det man lär sig i grupp, samtalar man om det. Sandras 

betoning av att leda samtal utifrån gemensam erfarenhet tillåter eleven att koppla nya ord till 

en närliggande verklighet vilket är både lustfylld och kunskapsberikande. Det är emellertid 

viktigt att samtalsledaren berikar och utmanar samtalen i rätt riktning. Linberg skriver: 

”Genom ett lyhört och responsivt samtalsstöd kan läraren med utgångspunkt från elevernas 

idéer, tankar och erfarenheter bistå eleverna i deras språk- och kunskapsbygge genom att 

stimulera till reflektion, analys, kritiskt tänkande och inte minst ett utforskande socialt 

samspel elever emellan” (Lindberg 2001:83). Sandra ser det även som positivt att använda 

andra elever som tolkar för att förklara för andra elever som inte varit lika länge i 

klassen/Sverige. Hon säger: - Barnen lär sig språket samtidigt som de som tolkar tycker det är 

roligt.  

Eva ser sin roll i elevers språkutveckling som biträdande rektor genom att kunna bidra till att 

lärarna får tid och möjlighet till fortbildning för att stärka kompetensen vilket i sin tur gynnar 

eleverna. SPRALLT (Språket i allt) är ett exempel på fortbildning som startade på skolan men 

som nu har blivit kommunövergripande. Vidare menar hon att det handlar om att ge lärarna 

tid och förutsättningar till reflektion i arbetslaget för gemensam kompetensutveckling.  

Eva berättar att några lärare på skolan har utarbetat en modell som är inspirerad av Cummins 

modell där den kognitiva utmaningen i undervisningen är utmanande och rolig vilket hon 

anser är en viktig bärande faktor i elevens kunskapsutveckling. Cummins skriver: ”No learner 

is a blank slate” (Cummins:2006:333). Jag tolkar detta som att varje elev befinner sig på olika 

nivåer samt lär sig olika fort och bör därför mötas där de befinner sig med den utmaning som 

han/hon behöver för att påverka sin språkinhämtning i rätt riktning. Genom erfarenhet ihop 

med fortbildning underlättas denna komplicerade uppgift för läraren.  
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Andraspråkelevers matematikutveckling 

Eva anser att det är viktigt att prata matematik eftersom språket är betydelsefullt och menar att 

personalen behöver hålla sig uppdaterad genom fortbildning. Vidare ser hon ljust på 

förberedelseklassenheten då personalen har en flexibel och positiv inställning. Hon berättar 

därefter att på samma sätt som det finns ett läs och skrivutvecklingsschema (LUS) vill 

kommunen nu utveckla ett matematikutvecklingsschema (MUS). Det skiljer sig dock mycket 

från LUS som mer är ett bedömningsinstrument där man kan se hur det ligger till i de olika 

klasserna. I MUS ingår detta också, men där tillkommer pedagogiska diskussioner kring hur 

man arbetar med matematik. Detta innebär att varje skola ska ha en mattepilot som 

presenterar sina arbetsuppgifter samt berättar vilka förväntningar mattepiloterna och 

matematikutvecklarna har på lärarna. Mattepiloterna betonar språket i matematiken samt 

påvisar vilka mål lärarna ska uppnå. ”Samtidigt som detta genomförs har projektet SPIM 

startat som är förkortning för språket i matematiken. Kompetensutveckling är en av ledarens 

viktigaste påverkansmöjligheter” (Lahdenperä 2008:111) Synen på att undervisningen 

förändras i takt med samhällets dynamik innebär att utbildningsmöjligheterna för att hålla 

lärarna uppdaterade ständigt bör vara tillängliga. 

När Sonja började arbeta med förberedelseklass lade hon all krut på att eleven skulle lära sig 

svenska, men har med tiden insett matematikens betydelse. Matte är ett eget språk som måste 

läras in parallellt med svenskan. Sonja anser även att det är av stor vikt att låta eleven visa hur 

han/hon till exempel ställer upp och räknar ut division i sitt land.  Om eleven känner sig säker 

i detta och det är ett säkert sätt bör eleven tillåtas detta. Lärarens uppgift är att visa att det 

finns fler alternativ samtidigt som Sonja menar att den säkraste delen får bli huvudsnöret och 

säger: 

-  Det är viktigt att visa matte rent praktiskt, så långt det går. 

”Med ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv blir det viktigt att skapa förutsättningar för att 

öppna matematikens olika dimensioner” (Dash 2006:148-149). Genom varva teori med 

praktik i sin undervisning skapas de förutsättningar som Dash talar om. 

Sonja berättar vidare att kommunens matteutvecklare åker runt till skolor och utbildar 

personalen till hur man på bästa sätt kan arbeta med matte i undervisning. Matteutvecklarna 

ska nu specifikt komma till förberedelseverksamheten som kan brottas med andra problem i 
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matematikundervisningen som att till exempel ha en elev från kina som ligger långt före sina 

jämnåriga kamrater, hur gör man då som lärare för att kunna stimulera de elever samtidigt 

som man har elever som ligger långt efter sina jämnåriga? Sonja understryker att alla måste få 

ligga på sin nivå. Därefter lägger hon fram ett gult häfte som alla nyanlända elever får. Det 

innehåller matematikord på både svenska och elevens modersmål. Häftet fungerar som en 

ordbok på de matematikuttryck som finns i de matematikböcker som används (Mattegruvan, 

guldgruvan). Hon avslutar med att understryka matematikämnets vikt därigenom eleven kan 

visa att han/hon kan något i början då det inte alltid känns lätt när innan man förstår språket. 

Sandra ser det som viktigt att eleven bör ha ett hyfsat bra ordförråd så han/hon kan ta till sig 

matteorden so cirkulerar i matematikböcker. Hon menar att eleverna alltså ska stärka elevens 

språk i början samtidigt som hon tror att man bör vänta med att introducera vissa matematiska 

ord tills språket är tillräckligt utvecklat. Hon säger dock att hon är osäker på om det är rätt 

metod. Hon menar att du måste ha ett språk att bygga mattebegreppen på annars är det 

onödigt och bortkastad tid för både lärare och elev. ”När det gäller begrepp som ännu inte är 

färdigutvecklade på modersmålet är det enligt Hyltenstam och Toumela (1996) meningslöst 

att, innan andraspråket är tillräckligt utvecklat, ge en kompletterande undervisning på 

svenska” (Löwing & Kilborn 2008:15). 

Därefter påpekar Sandra: 

- Det lilla du vinner i en sådan undervisning innebär ändå att man måste repetera för 

att nå förståelsen hos eleven.  

Hon avslutar med att poängtera att mattebegrepp inte betyder något om man inte kan koppla 

dem till verkligheten, elevens vardag. Det får inte bara handla om inpräntning där eleven ska 

lära sig begrepp utantill.  Sundgrens tolkning av John Dewey belyser Sandras tankar: ”Målet 

för skolan borde inte vara att producera ett antal individer som kan räkna upp fakta eller visa 

upp en mängd praktiska färdigheter i språk och matematik utan att producera reflekterande 

handlingsmänniskor, människor som kan orientera sig mot praktiska uppgifter och till sina 

egna liv på ett meningsfullt sätt…” (Sundgren 2005:97).   
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Tankar kring samarbete med modersmålslärare 

Sandra har inget samarbete med någon modersmålslärare. Hon menar att tiden är ett problem. 

Dels att modersmålslärarna har sin tid efter skoltiden, samt att lärarna redan har svårt att finna 

tid i verksamheten är två orsaker till att det är svårt att få fram ett samarbete. Genom att ha 

diskuterat frågan med andra kollegor på skolan menar Sandra att alla inte har positiva åsikter 

kring ett samarbete mellan modersmålslärare och förberedelseklasslärare. De negativa av att 

ha tillgång till en modersmålslärare mynnar ut i att eleven inte bara får hjälp utan han/hon 

riskerar istället att bli bekväm i undervisningen och lärandet av det svenska språket blir inte 

lika viktigt (inte lika bråttom i andraspråksinlärningen) då andraspråkseleven alltid har en 

tolkande modersmålslärare att luta sig tillbaka på. Därför anser Sandra att elever kanske inte 

bör få någon hjälp av modersmålslärare det första året utan införa denna hjälp först när de lärt 

sig grunderna i språket för att bygga på och lära eleven på det han/hon redan kan.  

När jag ber henne tala om framtidssynen på ett samarbete mellan förberedelseklasslärare och 

modersmålslärare lyfter Sandra frågan och pekar på att vidga vyn kring problemet där 

samarbetet inte har en avgörande roll i barnets språk- matematikutveckling. Hon säger: 

- Jag tror inte att det bara handlar om modersmålslärare, utan att alla skolor måste 

tänka om vad det gäller svenska som andraspråk.  

Hon pekar på egen erfarenhet där skolor skickar tillbaka elever till förberedelseklassenheten 

eftersom de anser att deras skola inte sitter på tillräckliga kunskaper för att hjälpa 

andraspråkseleven i sin språk- och matematikutveckling. Detta har skett i både högstadiet och 

mellanstadiet. Sandra menar att det snarare handlar om segregation, hur yttre miljön ser ut, 

hur bostadsområdet ser ut samt vad finns det för möjligheter efter skolan. Sandra menar att 

man måste se problem (andraspråkelevers kunskapsutveckling) ur större perspektiv och att 

inte fastna och förblindas av en del som visserligen är viktig, men bara en bricka i problemet. 

Hon säger: 

- Jag tror att den här modersmålsundervisningen tar så mycket, har fokuserats så 

mycket, det finns faktiskt så många andra faktorer som också spelar roll. 

Hon berättar vidare att det visst är viktigt med modersmålsundervisning, men betonar att varje 

skola bör ha någon eller några som sitter på kompetens kring arbete med andraspråkselever så 
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att de lärarna som berörs och saknar den kompetensen kan få den hjälp kunskap som eleverna 

är berättigade till. Sandra summerar sina tankar kring ett samarbete med modersmålslärare där 

hon anser att modersmålsundervisning parallellt med andra ämnen är en stor tillgång om 

förutsättningen dock om tid, utrymme, pengar och resurser tillåter, men lyfter frågan genom 

att påpeka att andra saker som måste prioriteras i kommunen genom bland annat fortbildning. 

Visst blir det svårt att lösa problem om man inte tar hänsyn till den kontext som problemet 

befinner sig i, men ibland måste man ändå söka svar i den situationen man närmast kan 

påverka. Som interkulturell ledare bör man se lösningar och inte problem vilket jag tolkar ur 

Lahdenperäs bild på ”Ledarens kvalitéer och kompetenser” (Lahdenperä 2008:62)  

Eva ser ett framtida samarbete mellan modersmålslärare och säger: 

- I den bästa av världar så tycker jag att modersmålslärarna borde vara anställda av 

skolan.  

Hon ser dagens problem med att finna samarbete mellan förberedelseklasslärare och 

modersmålslärare dels beror på att det idag finns två organisationer där skolan har en chef och 

modersmålslärarna en annan. Det skulle fungera bättre om de hade en och samma chef, 

nämligen skolans rektor menar Eva. Det bästa skulle vara om modersmålslärarna skulle få 

vara med på dagtid i undervisningen där svensk och hemspråk lärs parallellt. Eva tror att man 

på sikt försöker finna ett samarbete genom att förändra organisationerna som de är idag.  

Sonja börjar med att berätta att de uppmanar föräldrarna att ansöka om 

modersmålsundervisning då hon menar att ett starkt första språk är en viktig förutsättning för 

att andraspråksinlärningen ska bli bättre. Förr skrev Sonja alltid upp olika saker på små lappar 

som hon gav till modersmålsläraren när han/hon kom. På lappen stod det bland annat vad en 

elev inte förstod som till exempel vad imperfekt betyder, hur man böjer verb och så vidare 

vilket modersmålsläraren då hjälpte med att förklara. Det var ett system som passade mig 

påpekar hon.  

Sonja påpekar också svårigheten i att finna någon bra lösning på ett samarbete under skoltid 

men berättar om en gång där en hemspråkslärare fick hjälpa till i klassen under dagen 

eftersom det kom jätte många barn från Somalia vilket gjorde att skolan fick råd till att hyra in 

en modersmålslärare. Det hjälpte mycket menar Sonja som tänker att det kanske skulle vara 
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bra att lägga extra mycket pengar första terminen när man vet att det kommer flera elever från 

samma ställe för att befästa den viktiga kunskapsgrunden. Sedan flyter det oftast på. 

I ett projekt där modersmålslärare hjälper andraspråkselever i undervisningen framgick det att 

modersmålslärarna påverkade elevernas självförtroende: ”Det betyder oerhört mycket för 

deras självkänsla och tron på den egna förmågan och därmed deras attityder till skolan och 

andra ämnen de studerar” (Norén 2006:76). Det är viktigt att inte bara lyfta fram elevens 

kunskapsutvecklande utan också deras välbefinnande som ökar med en modersmålslärares 

stöd i undervisningen.  

Arbetsmiljöns påverkan av elevens kunskapsinhämtning 

Sonja börjar med att läsa upp sina fem T som står för trygghet, trivsel, tålamod, tid och 

tydlighet vilket hon anser att en god arbetsmiljö skall genomsyras av. Vidare påpekar hon att 

eleverna ska bli inspirerade av väggarna som ska vara utsmyckade med text och bild på bland 

annat klockan, årstiderna, dagarna, alfabetet med mera. Utöver detta skall klassrummet vara 

rent och fräscht. 

Sandra betonar vikten av att känna stöd uppifrån ledningen samt att arbetsmiljön påverkas av 

att det kommer in nya elever under terminen vilket påverkar gruppen skapar oro i gruppen när 

elever flyttar och kommer under terminen. Det bör finnas en inslussningskanal där en lärare 

tar emot nyanlända och lär dem grunderna innan de slussas ut till respektive 

förberedelseklass. En slags förberedelseklass till förberedelseklasserna. Sen menar hon 

självklart att det beror på vilken elevgrupp hon har, hur stabil den är och så vidare. Vidare 

anser hon att klassrumsmiljön bör vara lugn och harmonisk samt att eleven känner att det 

finns stöd och hjälp att få i sin kunskapsutveckling. 

Eva säger att ett klassrum säger mycket. 

- Du behöver bara öppna dörren till ett klassrum så kan du läsa av väldigt mycket, hur 

undervisningen bedrivs och så vidare. 

Hon menar att det till exempel även räcker med att se hur bänkarna är placerade i 

klassrummet för att få en bild om hur läraren ser på undervisningen. Hon anser att en elev ska 

möta en inspirerande och pedagogiskt miljö som skvallrar om att det finns mycket att 
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utforska. Samtidigt som betonar vikten av att det finnas möjligheter till att både arbeta i grupp 

och individuellt samt att klassrummet har ett rikt material att erbjuda eleven. 

Samtliga intervjupersoner ser klassrumsmiljön som betydelsefull där både den visuella och 

osynliga miljön inverkar på elevens kunskapsinhämtning. I läroplanen står det:  

”Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” 

(Lpo94:7) 

Sonja och Sandra berättar lite om nätverken för nyanlända 

2007 bestämdes i kommunen att göra en gemensam syn på nyanlända mellan 

elevstödsverksamhet, socialen, SFI(svenska för vuxna invandrare) förskola, skola, 

introduktionsenheten. Alla samlas och går igenom vad varje del bör göra. Sonja blev tillfrågad 

att ansvara över skolbiten. De har träffats och informerat varandra vad varje verksamhet gör 

för nyanlända, alltså deras arbetsuppgifter för att bättre kunna utarbeta bra samarbetsformer 

samt även för att gemensamt och delar söka projektmedel - pengar. De har fått olika uppdrag. 

Ett uppdrag var att göra en processkartläggning som går ut på att visa vad varje enhet ansvarar 

över. Detta samarbete kom att kallas för ett av två nätverket. Sonja arbetar i båda nätverken 

där hon i det stora nätverket tar del om hur man syr ihop en helt nyanländ familj till det lilla 

nätverket där hon sprider vidare den kunskapen hon får ta del av till de andra 

förberedelseklasslärarna i kommunen. Regeringen har velat att varje kommun har en 

handledning för hur man tar emot nyanlända så Sonja skrev 2007 en handledning till 

förberedelseklasslärare där hon delade med sig av sin erfarenhet. I den kommunen som 

Sandra och Sonja arbetar i finns det fyra skolor (med denna skola inräknad) som erbjuder 

elever förberedelseklassundervisning med cirka 22 lärare och cirka 230 barn. Både Sonja och 

Sandra har före nätverket saknat någon att prata och ventilera sitt arbete med. Sandra var med 

i början av det lilla nätverket där alla förberedelseklasslärare fick träffas och delge varandra 

om sitt arbete, men tiden gick mer åt att diskutera arbetssituationer där vissa hade ohållbar 

arbetsmiljö. Tanken var att nätverksträffarna skulle bli kontinuerliga men detta har under 

olika anledningar inte fungerat. Nu är det tyvärr bara Sonja som träffar de andra.  

Vitsen med nätverken är att nå ett övergripande arbetssätt i hela söderorten med en 

kartläggning och handlingsplan för nyanlända.  
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Övrigt 

Alla föräldrar vill sitt barns bästa (Rodell Olgac 1995:57). Samtliga intervjupersoner var noga 

med att påpeka att ett viktigt samarbete med hemmet är en förutsättning i vilken riktning 

andraspråkseleven utvecklas.  

 

Tre avslutande tankar av intervjupersonerna 

Eva menar att skolan hon arbetar i är i en ständig utveckling och det är viktigt att ha kvar det 

arbetssättet där gammal kunskap alltid går att kompletteras med ny. 

Sandra säger att se det eleverna kan och inte bara fokusera på vad han/hon inte behärskar. Se 

båda sidorna av barnets kunnande och vad de bör lära sig. Stressa inte lärandet! 

Sonja påpekar att det är viktigt med en ledning som har visioner, tänker framåt, tar tag i saker, 

har riktlinjer, inspirerar övrig personal samtidigt som både barn och föräldrar vet vad som 

gäller. 

- En stark skolledning ger en stark skola! 
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Sammanfattning 

Det framgår många tankar på hur man bör arbeta för att andraspråkselever ska utvecklas på 

bästa sätt. Här nedan följer några punkter som summerar intervjupersonernas tankegångar.  

Som förberedelseklasslärare är det viktigt att i andraspråksundervisningen tänka på: 

 att ta vara på elevernas förförståelse, 

 att använda samtalet som ett språkutvecklande verktyg på (för eleven) ett intressant 

och lustfyllt sätt,  

 att ta vara på de fortbildningsmöjligheter som finns för att vidga det egna 

undervisningsperspektivet, 

 att se till att arbetsuppgifterna är kognitivt utmanande och situationsobundna likt 

Cummins modell, 

 att variera undervisningen (samspel mellan teori och praktik) så den inbjuder eleven 

till att själv vilja utforska ämnet, 

 att bistå med en inspirerande miljö där Sonjas fem T (trygghet, trivsel, tålamod, tid 

och tydlighet) bör genomsyra verksamheten, 

 samt tillhandahåller ett rikt material där möjligheten att utvecklas både individuellt 

och i grupp är möjlig, 

 erbjuda eleven stöd på modersmålet parallellt med andraspråksundervisningen om 

skolans resurser tillåter i samtliga ämnen, 

 samarbeta och med hemmet för att öka andraspråkelevens möjligheter att utvecklas i 

rätt riktning, 
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Diskussion och sammanfattning på observationerna och intervjuerna 

Både det matematiska och språkliga bemötande som framgick genom observationen och 

intervjuerna var dels att lärarna var tydliga med att nå elevernas förståelse genom noga 

förklaring samtidigt som man tog hänsyn till att göra undervisningen lustfylld genom att låta 

dem vara delaktiga i genomgångar. Dessutom spelar de kognitivt utmanande 

arbetsuppgifterna en väsentlig roll ihop med klassrumsklimatet som samtliga 

förberedelseklasslärare var måna om att bevara i vägledandet av andraspråkselevernas 

utveckling.  

Vidare ansågs den individanpassade undervisningen genomsyra den yngre 

förberedelseklassverksamheten till skillnad från högstadiets förberedelseklass som menade på 

att det var bättre med en gemensam undervisning på grund av den stora elevgruppen samt den 

begränsade tiden eleverna vistas där. En anledning till att en individanpassad undervisning 

behövs minst lika mycket i högstadiet beror på att identitetsutvecklingen under tonårstiden är 

fragil och bör därför tas hänsyn till. Jag anser att man i högstadiet generellt har lättare att 

relatera till sig själv vilket man inte gör på samma sätt i de lägre åldrarna där man ser sig som 

en del av kollektivet i klassen.”Den sociala identiteten utvecklas när tonåringen känner sig 

accepterad i gruppen och kompetent i olika sociala sammanhang. Det kan vara i 

klassrummet…” (http://www.growingpeople.se/templates/Page.aspx?id=20811). Med detta i 

åtanken inser man att det även skulle vara bra med en individanpassad undervisning i 

högstadiet. Det gäller i detta specifika fall att finna en lösning på elevgruppen genom att 

antingen minska den eller utöka personaltätheten. Detta innebär emellertid inte att skolans 

budget måste påverkas, då det säkert går att lösa med den personal som skolan redan förfogar 

över. Det handlar här om att skolledningen noga tänker över personalplaceringar så att kloka 

prioriteringar kan utvinnas.  

Angående modersmålslärarnas stöd i undervisningen är två av intervjupersonerna eniga om att 

det vore bra för elevens språk- och matematikutveckling medan den tredje pekar på att det 

också kan medföra risker som istället kan förhala tidsinlärningen av andraspråket. Men trots 

dessa meningsskiljaktigheter ser alla positivt mot ett samarbete med modersmålslärarna dock 

under rätt förutsättningar. Alla är även överens om att det i dagsläget är svårt att finna 

samarbetsmetoder på grund av att modersmålslärarna enbart kommer efter skoltid. Evas tanke 

där modersmålslärarna istället skulle vara anställda i skolan är en intressant tanke.  

http://www.growingpeople.se/templates/Page.aspx?id=20811
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Utöver detta framgick det av samtliga personer som observerats och intervjuats på 

förberedelseenheten att en god kontakt med hemmet är en viktig förutsättning för hur eleven 

inhämtar kunskap. Att förberedelseklassläraren även stöttar hemmet genom information om 

hur de kan hjälpa sitt/sina barns utveckling är minst lika viktigt i en förberedelseklass som i 

en vanlig. Alla föräldrar vill hjälpa sitt/sina barn, men om man har annan kulturell 

skolbakgrund är det inte alltid lätt att veta hur de ska agera i den nya skolmiljön. 

Vidare är lärarna väl medvetna om vikten av att inte ge understimulerade arbetsuppgifter. 

Några menar ändå att det inte alltid är lätt att anpassa undervisningen på grund av 

åldersspannet samt att nya elever droppar in under terminens gång vilket kunde påverka 

gruppsammanhållningen beroende på gruppens tillstånd. I alla klasser samtalas det mycket då 

samtliga lärare poängterar att eleverna lär sig utveckla språket genom varandra i klassrummet 

och på raster samt genom den vuxnes vägledande hand. Det är även viktigt som lärare att man 

gör gruppuppgifter som ”ska kräva att eleverna talar med varandra, inte bara uppmuntra dem 

till att göra det” (Gibbons 2006:45). En annan intressant aspekt angående talet enligt Gibbons 

är att: ”Muntliga redogörelser fungerar som en bro över till skriftspråket…” (Gibbons 

2006:43).  

Något som Kruseborn och Nordenberg understryker i sin studie om matematiska mål, medel 

och metoder är att lärarna ansåg att det är viktigt att använda ett laborativt arbetssätt som 

kompletteras med räkneböcker och inte tvärt om (Kruseborns & Nordenberg 2006:22). Flera 

av lärarna använder även arbetsscheman (se bilaga 4) som går ut på att ge eleverna större 

ansvar över sina egna studier vilket har gett positiva resultat. Visst förekom det variation i 

många av förberedelseklasserna, men det går alltid att förbättra och variera mer, viktigt är 

bara att undervisningen inte förlorar sin meningsfullhet samtidigt som den utmanar på ett för 

eleven lustfullt sätt.  

Det är förvånansvärt få som använder leken som ett verktyg i lärandet. Lekens magi som 

lustskapande verktyg avtog ju högre upp i åldrarna min observation gjordes. Endast en klass 

utöver de yngre klasserna har valt att tillämpa detta i sin undervisning. Detta är emellertid 

ingen ovanlig syn i dagens skola. Det finns även de lärarna som såg till att göra sina elever 

delaktiga i undervisningen för att nå elevernas lust vilket bland annat läroplanen poängterar 

som en av riktlinjerna. I kursplanen för svenska och svenska som andraspråk står det att 

skolan ska ha som mål att sträva mot att elever: ”- utvecklar sin fantasi och lust att skapa med 
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hjälp av det svenska språket, både individuellt och i samarbete med andra” 

(www.skolverket.se/). Detta bör man som lärare alltid ha i åtanken vid planering av 

undervisningen, oavsett ämne. I läroplanen står det dessutom:  

”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet” (Lpo94:5) 

Många av lärarna visade dock stor omsorg i att inte ta saker och ting förgivet i undervisningen 

där målet var att nå elevens förståelse genom noga förklaringar. Att se på undervisningen 

genom ett interkulturellt förhållningssätt innebär bland annat att man är uppmärksam på 

andraspråkelevens erfarenhet och förförståelse samt anpassar undervisningen därefter. 

Lahdenperä skriver ”För att undervisningen skall kännas relevant och meningsfull är det en 

fördel att den knyts till elevens förförståelse” (Lahdenperä 2004:65). Lärarna menade även att 

det är viktigt att man är lyhörd och visar ett intresse för elever som vill berätta något från sin 

kultur genom erfarenhet eller bara vill dela med sig av tankar som väckts kring det som man 

läser. Samtalets vikt är trots allt minst lika viktig som läsandet i elevers språkutveckling.  

Att samhället är dynamiskt råder det inget tvivel om, och att man i kommunen inser vikten av 

att skapa en handlingsplan för nyanlända kan man hoppas bli ett startskott för andra 

kommuner i landet för ett bättre mottagande av våra bröder och systrar som kommer till 

Sverige från alla hörn runt om i världen. Kulturmöten är berikande på alla sätt och vis och bör 

därför tas till vara på. Jeanette Ohlsson skriver: ”Möten skapar förändring. Möjliggör 

samexistens. Ökar förståelsen för varandra. Punkterar fördomar. Får oss att se möjligheter i 

det som är olika” (http://www.kulturlank.com/?page=about).  

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/
http://www.kulturlank.com/?page=about
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Analys och resultatredovisning 

Del 2: om modersmålslärare och vanlig grundskolelärare Av: Nahrin Aslan 

Observationsbeskrivning 

Redovisningen av blandklassen med årskurs ett till tre som kommer presenteras nedan 

varierar då jag anpassat mig efter verksamheten och lärarnas planering och utformning av de 

olika lektionstillfällen som pågår i två olika klassrum. 

Beskrivning av skolan som observerades 

 Min vistelse på skolan som jag observerade i inträffade tisdagen den 13 oktober 2009 och 

varade i två veckor framöver till och med fredag den 24 oktober 2009. Skolan är en stor 

avlång byggnad med två våningar och mina observationer skulle ta plats i den främre delen 

utav skolan på andravåningen. Skolans grundskoleelever i årskurs 1-5 har sina 

undervisningssalar där. Väl uppe på övervåningen möts man av en jättelång korridor med ett 

flertal klassrum på båda sidor med skyltar på klassrumsdörrarna som beskriver vilken årskurs 

som befinner sig i klassrummet.  

Klass 1 (årskurs 1- och halva årskurs 2) 

Under min första klassobservation fick jag bekanta mig med årskurs ett och halva årskurs två 

som består utav 28 elever och en grundskolelärare i ett av de två klassrummen. Klassen har 

jag valt att kalla ”klass ett”. Här flyter undervisningen på med att eleverna i årskurs två jobbar 

ganska individuellt och självständigt i sina läroböcker utan svårigheter och får hjälp vid 

behov. Medan läraren varsamt men på ett effektivt sätt får igång eleverna i årskurs ett med att 

bland annat lära sig alfabetet så att de stegvis sedan ska kunna läsa mer självständigt och fritt 

utan att vara i behov av läraren som ett redskap utan använda läraren som en vägledare 

istället anser jag att de äldre eleverna i klassen lärt sig göra. Författaren Frank Smith tar upp 

att ”Lärarens ansvar är inte att lära barn … utan göra det möjligt för dem att lära…” (Smith 

1997:14) Smith menar att detta sker genom kreativa lektionsplaneringar då 

inlärningsprocessen blir intressant och meningsfullt för eleverna. Läraren i klassen har valt att 

på ett mångsidigt och kreativt sätt lära barnen det svenska alfabetet genom att använda sig av 

olika metoder under ett och samma lektionstillfälle. Att man som lärare likt det Smith 

diskuterar har i åtanken att man inte ska banka in kunskap i eleverna, utan ge elever olika 
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möjligheter till lärandet är viktigt. Detta anser jag blir möjligt om läraren har ett öppet 

förhållningssätt till att varje individ lär på olika sätt samtidigt som han/hon erbjuder eleven att 

arbeta i en laborativ miljö på ett lekfullt sätt.  

Nordenheden betonar att man i undervisningen ska ha experimenterande material som väcker 

elevernas nyfikenhet och vilja att lära, vilket ger andraspråkselever möjligheter och olika sätt 

till att klara av hinder och problem de kan tänkas stöta på. Får eleverna denna möjlighet till att 

lära på flera plan blir det även lättare för andraspråkselever att lära sig och ta till sig olika 

ämneskunskaper. Under observationerna fick eleverna bekanta sig med följande bokstäver Vv, 

Ee och Rr. Först genom att gemensamt i helklass ha en diskussion, om vilka bokstäver de 

redan tidigare har fått bekantat sig med. Då syftet är att ta upp hur bokstäverna låter 

(fonologiskt/ljudmässigt) och se om eleverna begripit och tagit det till sig, hur bokstaven ser 

ut, i vilka ord de kan dyka upp t.ex. räv, ros, rot.  Sedan får eleverna även lära sig skriva 

bokstäverna i sina skrivböcker där de ”tränar” på att skriva bokstäverna i stor och liten 

bokstav. För att sedan avsluta lektionen får eleverna arbeta i Cirkusboken som är en 

alfabetsbok med olika övningar. Detta görs för att eleverna ska bekanta sig och lära sig 

bokstaven på ett lekfulltsätt. I boken får man leta rätt på bokstaven i olika bildgåtor, och 

bilder men även att man ytterligare en gång får träna på att skriva av och lära sig bokstavens 

form och ljud. 

För att sedan återigen stärka och bygga på inlärningen av det svenska alfabetet ytterligare fick 

eleverna efter rasten fortsätta Svensklektionen genom att para ihop rätt bild eller symbol och 

med rätt mening i ”Jag har” och ” Jag ser” böcker. Där ska man till exempel hitta meningen 

”Jag ser en hund.” och sedan klistra in meningen vid rätt bild som förställer en hunden.  Detta 

är ett eget material som läraren använder sig utav för att bygga på elevernas ord och 

begreppsuppfattning och ordförråd på svenska. Men att eleverna inte förstod eller var bekanta 

med alla bilder och symboler på korten som de arbetade med under lektionen framgick 

tydligt. Dels för att läraren i klassrummet emellan åt valde att förklara eller fråga om vissa 

bilder som hon visste att dessa elever hade svårt att förstå. Ett bildexempel som förekom i 

uppgiften var skillnaden mellan en gran och tall. Visst är båda ”träd” som barnen namngav 

bilderna men att de heter och är olika trädsorter förstod eleverna inte riktigt. I läroplanen står 

det att läraren ska se till att skolundervisningen ska bygga på elevers tidigare förkunskaper 

och förståelse de individuellt bär med sig, för att eleverna ska kunna ta till sig och förstå de 

som presenters i klassrummet (www.skolverket.se) Därför är det viktigt att man som lärare 

http://www.skolverket.se/
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kan variera mellan undervisningsgraden för att förklara. Men dock inte för att göra 

undervisningen allt för lätt och antagbar vilket hejdar kunskapsutvecklingen hos eleverna.  

Utan undervisningen ska som filosofen Vygotskij betonar ha sin grund i den proximala 

utvecklingszonen då man som lärare ska ägna sig åt att ha undervisning strax över elevens 

redan inskaffade och besittande kunskap i ämnet för en god kognitiv utveckling. Läraren i 

klassen var som sagt medveten om att vissa bilder och symboler som fanns med i 

undervisningsmaterialet var helt okända eller svåra att tolka på grund av andraspråkselevers 

tidigare symbol och ordkunskaper men valde att behålla dem i läromedlet och istället gå 

igenom bilderna och symbolerna bildligt och muntligt i helklass för att vidga elevernas 

begreppsuppfattning. Som Vygotskij betonar är ”skolan den miljö där människor ges 

möjligheter att komma i kontakt med de… erfarenheter som man inte möter i vardagen, det 

vill säga institutionella begrepp och kunskaper” (Säljö 2005:125).  

Under en Matematiklektion samma vecka fick eleverna i klassen arbeta i olika och varierade 

matematikböcker beroende på vilka matematiska förkunskaper eleverna har med sig från 

förskolan och hemmet. Då det i läroplanen står att man som lärare ska se till varje individs 

enskilda förförståelse och kunskaper för att kunna ta fast vid och utveckla deras lärande 

(www.skolverket.se). Med detta sagt varierade kunskapsnivån i klassen ganska mycket men 

läraren verkade kunna styra upp gemensamma introduktioner med båda årskurserna i klassen 

som gynnar alla. Detta gjorde hon genom att först gå igenom vissa grunder för en allmän 

repetition. Men valde även att gå igenom ett fåtal uppgifter på tavlan som de äldre eleverna i 

klassen behövde en genomgång på. Denna genomgång är även en bra grund för de yngre 

eleverna i klassen att känna till framöver. Att ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” (Lpo94: 4), anser jag är ett utav de viktigaste målen man ska 

sträva mot som lärare speciellt i en klass med andraspråkselever. Även lärarens val av en 

gemensam introduktion visar ett interkulturellt förhållningssätt där andraspråkseleverna i 

klassen får lära men även ta del av varandras olika sätt att lösa och se på svårigheter i sin 

undervisning (Lahdenperä 2008:62). 

Efter introduktionen fick eleverna börja arbeta individuellt i matematikböckerna och läraren 

gick runt och kontrollerade att alla arbetade. Emellanåt kunde läraren stanna och hjälpa en och 

annan elev som fastnat vid en uppgift de fått problem med. Ett återkommande problem som 

jag lade märke till bland de flesta eleverna i klassen, var att de inte förstod hur man kan jobba 
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med att dela in fem kamrater i flera olika sätt då uppgiften går ut på att finna två olika siffror 

som tillsammans blir fem. En utav dessa matematikuppgifter i boken ”Matematikgruvan” som 

de flesta eleverna arbetade med gick ut på att man ska dela upp fem ägg på flera olika sätt 

mellan fågelbon. För att få eleverna att förstå och klara av uppgiften som jag och läraren 

märkte berodde på brister i det svenska språket där eleverna inte förstod vad ordet olika 

innebar. De som ville och kunde fick gärna förklara på sitt modersmål för varandra. I 

läroplanen för både svenska och modersmål står det att man som elev har rätt till att ”tillgänga 

sig kunskaper om språk… för att kunna göra jämförelser mellan sitt modersmål och det 

svenska språket och därigenom utveckla sin tvåspråkighet”(www.skolverket.se) 

Klass 2 (årskurs 3-2) 

Klassen består utav 32 elever och en grundskolelärare för årskurs tre till sex. Observationerna 

i detta klassrum var rätt ytliga då läraren i klassen tyckte att klassen var alldeles för rörig och 

jag fick bara möjlighet att vistas där vid ett tillfälle. 

Under ett lektionstillfälle i helklass med årskurs tre och resten utav årskurs två var lektionen 

ganska spridd planerad av grundskoleläraren. Här fick årskurserna jobba med två skilda 

ämnen under en och samma lektion, som gjorde lektionspasset lite väl rörig och ostrukturerad 

för både läraren och eleverna. De två årskurserna var i behov av lärarens vägledning och 

uppmärksamhet på samma gång, men på olika sätt. Detta resulterade i att läraren snabbt 

tappade fokus och lektionen fick pågå utan någon riktig struktur och trygg arbetsmiljö. “Om 

det inte finns ledarskap finns det inte heller struktur, tydlighet…” (Lahdenperä 2008:36). Det 

blev alltså påtagligt under lektionen vilket även läraren kände på sig och valde att påpeka 

medan observationen pågick. En viktig utgångspunkt som läraren bör utstråla förutom 

ordning, tydlighet och trygghet, är att vara en god och fokuserad vägledare i det som ska 

undervisas för eleverna. 

Eleverna i årskurs tre jobbade i en individuell och självständig takt i sina matematikböcker så 

gott det gick. Medan årskurs två jobbade med ”Svenskbiten” (se sid 31) en mångsidig lärobok 

i svenska med mycket pyssel och knåp. De flesta eleverna ville helst diskutera uppgifterna i 

boken högt med varandra, fastän läraren påpekat att man ska arbeta individuellt och tyst i 

klassrummet ett flertal gånger. Denna ostrukturerade lektion med otydliga riktlinjer fick de 

flesta eleverna att bli ofokuserade i sitt arbete, som i sin tur påverkade deras motivation 

negativt under lektionstillfället. Cummins anser att en arbetsmiljö i klassrummet bör bygga på 
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trygget och struktur för eleven som den ska kunna finna hos läraren och klasskamrater vilket 

ökar motivationen och bidrar till ett aktivt och lärofullt klassrum.(Cummins 2001:105).  

 

Modersmålsundervisning 1 (Turkiska årskurs 1) 

 Undervisningen i modersmål sker en gång i veckan för varje individuell årskurs 1-4 i 

grundskolan.  

Modersmålsklassen jag både fick observera och delta i hade ganska nyligen kommit igång 

med undervisningen i Turkiska med de yngsta grundskoleeleverna i skolan. Här jobbar 

modersmålsläraren mycket med att få igång eleverna i ett aktivt lärande i klassrummet. Då 

lärarens främsta uppgift är att få barnen aktiva i både arbete och samtal. Lindö anser att 

samtalet i en aktiv verksamhet är ett viktigt redskap för elevers ständiga språkinlärning (Lindö 

2005:86-87).  Under detta tillfälle jobbade eleverna bland annat med de olika årstiderna både 

praktiskt och muntligt då lektionen började med att samtala kring årstiderna genom frågor 

som: Hur är vädret? Vilka månader ingår i vilken årstid? Hur ser träd och växter ut beroende 

på årstid? Eleverna svarade på frågorna så gott de kunde men läraren fick emellanåt förenkla 

frågorna eller eventuellt ta frågorna på svenska parallellt med turkiska för att eleverna skulle 

förstå.  Kanske verkade diskussionen enligt min uppfattning lite för språkligt komplicerad för 

eleverna då deras språkfärdigheter på turkiska är betydligt svagare än i det svenska språket. 

Detta var modersmålsläraren väl medveten om då hon påpekade att det är allra viktigast för 

eleverna att komma igång med att våga samtala på modersmålet med varandra för att sedan 

kunna lära på modersmålet. Språket är som enligt Vygotskij och Marx menar ”ett redskap 

som har en avgörande roll för individers lärande och utvecklande” i samspel med andra. 

(Säljö 2005:112). Kan inte eleverna bestämmelserna och reglerna i sitt modersmål får de svårt 

att utveckla och bygga upp sina förkunskaper och förståelse på modersmålet (Rodell Olgac 

1995). 

Att ha en medveten kognitivt krävande diskussion på turkiska enligt Cummins modell i 

klassrummet menar modersmålsläraren att nivån gör så att eleverna blir tvungna att utveckla 

sin svaga språkbehärskning genom att försöka delta i konversationen. (Axelsson 2003:145) 

Modersmålsläraren menar att man ska skapa förutsättningar som gör att eleverna blir tvungna 

att samtala med varandra (Gibbons 2006:45). Det kan ibland vara svårt och väldigt krävande 
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när de inte har den rätta kunskapsgrunden i sitt modersmål rent språkmässigt.  Om inte 

lektionerna är upplagda med rätt utmanade uppgifter får inte eleverna det stöd och hjälp i sin 

språkliga utveckling de är berättigade till. 

 Efter samtalsintroduktionen delar modersmålsläraren ut fyra tomma stenciler där eleverna får 

till uppgift att placera ut de olika årstiderna i rätt ordning. De får klippa och klistra in rätt träd, 

djur och växter under rätt årstid.  En röd tråd som håller ihop temat i varje stencil är en bild på 

en liten flicka som antingen står och plockar blommor eller åker pulka. 

Fastän eleverna har var sin stencil att klistra och rita på pågår lektionen gemensamt i grupp 

och alla väntar in varandra innan man börjar med en ny stencil som modersmålsläraren delar 

ut. Detta görs eftersom läraren läser en liten berättelse högt om den lilla flickan som finns 

med i varje årstid för alla elever så de gemensamt kan knyta an till nästa bild och 

arbetsuppgift. Själva lektionen gick ut på att öva motorik och samarbete. Modersmålsläraren 

frågar eleverna allmänna frågor för att hålla igång samtalet medan eleverna aktivt höll på med 

att klippa och klistra som till exempel: Vad brukar du tycka om att göra på vintern när de är 

kallt ute? Brukar du gå ut på sommaren och plocka äpplen? Ett annat delmål som 

modersmålsläraren har gemensamt med läraren i årskurs ett är att eleverna ska kunna ta del av 

ett laborativt material under lektionstillfälle. Då syftet är att eleverna ska få olika möjligheter 

till att lära och diskutera samma ämne. Lärarna sätter stor vikt i att eleverna ska få se, känna 

och ta i olika aktiviteter som avlöser varandra i klassrummet.  

En annan aktivitet som även den hade mycket med att arbeta och fungera i grupp var charader 

som eleverna tyckte om att leka. De fick då en och en gå upp till läraren och läsa från en lapp 

som de fick dra ur en påse läraren höll i. De skulle med både kroppen och talet försöka få sina 

klasskamrater att gissa vilket ord de hade fått. Övningen var väldigt krävande då det var 

meningen att eleverna endast skulle använda sig utav sitt modersmål för att kunna beskriva 

vad de föreställde.” Det betyder mycket om man som lärare aktivt använder sig av barnens 

modersmål på lektionerna… ”( Rodell Olgac1995:17) eleverna får aktivt känna av betydelsen 

av att kunna använda sitt modersmål i undervisningen.  
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Modersmålsundervisning 2 (Turkiska årskurs 2) 

Modersmålsundervisning med fem elever i årskurs två skiljer sig ganska mycket från 

undersviningssättet som modersmålsläraren använder sig av i den lägre årskursen. Hon 

fokuserar med dessa äldre elever på att ha en språkberikande undervisning. Denna gång fick 

jag vara delaktig i undervisningen. Lektionen gick ut på att eleverna skulle finna rätt 

motsatsord att bara ihop. Eleverna fick först en stencil med flera motsatsord ord som till 

exempel ren- smutsig, fin -ful som de först skulle finna och klippa ut och sedan para ihop på 

ett annat papper. Övningen gick smidigt till och eleverna förstod vad de skulle göra. Då och 

då kunde läraren samt eleverna stanna upp mitt i uppgiften för att dela med sig på svenska om 

vad de höll på med för att även få in mig i undervisningen. Denna kanske omedvetna handlig 

gör att eleverna med denna typ av övning kan ”tillägna sig kunskaper om språkets 

uppbyggnad för att kunna göra jämförelser mellan sitt modersmål och det svenska språket och 

därigenom utveckla sin tvåspråkighet” (www.skolverket.se). Det handlar alltså inte här om 

det fonologiska och strukturen i något av språken utan att ta till sig begreppsuppfattningar på 

första och andraspråket. I läroplanen står följande ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa 

och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro 

till sin språkliga förmåga” (Lpo94:5) 

Under ett annat lektionstillfälle fick elever återigen arbeta med språkberikande uppgifter då de 

den här gången gick igenom skillnader och likheter som fanns i det svenska och det turkiska 

alfabetet.  Lärarens syfte med denna lektion var att belysa och uppmärksamma vissa 

fonologiska ljud och bokstäver som skiljer men även inte finns med i de olika språken. Som 

till exempel ett ljudmässigt Cc i det svenska alfabetet kan för de turkiskt talande eleverna 

betyda ett flertal bokstäver i det turkiska alfabetet eftersom bokstäverna kanske låter som ett 

svenskt Cc när det ska ljudas. 

 

 

 

http://www.skolverket.se/
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Sammanfattning 

Här nedan följer en sammanfattning av klassrumsobservationerna hos grundskolelärare och 

modersmålslärare och deras sätt att arbeta med andraspråkselever i klassrummet. 

Enligt lärarna bör det finnas:  

 

 varierad och laborativt material i undervisningen bland annat Kippa, klistra, skriva, 

  förståelse för varje elevs förförståelse och behov i elevers kunskapsvariation, 

 olika ledarroller för att elev och lärare kan känna trygghet, struktur och tydlighet i 

klassrummet, läaren bör ha en god planering och vara noga förbered för de som ska 

undervisas. 

 kognitivt och situationsobunden undervisning för att främja och utveckla lärandet 

enligt Cummins modell, 

 utrymme för samtal i både första- som andraspråket för att utveckla ett rikt och 

fungerande språk, 

 ett interkulturellt förhållningssätt av läraren vilket bland annat innebär att han/hon har 

medvetenhet i att alla elever lär sig på olika sätt. 
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Tre intervjuresultat 

Här nedan kommer tre olika personers tankar kring att arbeta med andraspråkselever i skolan.  

Kort presentationen intervjupersonerna 

Lena är utbildad lågstadielärare har arbetat som det sedan 1969 och har jobbat med 

grundskolans tre första årskurser sedan starten och trivs jätte bra med sitt val. Hon har i stort 

sätt arbetat på sin nuvarande arbetsplats under alla sina år som lärare och tycker att hon haft 

möjlighet att bidra med rolig och lärorik kunskap genom åren. Samtidigt som skolans 

mångkulturella mångfald bidragit till att även hon tagit till sig och lärt sig massor i gengäld. 

Sara är utbildad modersmålslärare och har en fullföljd lärarexamen från hemlandet som inte 

godkänts här i Sverige. Hon arbetar som modersmålslärare i ett flertal olika skolor och 

undervisar i turkiska i olika årskurser vilket hon gjort i snart tio år nu och trivs med yrket. 

Parallellt med undervisningen har hon valt att återuppta sina studier och utbildar sig nu till 

grundskolelärare som hon snart ska examineras i. 

Mikael är utbildad modersmålslärare i Arabiska och har även han arbetet i samma skola i 

snart 40 år och nu fått ta del av och ansvarar för skolans matematikprojekt för 

andraspråkselever tillsammans med flera andra modersmålslärare och specialpedagogen Anna 

på skolan. 

 

Språkligt bemötande 

Lena anser att arbetet med det språkliga bemötandet hos andraspråkselever handlar om att 

försöka hitta varierande arbetsformer i klassrummet som kompletterar varandra i ett och 

samma ämne. Så att eleverna får den möjlighet att ta till sig den kunskap de är berättigade till 

på flera olika arbetsformer än ett. ”alla metoder för … undervisning kan ge vissa positiva 

resultat för vissa barn vid vissa tillfällen” (Smith, 1997:12). Därför anser jag att de flexibla 

metoderna som beskrivs ovan (observationerna årskurs 1 och modersmålsundervisningen) är 

ett effektivt sätt att för andraspråkselever att försöka anamma sig den undervisning och 

kunskap de erbjuds i skolan.  
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Hon fortsätter sedan vidare med att poängtera att man ständigt ska vara uppmärksam och redo 

för att utmana elever i sitt lärande. Att vara ett steg före, för att kunna utveckla elevernas 

lärande i rätt riktning så att inte utvecklingen plötsligt stannar upp. Hon kan känna att vissa 

elever har för enkla skoluppgifter som hejdar deras kunskapsintag och utveckling i språket. 

Hon menar att man inte ska vara rädd för att hitta material och uppgifter som utmanar och 

sätter press på dessa elever. Elever som ofta är klara med lektionernas arbetsuppgifter alldeles 

för snabbt eller som hon märker behöver allt mer krävande uppgifter som får dem att flitigt 

använda sig av all sin besittande kunskap. Lenas förhållningssätt till lärandet kan kopplas till 

Cummins och Vygotskijs sätt att se på ett effektivt lärande.  Hon menar som Cummins att 

undervisningen ska vara kognitivt krävande och situationsobunden som utmanar varje enskild 

elev till att utvecklas och ta till sig nya erfarenheter och kunskaper efter sin egen förmåga, 

förförståelse och takt. 

Något som Lena och modersmålsläraren Sara både är eniga om när det gäller det språkliga 

bemötandet hos andraspråkselever är att man ska planera och ha undervisningen på en nivå 

strax innan elevens redan besittande kunskap. Så att lektionerna blir enligt Vygotskij högt 

kognitivt utmanande där eleven då får möjlighet att utveckla sin kunskapsförmåga vidare. 

Sara som är modersmålslärare arbetar med det språkliga bemötandet med både svenskfödda 

andraspråkselever men hjälper även nyanlända andraspråkselever i förberedelseklasserna med 

läxor eller svårigheter med det svenska språket direkt i klassrummet. Hon tar emot eleverna 

när som helst under dagen vid behov av stöttning och hjälp eller om de bara skulle behöva 

prata ut. Vidare diskuterar hon och tycker att dagens unga föräldrageneration kanske satsar 

mycket på att lära sina barn det andraspråket (svenskan). När de egentligen bör satsa på att 

vilja lära sina barn sitt förstaspråk. Något som eleverna i årskurs ett som beskrivits ovan 

verkar vara jättesvaga i när de gäller att aktivt och flytande medverka i olika konversationer 

på modersmålet. Med andra ord menar Sara att man bör satsa på att utveckla ett starkt och rikt 

första språk för att stadigt lära sig ett andraspråk. ”Språket är en nyckel till att nå målen inom 

alla ämnen utan ett rikt språk begränsas elevernas möjligheter att delta i ett demokratiskt 

samhälle” (http://www.insyn.stockholm.se/kf/document/2004-09-

20/Protokoll/P20040920_083157.pdf). 

 

http://www.insyn.stockholm.se/kf/document/2004-09-20/Protokoll/P20040920_083157.pdf
http://www.insyn.stockholm.se/kf/document/2004-09-20/Protokoll/P20040920_083157.pdf
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Matematiskt bemötande 

Lena som efter många års arbete med andraspråkselever är väl medveten om eleverna svaga 

och ofta olika matematiska begreppsuppfattningar menar att man ska ha ett öppet 

förhållningssätt till olika kulturers sätt att anamma matematiken då hon ur Kilborns perspektiv 

menar att matematiken ingår i ett större samhälligt sammanhang än i skolan som institut 

(Löwing och Kilborn 2008:9). Hon menar att andraspråkselever ska och bör få ta till alla 

medel för att lära som exemplet under observation årskurs ett där eleverna hade behov och 

fick använda sig utav sitt modersmål för att diskutera och förklara svåra begrepp i 

matematiken. Lena menar att man givetvis använder sig utav matematiska former och termer 

ute i sin ”vanliga” vardag utanför skolans verksamhet. 

 För att kunna ha ett brett och öppet bemötande i matematiken tycker både Sara och Lena att 

man ska försöka väva in de problemlösningar och svårigheter eleverna stöter på i 

matematiken med andra ämnen. Ett arbetssätt som gör att matematiken och alla begrepp och 

utryck i den, man måste lära sig och hålla reda på känns betydligt roligare och lättare att 

tillägna sig. Att väva in matematiken i andra ämnen menar även Kruseborn och Nordenberg 

väcker elevernas intresse till att vilja lösa problem i matematiken vilket även resulterar i en 

meningsfull och intressant undervisning (Kruseborn och Nordengren (2006:11). 

En annan viktig aspekt på hur man som lärare ska kunna erbjuda andraspråkselever ett 

kreativt sätt att erövra och lära sig matematik ämnet i skolan är enligt Lena och Sara att jobba 

mångsidigt under lektionen. Där ska man tillåta eleverna till att aktivt se, känna och ta på 

olika läromedel som tillexempel klossar och kulramar för att samla på sig nya kunskaper. 

Detta kan likställas med John Deweys uttryck ”learning by doing” (Sundgren 2005: 90). 

Lena fortsätter med att säga: 

– ”Ett tyst klassrum är ett tråkigt och kunskapslöst klassrum.” 

För att betona Lenas ord med ett citat ur kursplanen för matematik (2007:34) menar hon med 

andra ord som jag tolkar det att ”Matematik är en levande mänsklig konstruktion och en 

kreativ och undersökande aktivitet som omfattar skapande, utforskande verksamhet och 

intuition” (www.skolverket.se) Detta innebär alltså att eleverna måsta få samtala och 

reflektera i en aktiv miljö. 

http://www.skolverket.se/
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För att kunna avgöra vilket språkligt och matematiskt bemötande man som lärare bör använda 

sig av i sin undervisning och till vilken grad man bör sänka eller höja undervisningsnivån, bör 

man enligt Lena och Sara samtidigt som man ska vara snäppet före i elevens utveckling 

“lyssna in var barnet befinner sig och bejaka deras initiativ…” (Nordheden, 2000:31) för att 

därefter planera och styra upp lektionen så att den är meningsfull och lärorik för 

andraspråkseleverna. 

 

Arbetsmiljön i klassrummet 

Modersmålsläraren Sara som inte är anställd på skolan tycker att arbetsmiljön i klassrummet 

som hon har att undervisa i fungerar bra med tanke på att de är nyinflyttande i skolan. Men att 

klassrummet definitivt skulle kunna göras till ett mer trivsamt och aktivt rum för lärande. Hon 

menar att ett fantasifullt klassrum med mycket material att välja bland får igång elevers vilja 

och lust till att aktivt lära. Men eftersom Sara inte är anställd på skolan försöker hon använda 

de klassrum och material hon har tillgång till. Hon berättar att hon ofta har med sig eget 

läromedel och material som hon förflyttar med sig i de olika klassrummen i skolorna tills hon 

får ett eget klassrum att undervisa elever i.  

Lena berättar att grundskolelärarna inte är vana vid att arbeta åldersblandat i klassrummet. 

Både Lena och hennes kollega har endast haft homogena årskurser att arbeta med innan. Detta 

kan ha påverkat arbetsron som inte alltid är den bästa vid lektionstillfällena när de har 

helklass. Lena nämner att de försöker göra det bästa av situationen och skapa en trivsam miljö 

för både elev och lärare som den är idag när hon poängtera att de tillsammans med eleverna 

ständig håller på att flytta och möblera om i klassrummet för att finna en trygg och 

trivsammiljö för alla som vistas där.  

Hon berättar vidare att hon tycker att det är väldigt viktigt att man synliggör elevers eget 

arbete genom att pryda väggarna i klassrummet med elevernas arbeten och sysslor under varje 

termin. Att miljön ska locka fram lust och inspiration är tydliga riktlinjer inom Reggio Emilia 

pedagogiken (Dahlberg & Åsén 2005:202-203). Detta görs för att få elevers verksamma 

arbete synligt för både elev, lärare och föräldrar.  
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Samarbete mellan lärare och modersmålslärare 

Både Lena och Sara berättar att de givetvis skulle vilja ha ett bra och fungerande samarbete 

mellan varandra.  Men så är inte situationen just nu efter den nya inflyttningen. De menar att 

man inte har kunnat organisera och styra upp någon riktig sammanhållning som fungerat på 

grund av att de slutat och tillkommit ny personal på skolan. Vilket lett till att de inte har fått 

någon möjlighet att kunna skapa en bra sammanhållning och organisation som de haft innan.  

Både Lena, Sara och Mikael (som jag kommer presentera under matematikprojektet) är alla 

eniga om att sträva efter och få igång matematikprojektet igen. De anser att det både stärkte 

och gav andraspråkselever i både förberedelseklasser och vanliga klasser det stöd och 

självförtroende de behöver för att tro på sig själva och nå målen i sina ämnen. Detta påvisar 

att matematikprojektet som lärarna fått ta del av har byggt en kunskap hos lärare och 

modersmålslärare. Kunskapen är att man tillsammans som ett team lättare bygger upp en 

förståelse om hur ett interkulturellt förhållningssätt i undervisningen kan påverka elevers 

utveckling och lärande. (Lahdenperä 2002:303)  

Efter lärarnas vädjan om att få återuppta projektet för att återuppnå andraspråkselevers 

positiva betygresultat i både svenska och matematik har ledningen på skolan jobbat flitigt för 

att så fort som möjligt få igång detta samarbete igen. Ett av målen i läroplanen lyder  

I kursplanen för matematik (2008) står det: ”Språkutveckling innebär att elevers 

begreppsvärld utvidgas. Alla lärare har ett gemensamt ansvar och måste vara medvetna om 

språkets betydelse för lärande.” (www.skolverket.se). 

 

Matematikprojektet flerspråkig matematikundervisning 

Resultat av intervju med modersmålslärare Mikael om matematikprojektet i samarbete med 

modersmålslärare och lärare. 

Mikael berättar att projektledaren för matematikprojektet var förra skolans specialpedagog vi 

kan kalla henne Anna. I projektgruppen ingick sex modersmålslärare som arbetar i kommunen 

en utav dem är Mikael själv som är modersmålslärare i arabiska.  

http://www.skolverket.se/


60 

 

Projektet var i samarbetet med enheten för språk och kultur i kommunen där 

modersmålslärarna i skolan fick fem timmars extra undervisningstid för att parallellt hjälpa 

och främja andraspråkelevers språk och begreppsuppfattning i sitt förstaspråk såväl som sitt 

andraspråk. Detta innebär att modersmålslärarna blev mer tillgängliga än vanligt under 

skoltid. Målet var att sträva efter att eleverna skulle få godkänt i skolans samtliga ämnen men 

främst ämnena Svenska och Matematik. I skolverket står det: 

– “Idag når många flerspråkiga elever inte kunskapsmålen i olika ämnen trots olika 

stödinsatser. För många av dessa elever skulle möjligheterna att nå målen öka väsentligt om 

stödet gavs på modersmålet.”(”Lusten att lära” 2002:82 www.skolverket.se)  

Vidare berättar Mikael att modersmålslärarna och andra delaktiga i projektet träffades 

regelbundet varje vecka för uppdatering och feedback. Det vill säga för att föra utvärdering 

utav olika lektionstillfällen och gemensam grupplanering. Han fortsätter med att påpeka att 

förutom målet att fler andraspråkselever ska uppnå godkänt i matematik och svenska, så ska 

även projektet öka och stärka lärartätheten och göra smågruppssystem möjliga. Detta tog även 

Lena och Sara upp kring matematikprojektet i intervjuerna ovan.  

Matematikprojektet innebär som ovan nämnt att modersmålslärarna ska arbeta med att stärka 

och bygga upp andraspråkselever bristande kunskaper i både språk och matematik.  

Språkbehärskningen har en avgörande roll för hur väl andraspråkselever kan förstå, lösa och 

räkna ut matematiska problemlösningar. Mikael beskriver att projektet i skolan användes för 

att hjälpa och stödja lärare och andraspråkselever vid elevernas kunskapsintag och utveckling 

i ämnet matematik. Andraspråkselever ofta har svårt att lösa matematiskuppgifter i böcker när 

de inte begriper eller kan relatera till de begrepp eller symboler som används i uppgifterna. Ett 

begreppsexempel som eleverna under den första observationen i analysen hade problem med 

var ordet olika som man kanske tar förgivet att alla förstår. När andraspråkselever inte förstår 

de ord och begrepp och symboler som används muntligt utav läraren eller i läroböcker är det 

viktigt att använda sig av modersmålsläraren som då kan “… nå fram via barnets eget 

modersmål”. (Rodell Olgac 1995:19)  

Det är här modersmålslärarens uppgift är att träder fram att agera som vägledare och förklara 

begreppet på modersmålet samtidigt som man upprepar och diskuterar begreppet på svenska. 

Rodell Olgac diskuterar att man bör angripa svårigheter i den svenska språkinlärningen med 

http://www.skolverket.se/
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att använda elevers förstaspråk för att eventuellt förklara och diskutera svårigheter så att 

eleven sedan ska finna en förståelse och övervinna ny kunskap. Mikael berättar att många 

andraspråkselever ofta undviker och inte vill jobba med matematiken då de anser att det är för 

krångligt och svårt att lära sig. ”Skillnaden ökar markant mellan dem som förstår och får ökad 

självtillit och dem som inte förstår och så småningom förlorar både lust att lära och tilltron till 

sin förmåga att lära matematik” (”Lust att lära” 01-02:20 www.skolverk.se). Denna 

inställning tror jag många elever har upplevt och känt under sin skoltid när de stött på 

svårigheter och problem i undervisningen. Dessutom har modersmålslärarna genom 

matematikprojektet fått upp ögonen för att även arbeta på ett praktiskt och varierande sätt i 

modersmålsundervisningen (Malmer 2002:92).  
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Sammanfattning 

Här nedan följer intervjupersonernas gemensamma synpunkter på hur en gynnsam 

andraspråksundervisningen ska och bör bedrivas för ett aktivt lärande.  

 

 Flitig variation av material i verksamheten. 

 Ett interkulturellt förhållningssätt för olika sätt att lära. 

 Använda samtalet som ett viktigt redskap för lärande. 

 Att se till varje elevs tidigare förkunskaper för att bättre nå förståelse. 

 Vikten av ett fungerande samarbete mellan personal.  

 Strävan efter trivsam och lärorik miljö i klassrummet efter de förutsättningar som 

finns på skolan. 

 Vikten av att ha Tema eller projektarbeten i verksamheten för att bland annat få 

tillgång till modersmållärare under dagtid.  
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Diskussion och sammanfattning på observationerna och intervjuerna 

För att fastställa vilket perspektiv och förhållningssätt lärare och modersmålslärare har kring 

andraspråkselevers undervisning och hur de arbetar för att främja andraspråkselevers 

kunskapsintag i klassrummet, visar det sig att lärarna använder sig utav ett laborativt arbetsätt. 

Detta innebär att variera lektionen med olika materialval samtidigt som man skiftar mellan 

praktik och teori för att kunna ha ett kreativt men även meningsfull språk- och matematik- 

utveckling i undervisningen. Detta framgick tydligt under både observationerna i de olika 

klasserna och intervjuerna med lärarna på skolan. Alla var de eniga och försökte ha ett så 

kreativt och lustfullt arbetssätt för andraspråkselever att lära på. Lärare och modersmålslärare 

menar alltså att man bör erbjuda flera sätt att arbeta med i ett och samma ämne i 

undervisningen. Författarna Malmer och Nordheden ställer sig bakom variationen i 

undervisningen då de menar att man ska använda sig utav flera sätt att lära och samtidigt göra 

undervisningen lustfylld och intressant så att eleverna lockas till lärandet oavsett ämne 

(Malmer 2002:92 & Nordheden 2005:179-180). 

 Det är även viktigt att planera undervisningen enligt Vygotskijs tankar att undervisningsnivån 

i klassrummet ska vara strax över de förkunskaper eleven redan har i ett ämne så att de 

därmed kan fördjupa sin kunskapsutveckling och vidga sina perspektiv.  

Vad gäller samarbete mellan modersmålslärare och grundskolelärare för att aktivt gemensamt 

arbeta för att utveckla och göra undervisningen mer påtaglig och begriplig för 

andraspråkselever i ännu ett plan, framgår det i intervjuerna att personalen i skolan är väldigt 

villiga till att återuppta och stärka det samarbetet mellan modersmålslärare och 

grundskolelärare som tidigare existerande. En lärartäthet och bra sammanhållning bland 

lärarna gynnar inte bara lärarnas gemenskap som grupp, utan bidrar även till att den parallella 

undervisningen gör att allt fler andraspråkselever ökar sina kunskaper och färdigheter 

betydligt och når målen i samtliga ämnen. Detta kan bland annat uppnås genom ett 

interkulturellt förhållningssätt där all personal i skolverksamheten enligt Lahdenperä 

tillsammans ska ta till sig färdigheter om hur olika kulturella faktorers likheter/olikheter 

påverkar elevernas utveckling och lärande. (2002:303) 

Ett gott och fungerande samarbete mellan modersmålslärare och eleverna och andra lärare gör 

att andraspråkselever även blir mer villiga till att vilja delta i modersmålsundervisningen när 
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de ser att alla lärare i skolan arbetar i gemenskap. Författaren Rodell skriver att “…läraren 

måste ha ett gott samarbete med de hemspråkslärare som klassen har kontakt med och även 

inför barnen visa respekt för den undervisning som bedrivs och för barnen betona hur 

betydelsefull den är samt underlätta så att den kan genomföras” (Rodell Olgac 1995:20). 

Kanske kan detta även få dagens unga föräldrageneration till andraspråkselever som Sara tar 

upp i sin intervju att ändra sin ofta negativa inställning till modersmålsundervisning och tillåta 

sina barn att delta i modersmålsundervisningen som varje skolverksamhet har skyldighet att 

erbjuda. Föräldrarna vill helst enligt Sara att deras barn ska fokusera på att lära sig svenskan 

och inte sitt modersmål. I kursplanen för modersmål står det: 

- ”kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning om det inom kommunen finns 

en grupp på minst fem elever och man kan finna lämpliga lärare” (Flera språk- fler 

möjligheter 2002 www.skolverket.se). 

Lärarnas skyldighet i skolan bör vara att uppmuntra både elev och målsman till att inse vikten 

av sitt förstaspråk i andraspråkslärandet där modersmålsundervisning ska ses som ett redskap 

och inget hinder för eleven. 
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Gemensam slutsats och diskussion 

I början av uppsatsen ställde vi frågan: Interkulturellt arbetssätt? Hur arbetar 

förberedelseklasslärare och modersmålslärare med andraspråkselever samt hur förhåller de sig 

till ett språkligt och matematiskt bemötande i undervisningen? 

 Det har visat sig finnas klara likheter i både observation samt intervjuer gällande synen på 

undervisning med andraspråkselever.  

Likheter som förekom i undervisningen samt i intervjuer är följande:  

 Variation i undervisning, arbetsätt material där både lek och sång förekom och teori 

samspelar med praktik. 

 Individanpassad undervisning där kognitivt utmanande arbetsuppgifter med fokus 

utifrån elevens förförståelse uppmärksammas. 

 Lärarnas förhållningssätt i undervisningen pekar på olika delar som ingår i ett 

interkulturellt förhållningssätt. 

 Båda påpekar att en god kontakt med hemmet påverkar andraspråkselevens utveckling 

 En trygg miljö där eleven vågar och uppmuntras använda modersmålet samtidigt som 

en demokratisk anda bör genomsyra samtliga klasser. 

Det visade sig vara svårt att finna tydliga skillnader, men det mest påtagliga var dock en 

vanlig klass som hade ett rörigt och ostrukturerat arbetssätt på grund av att läraren var 

oerfaren av att arbeta med elevgrupper som innehåller blandade åldrar. Den oerfarenhet som 

denna lärare beskriver innebär att hon tappar fokus på undervisningsperspektiv vilket smittar 

av sig på eleverna som då blir ofokuserade och samtidigt omotiverade.  

När det gäller samarbete mellan modersmålslärare och förberedelseklasslärare i den skolan 

som Christer observerade visade det sig inte finnas något påtagligt samarbete eftersom 

modersmålslärarna alltid kom till skolan efter skoltid. Men när det gäller samarbete mellan 

lärare och modersmålslärare i den skolan som Nahrin observerade visade det sig ha funnits ett 

gott samarbete genom ett matematikprojekt som tyvärr i dagsläget ser ut ha runnit ut i sanden. 

En avgörande orsak sägs vara att grundskolan har flyttat till andra lokaler samt personal på 
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skolan har bytts ut. De som är kvar är dock måna om att finna tillbaka till projektet så fort 

som möjligt där samarbetet mellan modersmålslärarna och lärarna gav goda resultat i 

andraspråksundervisningen. Det visar sig att modersmålslärarna finns i skolans lokaler även 

under skoltid för att eleverna skulle få möjlighet till att bland annat få läxhjälp. Eleverna får 

dock inte lika mycket hjälp nu av modersmålslärarna som under matematikprojektet då de 

ingick i undervisningen. 

Det förekommer ett interkulturellt förhållningssätt i undervisningen i alla observationer på 

båda skolorna. Detta utmärker sig på olika sätt där lärarna har ett öppet förhållningssätt mot 

sig själv och mot sina elever samt använder sig av elevens förförståelse i undervisningen där 

variationsrikedomen flödar.  Eftersom ett interkulturellt förhållningssätt har en 

mångfacetterad innebörd anser vi att det alltså bör ses som ett verktyg i undervisningen som 

följer dagens mångkulturella dynamiska samhälle vilket skolan är en del av.  

Utöver de likheter som påvisas ovan som viktiga komponenter i en andraspråksundervisning 

menar förberedelseklasslärarna och modersmålslärarna att det är viktigt med att lyfta fram det 

eleverna redan kan och inte förblindas av det de ska lära sig. Samtidigt betonas det mer i den 

skola som Christer observerade än den Nahrin observerade att en stark skolledning med 

visioner som stöttar lärarens arbete är av vikt för vilken kvalitet andraspråksundervisningen 

får.  Vidare anser de att all personal på skolan är viktig för eleverna då de skall fungera som 

goda förebilder samt finnas till hands som stöd. Majoriteten av intervjupersonerna ser att ett 

samarbete mellan modersmålslärare och lärare är bra i en andraspråksundervisning. En av 

intervjupersonerna tog dock upp att kompetensen hos modersmålslärarna har en stor 

avgörande roll för i vilken grad andraspråkseleven tar till sig andraspråket i undervisningen. 

Hon menar att man bör ha pedagogisk kompetens som modersmålslärare annars gynnas 

varken elev eller lärare i den gemensamma kunskapsutvecklingen. Det råder dock delade 

meningar om det är bäst att använda sig av modersmålslärarnas hjälp i en förberedelseklass 

alldeles i början eller efter att den nyanlända eleven fått lite grundkunskaper. Självklart vore 

det bäst att kunna ha modersmålsläraren genom hela förberedelseklassperioden, men eftersom 

skolans ekonomi inte allt för ofta tillåter detta, vore det kanske lämpligast att ge eleven stöd i 

början så andraspråkseleverna får en bra trygg start och inte känner sig vilsen i den nya 

skolmiljön. Samtidigt blir det lättare att genom modersmålsläraren få eleven delaktig i den 

demokratiska processen som skolan ska förmedla (Lpo94). Lahdenperä skriver: 

 
”För att arbetet med verksamhetsplaner ska kunna bli interkulturellt 
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bör modersmålslärare och föräldrar från olika språk- och minoritetsgrupper 

involveras i arbetet”( http://www.sfi.su.se/pdf/symp03/2003-2-Lahdenpera.pdf). 

Här är det viktigt att poängtera det som framgick i Nahrins intervjudel med 

modersmålsläraren Sara som påpekade att många föräldrar bör upplysas med att deras 

förstaspråk har lika stor betydelse för barnets språkutveckling så att målsmännen inte enbart 

fokuserar på att eleven ska lära sig andraspråket väl. Att ett samarbete mellan 

modersmålslärare och lärare skulle gynnas av en gemensam chef vilket Eva i Christers 

intervju lyfter fram är en fängslande tanke, men som det ser ut idag måste både 

andraspråkslärare och modersmålslärare försöka finna samarbetsvägar där matematikprojektet 

i Nahrins undersökning är en lösning. Det krävs dock att man dels finner sätt att söka pengar 

genom att till exempel starta ett projekt likt matematikprojektet. Det innebär även att man som 

lärare behöver satsa extra tid i början för att få ihop en gemensam fungerande planering så att 

arbetet får den kvalitet som eftersträvas. Det som man inte får glömma är att utöver 

andraspråkselever, har även lärarna att vinna på ett sådant samarbete. Detta skulle öka 

lärartätheten och göra små gruppsystem möjliga. Man måste våga tänka långsiktigt.  

När det gäller lärarnas förhållningssätt till ett språkligt och matematiskt bemötande i 

klassrummet, framgår det tydligt att lärarna försöker anpassa sig själva och undervisningen 

genom olika undervisningsnivåer. Lärarna menar att man bör finna metoder där elevens 

förstaspråk ses som en tillgång i undervisningen och ingen belastning. Utöver att detta 

skänker eleven kunskap och självförtroende låter denna metod eleverna emellan samtidigt se 

den kunskapsvariationen som klassen gemensamt besitter. Cummins skriver: 

”Invandrarelever kan också få skriva på sitt starkas- 

te språk och sedan arbeta tillsammans med andra elever, klassläraren 

eller modersmålsläraren för att på så sätt skapa en två- eller trespråkig text” 

(http://www.sfi.su.se/pdf/symp00/2000_5_Cummins.pdf) 

För att vidare bygga upp det matematiska språket hos andraspråkseleven bör man vara 

medveten om att eleverna har olika förförståelse i sitt första språk för att kunna erbjuda 

eleverna möjligheter i utvecklandet av begreppsuppfattningen på båda språken.  

”Förutsättningarna för att framgångsrikt kunna bedriva modersmålsstöd och 

modersmålsundervisning påverkas av många olika omständigheter (2002:55)” 

(www.skolverket.se) ”Samhälle, skola och individ måste utgöra en helhet om vi vill nå 

pedagogisk framgång” (Sundgren 2005:84). Att som lärare inta ett interkulturellt 

http://www.sfi.su.se/pdf/symp03/2003-2-Lahdenpera.pdf
http://www.sfi.su.se/pdf/symp00/2000_5_Cummins.pdf
http://www.skolverket.se/
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förhållningssätt i all undervisning där läraren bör vara medveten om det språkliga och 

matematiska bemötandet ihop med modersmålsläraren, främjar andraspråkseleven i sin 

utveckling. Samtidigt är det viktigt att betona att lärarnas arbetssätt ständigt bör utvecklas i 

takt med samhällsutvecklingen för att inte fastna i gamla undervisningsmönster. 

”Förutsättningar för barn och elever att få modersmålsstöd och modersmålsundervisning 

skiftar följaktligen från kommun till kommun” (Flera språk- fler möjligheter 2002:55 

www.skolverket.se). Därför kan det vara av intresse att granska olika kommuners 

modersmålsorganisationer genom ett interkulturellt perspektiv då ”Det som upplevs som det 

absolut största hindret är den negativa attityd och bristande intresset från det omgivande 

samhället (Flera språk- fler möjligheter 2002:55 www.skolverket.se). Var ligger 

organisationens fokus? Är det på ekonomin eller kompetensutvecklingen? Hur gör olika 

kommuners modersmålsorganisationer för att främja ett samarbete med skolorna? Dessa 

faktorer skulle vara av intresse att forska djupare kring för att påvisa var det brister när det 

gäller modersmålslärarnas möjlighet till att finnas med i andraspråkselevers undervisning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/
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Intervju med Sonja den 12:e oktober 2009             Intervju med Sandra den 14:e oktober 2009 

Intervju med Eva den 16:e oktober 2009                Intervju med Lena den 19:e oktober 2009 

Intervju med Sara den 21:a oktober 2009               Intervju med Mikael den 16:e oktober 2009 

 

 

 

 

 

http://www.schildts.fi/user_data/doc/laromedel/LMK-09_web.pdf
http://www.sfi.su.se/pdf/symp00/2000_5_Cummins.pdf
http://www.sfi.su.se/pdf/symp03/2003-2-Lahdenpera.pdf
http://www.skolverket.se/sb/d/2186
http://www.skolverket.se/sb/d/2412/a/16140/func/kursplan/id/4537/titleId/SVSA1030%20-%20Svenska%20och%20svenska%20som%20andraspr%E5k
http://www.skolverket.se/sb/d/2412/a/16140/func/kursplan/id/4537/titleId/SVSA1030%20-%20Svenska%20och%20svenska%20som%20andraspr%E5k
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&id=3875&extrald=2087
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&id=3875&extrald=2087
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Bilagor  

Intervjuguide med Sonja   Bilaga 1 

FL=förberedelseklasslärare  ML= modersmålslärare 

1. Berätta kort om dig, hur länge har du arbetat som ML/FL? 

2. Berätta om:  

- Nätverket 

- Matrisen 

- Matematikord på…. 

3. Hur ser du på andraspråkelevers språkutveckling, vilka viktiga komponenter bör man 

som lärare ta hänsyn till för att på ett framgångsrikt sätt nå en god språkutveckling hos 

eleven/eleverna tror du? 

4. Hur ser du på andraspråkelevers matematikutveckling, vilka viktiga komponenter bör 

man som lärare ta hänsyn till för att på ett framgångsrikt sätt nå en god 

matematikutveckling hos eleven/eleverna tror du? 

5. Finns det något samarbete mellan förberedelseklasslärare och modersmålslärare i 

skolan, hur ser det ut i så fall? Om inte, vad tror du att det beror på? 

6. Skulle du vilja ha ett samarbete med FL/ML om det gick, hur skulle det i så fall se ut? 

7. Hur anser du att arbetsmiljön i klassrummet påverkar barns språk- 

matematikutvecklingen?     

8. Hur ser samarbetet ut mellan skola och hem, samt hur anser du att den påverkar 

barnets språk- matematikutvecklingen, är t ex. föräldrarna delaktiga i hur 

undervisningen bedrivs, alltså har de möjlighet att påverka undervisningen, får de stöd 

på ngt sätt?    

9. Hur mycket har eleverna möjlighet att påverka sin situation i klassrummet, får de vara 

med att bestämma undervisningen, hur? Om inte varför inte tror du? 

10. Vilka andra ämnen än svenska undervisas i mottagning, samt hur bidrar eller stjälper 

de elevers språkutveckling och matematikutveckling tror du? 

11. Vilka andra personer är viktiga på skolan utöver klassläraren för eleverna, vad gör de 

eller vad borde de göra anser du?  (T ex rektor, biträdande rektor, sjuksköterska, 

kuratorn, fadder, fritidspersonal)  

12.  Är det något som du anser är av vikt att känna till rörande barns språk- och 

matematikutveckling som vi inte har tagit upp?  
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Intervjuguide med Sandra    Bilaga 2 

 

1. Berätta kort om dig, hur länge har du arbetat som förberedelseklasslärare? 

2. Berätta om det nya matematikprogrammet. 

3. Hur ser du på andraspråkelevers språkutveckling, vilka metoder anser du vara 

lämpligast för att nå en god språkutveckling tror du? 

4. Hur ser du på andraspråkelevers matematikutveckling, vilka metoder anser du vara 

lämpligast för att nå en god språkutveckling tror du? 

5. Har du något samarbete med modersmålslärare i skolan, hur ser det ut i så fall? Om 

inte, vad tror du att det beror på? 

6. Ser du någon möjlighet till ett samarbete mellan förberedelseklasslärare och 

modersmålslärare i framtiden, hur tror du det i så fall kommer att se ut? Om inte, 

varför inte tror du? 

7. Vad anser du att en god arbetsmiljö i klassrummet ska innehålla för att barns språk- 

matematikutvecklingen ska påverkas i en positiv riktning?     

8. Hur ser samarbetet ut mellan skola och hem, samt hur anser du att den kan hjälpa 

barnets språk- matematikutvecklingen? 

9. Hur mycket har eleverna möjlighet att påverka sin situation i klassrummet, får de vara 

med att bestämma undervisningen, hur? Om inte varför inte tror du? 

10. Hur ser du på att man nu även har infört undervisning på engelska i mottagningen?  

11. Vilka andra personer är viktiga på skolan utöver klassläraren för elevernas språk- 

matematikutvecklingen tror du?  

12. Vad skulle du vilja ändra på för att nå en bättre språk- och matematikutveckling i 

förberedelseklasserna? 

13. Är det något som du anser är av vikt att känna till rörande barns språk- och 

matematikutveckling som vi inte har tagit upp?  
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Intervjuguide med Eva   Bilaga 3 

 

1. Berätta kort om dig, hur länge har du arbetat som biträdande rektor? 

2. Berätta hur du upplever nätverket kring förberedelseklasserna? 

3. Hur ser du på andraspråkelevers språkutveckling, vad kan du som chef bidra med? 

4. Hur ser du på andraspråkelevers matematikutveckling, vad kan du som chef bidra 

med? 

5. Ser du någon möjlighet till ett samarbete mellan förberedelseklasslärare och 

modersmålslärare i framtiden, hur tror du det i så fall kommer att se ut? Om inte, 

varför inte tror du? 

6. Vad anser du att en god arbetsmiljö i klassrummet ska innehålla för att barns språk- 

matematikutvecklingen ska påverkas i en positiv riktning?     

7. Hur ser din roll ut angående samarbetet mellan skola och hem?  

8. Hur ser du på att man har infört undervisning på engelska i mottagningen?  

9. Vilka andra personer är viktiga på skolan för andraspråkelevers språk- och 

matematikutveckling anser du? 

10. Hur ser fortbildningsmöjligheterna ut för förberedelseklasslärare på skolan? 

11. Vad skulle du vilja ändra på för att nå en bättre språk- och matematikutveckling i 

förberedelseklasserna? 

12.  Är det något som du anser är av vikt att känna till rörande barns språk- och 

matematikutveckling som vi inte har tagit upp?  
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      Bilaga 4 

Namn    Klass . . . . . . . . .  
 

Arbetsschema 
 

   

Datum Färglägg 

rutorna när 

du är klar. 

Lärarens 

namn 

 Palinboken 5 sidor     

Palin 4 spel/veckan    

 Matematik    

 Bollen som bara ville rulla    

Häftet     

 Fia är ett får    

Extra uppgift    
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Bilaga 5 

Intervjuguide för grundskolelärare Lena och modersmålslärare Sara 

 

1. Berätta kort om dig, hur länge har du arbetat som modersmålslärare/ grundskolelärare? 

2. Hur ser du på andraspråkelevers språkutveckling, vilka viktiga komponenter bör man 

som lärare ta hänsyn till för att på ett framgångsrikt sätt nå en god språkutveckling hos 

eleven/eleverna tror du? 

3. Hur ser du på andraspråkelevers matematikutveckling, vilka viktiga komponenter bör 

man som lärare ta hänsyn till för att på ett framgångsrikt sätt nå en god 

matematikutveckling hos eleven/eleverna tror du? 

4. Finns det något samarbete mellan Grundskolelärare och modersmålslärare i skolan, hur 

ser det ut i så fall? Om inte, vad tror du att det beror på? 

5. Skulle du vilja ha ett samarbete med grundskolelärare/modersmålslärare om det gick, 

hur skulle det i så fall se ut? 

6 Hur anser du att arbetsmiljön i klassrummet påverkar barns språk- 

matematikutvecklingen?     

7. Hur ser samarbetet ut mellan skola och hem, samt hur anser du att den påverkar barnets 

språk- matematikutvecklingen, är t ex. föräldrarna delaktiga i hur undervisningen bedrivs, 

alltså har de möjlighet att påverka undervisningen, får de stöd på ngt sätt?    

8. Hur mycket har eleverna möjlighet att påverka sin situation i klassrummet, får de vara 

med att en del av undervisningen, hur? Om inte varför inte tror du? 

 9. Är det något som du anser är av vikt att känna till rörande barns språk- och 

matematikutveckling som vi inte har tagit upp?  

 

 

Löv 


