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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur organisationen av svenska som andraspråk 
ser ut i fyra kommuner. 
  
Vi har gjort en kvalitativ undersökning genom att intervjua personer med övergripande 
kunskap om och ansvar för svenska som andraspråk i varje kommun. Vi har valt att undersöka 
kommuner i Stockholms län som enligt statistiken har mindre än 5% elever som läser svenska 
som andraspråk i grundskolan. 
 
Våra resultat visar att organisationen av svenska som andraspråk ser olika ut i de fyra 
kommunerna. Vi har genom att definiera ett antal ramfaktorer försökt bestämma vilket 
område som framträder som viktigast i varje kommun. 
 
 
Nyckelord: svenska som andraspråk, tvåspråkighet, språkutveckling, modersmål, ramfaktorer 
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1. Inledning 
Under vår utbildning till lärare har vi genom inriktningen svenska som andraspråk, mött 
många elever i skolan som har andra modersmål än svenska. Dessa barn och ungdomar 
arbetar för att nå skolans mål med helt andra språkliga förutsättningar än sina första-
språkstalande kamrater. Vi har mött dem under vår verksamhetsförlagda utbildning och fått en 
inblick i hur arbetet med andraspråkslever fungerar i ett par skolor och kommuner. Det har 
skapat en undran om hur man har organiserat detta område på andra håll. Med detta arbete har 
vi utökat vår kunskap något genom den undersökning som genomförts.    
 
Området känns mycket angeläget att studera, då det inte är fullt ut erkänt i skolan, vilket 
påverkar hur det organiseras och hanteras. För att elever med annat förstaspråk ska kunna 
förstå och använda den svenska som talas och skrivs i skolan, behövs enligt forskningen fem 
till tio år av språkinlärning samtidigt som eleverna ska tillgodogöra sig ämnesinnehåll. Det 
blir en dubbel uppgift för de flerspråkiga eleverna och en bokstavlig kapplöpning med tiden. 
Särskilt svårt blir det för elever som kommer till Sverige sent under skoltiden. Cummins 
(2000, s. 6) menar att hela skolan måste arbeta för att stötta de flerspråkiga eleverna; det är 
inte ett område som bara rör andraspråkslärarna. Han menar att det krävs en gemensam 
språkpolicy i skolan så att alla lärare känner ansvar och arbetar mot samma mål.  
 
Vår förhoppning är att vårt arbete ska kunna tillföra ny kunskap inom området på det viset att 
vi avser att undersöka varför andraspråksundervisningen ser ut som den gör i olika 
kommuner. Vi vill försöka hitta de faktorer som styr organiseringen av svenska som 
andraspråk och få reda på hur man förhåller sig till detta inom kommunerna. Vi har valt att 
undersöka kommuner med förhållandevis få andraspråkselever, då vår erfarenhet är att dessa 
inte behandlas så ofta i litteratur och rapporter om ämnet. 
 

1.1 Begreppsbestämning 
I följande arbete används ord och uttryck som kan kräva ett förtydligande för den som inte är 
insatt i ämnet. Ett försök till detta följer nedan. Ordval och förklaringar är våra egna. 
 
Andraspråk – Det andra språket man lär sig, kronologiskt sett. Det svagare språket. 
 
Flerspråkig – Benämning på person som talar flera än ett språk. Språkkunskaperna i 
respektive språk kan ligga på olika nivå. Ibland används uttrycken tvåspråkig, trespråkig osv. 
 
Förberedelseklass – Mindre undervisningsgrupp för nyanlända elever. 
 
Modersmål – Även kallat förstaspråk eller primärspråk. Det språk som lärs in först. Det 
starkaste språket. 
 
Nyanländ – Person som nyligen kommit till (i vårt fall) Sverige. 
 
Ordinarie klass – Elevgrupp primärt med förstaspråksnivå i svenska. 
 
Sent anländ – Elev som kommit till Sverige och påbörjar skolår 6-9. 
 
Sva – Förkortning av svenska som andraspråk. Benämns ibland även svenska 2 eller sas. 
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Svenska som andraspråk – Benämning på svenska språket hos en person med annat 
modersmål. Svenskan kan naturligtvis även vara tredjespråk osv. Ett av grundskolans 
kärnämnen med egen kursplan och egna betygskriterier.  
 
Utländsk bakgrund – Avser person som själv, och/eller vars föräldrar (båda eller minst en), 
är födda i ett annat land. Uttrycket är tvetydigt, då en person som har en förälder född i 
Sverige och en född utomlands, med samma definition kan sägas ha svensk bakgrund. 
 

1.2 Avgränsningar 
Vi behandlar endast kommunala grundskolor. Mycket finns att säga om såväl förskola som 
gymnasieskola samt om friskolor, men det ryms inte inom ramen för detta arbete. Vi tar inte 
heller upp förskoleklassernas verksamhet. Vidare handlar vårt arbete endast om 
organisatoriska och språkliga aspekter. Vi hade även kunnat ta upp det socio-ekonomiska 
området. Arbetet är tänkt att handla primärt om svenska som andraspråk, men vi har funnit det 
omöjligt att bortse från modersmålsundervisningen, då dessa områden nära berör varandra. 
Vår undersökning handlar övergripande om kommuner, inte om enskilda skolor. Vi tar inte 
heller upp någon politisk/ideologisk debatt eller berör tankar och idéer om det mångkulturella 
samhället i stort. Detta område är så brett att det skulle behöva en egen undersökning för att 
kunna lyftas fram på ett bra sätt. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur organisationen av svenska som andraspråk ser ut i 
fyra kommuner. Genom att koppla resultaten av intervjuerna till den litteratur vi läst, vill vi 
diskutera varför andraspråksundervisningen ser ut som den gör i de utvalda kommunerna. Det 
handlar om synen på ämnet i stort och de olika ramar kommunen har att förhålla sig till. 

1.3.1 Frågeställningar 
• Vilka likheter och skillnader kan vi se mellan undersökningskommunerna när det 

gäller hur man organiserar undervisningen i svenska som andraspråk? 
 

• Hur kan dessa likheter och skillnader förstås utifrån de ramfaktorer som omgärdar 
ämnet samt den litteratur som vi har studerat? 

 

1.4 Arbetets disposition 
Inledningsvis ges en kort introduktion till ämnesområdet samt en begreppsbestämning av det 
fackspråk som används i arbetet. Vi tar också upp de avgränsningar vi valt att göra. Efter detta 
följer en genomgång av bakgrund, tidigare forskning samt de styrdokument som berör sva. 
Därefter följer undersökningsdelen med redovisning av metod, urval och procedur. Resultaten 
presenteras och slutligen följer en diskussion och analys där litteratur och resultat knyts ihop. 
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2. Bakgrund 
Här gör vi en kort historisk tillbakablick på sva samt redogör för betydelsen av modersmålets 
utveckling tillsammans med sva. Vi behandlar tidsaspekten vid andraspråksinlärning. Sedan 
ger vi några exempel på delar ur centrala styrdokument som reglerar sva- och 
modersmålsundervisning. Slutligen berättar vi om ett pågående arbete kring sva i framtiden. 
 

2.1 Historik sva 
Redan på 1970-talet blev Sverige internationellt ledande när det gällde lagstiftning inom 
området svenska som andraspråksundervisning. Trots detta har inte full genomslagskraft nåtts 
i praktiken. Hyltenstam (1993) menar att detta beror på flera saker. En av dem är att 
regelverket inte är tvingande, utan det avgörs lokalt hur undervisningen ska organiseras och 
bedrivas. Vidare menar han att det finns en okunskap om vad ämnet innebär som leder till 
missuppfattningar om vilka undervisningsbehov som finns, bl a när det gäller att ha lärare 
med rätt utbildning (s. 5).  
 
I Lgr 80 fanns inte svenska som andraspråk som ett eget ämne. Det sorterade under 
svenskämnet och tanken var att elever med annat modersmål snabbast möjligen skulle delta i 
ordinarie svenskundervisning. I och med lpo 94 höjdes statusen på svenska som andraspråk. 
Det blev ett eget ämne med en egen kursplan (Bergman m fl 2001, förord). Genom åren har 
synen på andraspråkselever och deras skolsituation varierat och förändrats. Bergman m fl 
berättar om hur de elever som kom från andra länder tidigare inte fick någon genomtänkt 
språkundervisning alls. De placerades i vanliga klasser och den som inte kunde följa med i 
undervisningen fick stödundervisning. Denna stödundervisning var anpassad för svenska 
elever med inlärningssvårigheter. Det rådde en handikappsyn på andraspråkseleverna och för 
att motverka denna införde man ett nytt skolämne: sfs – svenska som främmande språk (a.a., 
förord). 
 

2.2 Sva och modersmål 
Hyltenstam och Tuomela (1996) förklarar varför det är viktigt att fortsätta att utveckla 
modersmålet parallellt med andraspråksinlärningen. Språk- och begreppsutvecklingen 
påverkar och stödjer varandra. Ett barn som förväntas släppa sitt modersmål och bara använda 
andraspråket, berövas ett tankeredskap och får svårt att kommunicera (s. 40). Författarna tar 
upp en sammanfattande bild av de fördelar som den internationella forskningen kommit fram 
till när det gäller modersmålsundervisning. Några punkter är: modersmålsundervisningen 
utgör en brygga till den nya kulturen (Nygren-Junkin, då ej publicerad, i a.a., s. 99), elever 
som får tvåspråkig undervisning i matematik och SO uppvisar bättre betyg i dessa ämnen än 
elever som bara får undervisning på svenska (Øzerk 1993 i a.a., s. 99), elever som får 
modersmålsundervisning blir bättre på svenska och bättre på att hantera abstrakta begrepp än 
andraspråkselever som inte får modersmålsundervisning (Hill 1995 i a.a., s. 100f.). 
 
Thomas & Collier har med sin forskning i USA, där de följt över 40 000 barn i 14 år, 
konstaterat att såväl lärandet som den kognitiva utvecklingen går långsammare om 
undervisning endast ges på andraspråket. De menar t o m att dessa elever kanske aldrig hinner 
ikapp sina enspråkiga kamrater (1997 i Axelsson 2001, s. 19). 
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2.3 Tid 
Bergman m fl (2001, s. 66f.) menar att tidig eller direkt placering av andraspråkselever i 
ordinarie klass tyder på att det bortses från en mycket viktig aspekt: tiden.  
 

Det tar längre tid att lära sig något på ett andraspråk, om man samtidigt ska ta till sig språket.  
 
För lärare som saknar kunskaper om svenska som andraspråk kan detta vara svårt. Det gäller 
att kunna skilja på språksvårigheter och brister i förståelse av begrepp och sammanhang. Om 
lärare samarbetar kring dessa frågor kan deras kunskap och förståelse öka. Även Hyltenstam 
tar upp tidsaspekten i andraspråksinlärningen. Han menar att det finns en felaktig föreställning 
om att det går snabbt för barn att lära sig ett nytt språk. Med hänvisning till detta placeras barn 
i ordinarie klasser, möjligen efter en kort introduktionsperiod med sva. Enligt Hyltenstam 
stämmer det att många barn snabbt tar till sig ett korrekt uttal och lär sig behärska rätta 
grammatiska vändningar (1993, s. 7). Att nå förstaspråksnivå tar betydligt längre tid. 
Cummins anger 5-10 år som en ungefärlig angivelse för hur lång tid det tar för ett barn i de 
lägre skolåren att tillägna sig det svenska språket som ett tankeredskap och komma ikapp sina 
förstaspråkstalande kamrater (1981, i Hyltenstam 1993, s. 8). Genesee hävdar dock att äldre 
elever lär sig ett nytt språk snabbare än yngre. Anledningen är att de nått en större kognitiv 
mognad, vilket är viktigt vid inlärning i skolmiljö (1988, i Viberg 1993, s. 25). Bergman m fl 
betonar vikten av att sva-, ämnes- och modersmålslärarna samarbetar. Modersmålslärarens 
uppgift är att hjälpa eleven att utveckla ämneskunskaper på förstaspråket (2001, s. 67f.): 
 

När eleven har jobbat sig upp en bit i svenska har kamraterna i klassen för länge sedan sprungit 
från honom i övriga ämnen.  

 

2.4 Styrdokument 
Vi har gått igenom de nationella styrdokument som reglerar organisationen av svenska som 
andraspråk och modersmål i grundskolan. De lokala styrdokument som finns presenteras i 
resultatdelen. 

2.4.1 FN:s konvention om barnets rättigheter 
I artikel 2 och 3 sägs att inga barn får diskrimineras, alla har samma rättigheter. Barnets bästa 
ska alltid komma i första rummet. 

2.4.2 Skollagen 
I skollagens första kapitel 2§, står att alla barn och ungdomar har rätt till en likvärdig 
utbildning. Vidare regleras att kommunerna är skyldiga att använda lärare med utbildning i 
det ämne de ska undervisa (2 kap 3§). I 4 kap 1§ fastslås att särskilt stöd ska ges till elever 
som har svårigheter i skolarbetet. 

2.4.3 Grundskoleförordningen 
I grundskoleförordningen finns föreskrifter utöver vad som regleras i skollagen. De kan sägas 
vara en utveckling eller ett förtydligande av denna. I kapitel 2 behandlas såväl tvåspråkig 
undervisning, modersmålsundervisning som svenska som andraspråk. 7§ säger att 
kommunerna får anordna undervisning på två språk för elever som har ett annat språk än 
svenska som dagligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna. Undervisningen på 
svenska ska då ökas över tid. 
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När det gäller modersmålsundervisning (9§) så är det något som eleven har rätt till enligt 
samma kriterier som ovan om grundläggande kunskaper finns i språket och eleven själv 
önskar sådan undervisning. Modersmålsundervisning kan organiseras på olika sätt: som 
språkval, som elevens val, som skolans val eller utanför timplanebunden tid (10§). 
Kommunen är dock endast skyldig att anordna modersmålsundervisning om minst fem elever 
så önskar samt om det finns en lämplig lärare (13§). 
 
I 15§ behandlas svenska som andraspråk. Denna undervisning ska ordnas om det behövs. 
Behovet beslutar rektor om. Elever som kan komma i fråga är: de som har ett annat språk än 
svenska som modersmål; de som har svenska som modersmål och som har tagits in från 
skolor i utlandet; samt invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk 
med en eller båda vårdnadshavarna. Sva-undervisningen ordnas i stället för undervisning i 
svenska (16§). Utöver detta kan sva-undervisning ordnas som språkval, som elevens val eller 
inom ramen för skolans val. 
 
I kapitel 4, 6§, beskrivs hur rektor kan besluta om befrielse för en elev från aktiviteter som 
annars är obligatoriska. Om en elev behöver det ska studiehandledning ges på modersmålet (5 
kap 2§). Stödundervisning, slutligen, ska enligt 5 kap 4§ anordnas antingen som komplement, 
eller i stället för, utbildning enligt timplanen. 

2.4.4 Läroplanen - Lpo 94 
Även läroplanen talar om en likvärdig utbildning (1 kap). Undervisningen skall anpassas till 
varje elevs förutsättningar och behov. Med utgångspunkt bl a i elevernas språk, ska fortsatt 
lärande främjas. Likvärdigheten anges genom nationella mål. Dessa kan nås på olika sätt, men 
skolan har ett särskilt ansvar för elever som har svårigheter att nå dem. Under rubriken 
Skolans uppdrag (1 kap), slås fast att språk, lärande och identitetsutveckling är nära 
förknippade. 
 
Ett av uppnåendemålen i grundskolan är att varje elev ska behärska det svenska språket (2 
kap, punkt 2.2). Det är rektors ansvar att undervisningen utformas så att alla elever får det 
stöd de behöver (2 kap, punkt 2.8). 

2.4.5 Kursplanen för svenska som andraspråk 
Kursplanen inleds med följande text:  
 

Syftet med utbildningen i ämnet svenska som andraspråk är att eleverna skall uppnå en 
funktionell behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som elever med svenska 
som modersmål har. Ytterst är syftet att eleverna skall uppnå förstaspråksnivå i svenska.  

 
En god språkbehärskning i svenska är en förutsättning för att eleverna ska kunna tillgodogöra 
sig kunskaper i andra ämnen. I kursplanen betonas att det åligger alla lärare att känna ett 
gemensamt ansvar för språkutvecklingen, även om huvudansvaret ligger inom sva-ämnet. 
Vidare betonas betydelsen av samverkan med såväl modersmål som andra ämnen. Det handlar 
inte om att eleven ska byta språk, utan om att utveckla en aktiv tvåspråkighet.  
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2.5 Framtid 
Myndigheten för skolutveckling har fått ett regeringsuppdrag att arbeta fram en nationell 
strategi för utbildning av nyanlända elever i grund- och gymnasieskolan. Detta sker i 
samverkan med Integrationsverket, Skolverket, Migrationsverket och Sveriges kommuner och 
landsting (2007, s. 4). Man pekar på ett antal viktiga områden, bl a: vikten av tydlig styrning 
och ledning, en grundläggande politisk samsyn och ändamålsenliga lärmiljöer för 
undervisning och handledning (a.a., s. 7).  
 
Skolverket kommer att se över styrdokumenten för att de ska bli tydligare. Troligtvis kommer 
författningsändringar att föreslås. Kommunala riktlinjer ska utarbetas, där bl a ansvarsfrågan 
ska klargöras. Myndigheten betonar vikten av nationell, regional och kommunal samverkan 
och samordning i dessa frågor, men skriver samtidigt att kommunerna ska stimulera sina 
skolor att skapa egna policies för nyanländas skolintroduktion. Som ett nytt grepp tar man upp 
idén om modersmålsundervisning och studiehandledning på distans. Detta med anledning av 
de praktiska problem som finns kring arbetstider, lokaler osv när det gäller 
modersmålsundervisningen i dag. Redan nu finns verktyg för studiehandledning i matematik 
på Myndigheten för skolutvecklings webbsida, i form av begreppssamlingar på tretton olika 
språk. En annan idé handlar om att kommuner med få nyanlända elever skulle kunna vända 
sig till en handledarpool för stöd (a.a., s. 15f.).  
 

2.6 Sammanfattning 
I detta avsnitt har vi redogjort för hur sva växt fram som eget ämne. Vi har också tagit upp 
vikten av att modersmålets utveckling inte avstannar när andraspråket lärs in, samt tidens 
betydelse vid tillägnandet av sva. De lagar och förordningar som kringgärdar sva och 
modersmål har behandlats kort. Avslutningsvis har vi givit några exempel ur det arbete som 
bedrivs av Myndigheten för skolutveckling kring nationell samordning för utbildning av 
nyanlända elever. 
 

3. Tidigare forskning 
Här tar vi upp hur sva-undervisningen kan organiseras. Lärarsamarbetet samt vikten av att ha 
en helhetssyn på elevens skolsituation behandlas. Frågan om behovet av en övergripande 
språkpolicy samt kopplingen till maktförhållanden inom skolan beskrivs. Vi berättar också 
kort om Skolverkets kartläggning av sva som gjordes 2004. 
 

3.1 Arbetssätt i skolan 
Svenska som andraspråk ska läsas av alla elever som ännu inte uppnått förstaspråksnivå i 
svenska. Denna till synes enkla slutsats drar Sjöqvist & Lindberg (1996). Skolan måste 
erbjuda en kvalificerad undervisning som ska vara nivågrupperad. Att bara schemalägga en 
del lektioner och kalla dem svenska som andraspråk är inte acceptabelt (s. 100f.). Författarna 
tar upp vikten av att alla lärare arbetar på ett språkutvecklande sätt, men betonar att 
ansvarsfördelningen mellan svenska som andraspråksläraren och övriga lärare måste vara 
tydlig. Om alla lärare känner till andraspråksinlärningens villkor kan de anpassa sitt arbetssätt 
vad gäller innehåll och metoder så att det passar alla elever. Sjöqvist & Lindberg ser 
andraspråksläraren som spindeln i nätet där språk- och kunskapsutvecklingen vävs samman. 
De betonar att arbetet med andraspråkseleverna av naturliga skäl måste organiseras på olika 
sätt, beroende på hur många dessa elever är i en skola eller en kommun (a.a., s. 102). 
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Bergman m fl tror inte på några generella lösningar för andraspråksundervisningen när det 
gäller hur den ska organiseras. De menar att man måste utgå från de omständigheter som 
råder i den aktuella skolan. Vilka resurser man har, vilka elever och vilka lärare (2001, s. 70). 
De betonar att det aldrig får bli ett mål i sig att en elev ska ut i ordinarie klass. Även om 
elevens vilja är att ”vara som alla andra”, måste man sätta kunskaps- och språkutveckling 
främst. När det inte finns möjlighet att bilda sva-grupper, anser Bergman m fl att en lärare 
måste ha huvudansvar och se till att den elev som behöver det får ett individuellt schema 
utifrån sina förutsättningar. I detta schema plockar man bort vissa ämnen och/eller lektioner 
för att istället lägga till sva och modersmål (a.a., s. 71f.). Det är viktigt att inte ställa sva- och 
övriga elever mot varandra, att konkurrera om resurserna. Att avsätta resurser för 
nybörjarundervisning ser Bergman m fl (2001) som en självklarhet. De betonar vikten av att 
ha en fungerande organisation där nya elever kan tas emot kontinuerligt. Det blir ett onödigt 
slöseri med resurser att behöva hitta nya lösningar varje gång en ny elev anländer (s. 77). 
 
Tanken med förberedelseklassen är att elever på språklig nybörjarnivå snabbt ska kunna 
tillägna sig ett ”överlevnadsspråk” i en mindre grupp, under lugna former. I den mindre 
gruppen ges även möjligheten att ta reda på tidigare ämneskunskaper och sätta ord på begrepp 
som redan är inlärda (Bergman & Forshage 2000, s. 68). Författarna tar upp den speciella 
problematiken för skolor med få andraspråkselever, där det inte finns elevunderlag för att 
starta en förberedelseklass. De menar att i sådana fall måste skolan utforma 
nybörjarundervisningen helt utifrån den enskilda eleven. Det är viktigt att redan inledningsvis 
bestämma om eleven ska följa kursplanen i svenska som andraspråk eller svenska. Det ämne 
vars kursplan inte väljs kan då utgöra ett stöd för det andra ämnet. När det gäller elever på 
mellannivå kan man försöka att schemalägga sva-undervisningen parallellt med övrig 
svenska. På detta sätt blir det lättare att t ex arbeta med samma teman (a.a., s. 69f.). Genom 
alla nivåer betonar författarna vikten av ett väl fungerande arbetslag, där de olika 
ämneskompetenserna samverkar och kompletterar varandra. Detta bör innehålla sva-, 
modersmåls- samt klass- och/eller ämneslärare. Bergman m fl tycker dock att det bästa är att 
begränsa antalet lärare runt andraspråkseleverna, eftersom det blir svårare att ha kontroll över 
hela skolsituationen om alltför många lärare är inblandade. Vikten av kontinuerlig 
fortbildning i språkutvecklande arbete betonas, för alla lärare som har andraspråkselever 
(2001, s. 72f.). 
 

3.2 Makt, normer och helhetssyn 
Cummins (2000) menar att det är nödvändigt för lärare att omdefiniera sina roller. I takt med 
att de flerspråkiga eleverna ökar i antal i skolorna, kommer flera lärare att undervisa dem. 
Många känner sig både förvirrade och frustrerade över detta. Det blir en ny situation, vilket 
skapar osäkerhet. Plötsligt räcker inte kompetensen till. Fenomenet återfinns i många länder 
och flera världsdelar. Cummins nämner bl a Kanada, Japan och Nederländerna som exempel. 
Han skriver:  

Så länge det inte finns någon heltäckande policy för hur frågor rörande språk och social mångfald 
ska hanteras kommer man i skolorna generellt att anse att undervisningen av andraspråkselever 
primärt är en uppgift bara för lärare i svenska som andraspråk (s. 6f.). 

 
Cummins kritiserar den norm som ligger till grund för utbildningssystemet, där en elev 
förutsätts vara ”vit, enspråkig och med medelklassbakgrund”. Han menar att den vanligt 
förkommande inställningen är att den elev som avviker från denna norm är den som ska 
förändra och anpassa sig. I stället är det skolsystemets organisation som bör ses över och 
förändras. Här omfattas såväl styrdokument som lärarutbildning, bedömningskriterier och 
rekrytering till skolledning. Cummins föreslår att dokumenterad erfarenhet av arbete med 
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flerspråkiga elever skulle kunna vara ett krav för att få en rektorstjänst (a.a., s. 8f.). Vidare 
menar han att lärarna förstärker samhällets maktförhållanden genom att inte ifrågasätta 
skolsystemet eller sin egen roll i det. Detta sker dock inte medvetet.  
 
En språkpolicy handlar om att skapa organisationsmodeller där alla lärare är delaktiga. 
Kunskap om forskning kring andraspråksinlärning och skolframgång ska kombineras med de 
villkor som råder på varje enskild skola. Cummins poängterar att det handlar om en mycket 
tidskrävande process, som kanske aldrig blir färdig. En språkpolicy får inte bli statisk. 
Utgångspunkten ska vara lärarnas kollektiva erfarenheter (a.a., s. 10). Det gäller att skapa en 
undervisningsmiljö där alla elevers röster kan höras (a.a., s. 22). Han menar att en orsak till 
att andraspråkselever klarar sig sämre än förstaspråkselever i skolan är att vi fortfarande följer 
historiska mönster för tvingande maktrelationer. Den grupp som har makten tvingar andra att 
bete sig homogent, vilket strider mot den ”lägre” gruppens kulturella och språkliga särart. Han 
fortsätter: dessa maktrelationer kan bara förmedlas genom lärarens och elevens interaktion. I 
praktiken betyder det att läraren måste välja sida; maktens eller elevernas (1996 i Axelsson 
2001, s. 27).  
 
Cummins pekar på utbildningsstrukturer som kan leda till systematisk diskriminering. Några 
av dem är:  

Att skylla på eleven istället för systemet när eleven misslyckas. Nivågruppering som gör att elever 
i lågnivågrupper inte får kvalitetsundervisning. En lärarutbildning som ser mångkulturella frågor 
som marginella. För få eller inga modersmålslärare.  
 

I förlängningen leder detta till att eleven blir försvagad eller stärkt, ”empowered” (1996 i a.a., 
s. 27f.). René Leòn (2001, s. 30f.f.) förklarar empowerment med att om makten skapas av alla 
deltagare kan ingen nedvärdera någon annan t ex på grund av dennes språkliga eller kulturella 
bakgrund. Att arbeta på detta sätt, såväl på lednings- som klassrumsnivå, kan förhindra att 
lärare och andra vuxna i skolan försätts i en osund maktposition. 
 
Miramontes m fl (1997) har formulerat ett antal antaganden kring andraspråksundervisning, 
baserade på samlad forskning i ämnet. De tar bl a upp vikten av en parallell utveckling av 
första- och andraspråket. Vidare säger de:  
 

Den sociopolitiska kontexten har ett direkt inflytande på pedagogiska beslut om utbildning. 
Utbildares underliggande attityder mot elevernas familjer, kulturer och språk formar deras 
inställning till undervisning och kan resultera i mycket varierande resultat beträffande 
skolframgång för elever från olika bakgrunder (i Axelsson 2001, s. 22f.). 

 

3.3 Kartläggning av svenska som andraspråk 
Kartläggningen av sva gjordes under 2003 på uppdrag av Skolverket genom en rikstäckande 
enkätundersökning samt tre fallstudier. Där konstaterades att det är den enskilda skolans syn 
på sva och andraspråkseleverna som styr hur skolan bygger upp sin organisation (Frisell m fl 
2004, s. 17). Den enkätundersökning som gjordes visade en splittrad bild; att sva-ämnet ser 
mycket olika ut i skolor och kommuner över landet. Författarna pekar också på de öppna 
skrivningarna i styrdokumenten som en förklaring till ämnets låga status. Ytterligare en punkt 
är den exkludering från majoritetssamhället som många sva-elever och deras vårdnadshavare 
säger sig uppleva (a.a., s. 46). Frisell m fl föreslår att sva och svenska slås samman till ett 
ämne, med ett bredare perspektiv. Det skulle kunna leda till en tydligare organisation samt att 
lågstatusstämpeln försvinner. Dock menar författarna att nyanlända elever fortfarande ska läsa 
sva och gå i förberedelseklasser (a.a., s. 50f.).  
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Efter Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan 2003 (NU 03), kritiserar Elmeroth 
kartläggningen. Hon anser att sva och svenska även fortsättningsvis ska vara skilda ämnen, 
men att kursplanen för sva bör ändras. Med nuvarande skrivning ger den intrycket av att sva 
är ett skuggämne till svenska. Detta kan bidra till att skapa oklarheter om vad sva-ämnet 
verkligen är. Hennes förslag är att man istället tittar på kursplanen i engelska och utvecklar 
sva till ett parallellämne till engelska. På det viset lyfter man fram att sva är ett språkämne 
(2005, s. 60f.). 
 

3.4 Sammanfattning 
Avsnittet har handlat om sva-undervisningens organisation, när det gäller bl a nivågruppering 
av elever och förberedelseklasser. Vi har redogjort för författarnas syn på hur viktigt det är att 
alla lärare samarbetar kring sva-eleverna. Vi har också behandlat hur organisationsmodeller 
kan skapas som gör detta möjligt. Slutligen har vi tagit upp kartläggningen av sva från 2004 
samt en mycket kortfattat kritik av densamma. 
 

4. Teori 

4.1 Ramfaktorer 
I slutet av 1960-talet arbetade Urban Dahllöf fram vad som kom att kallas en ramfaktorteori. 
Han menar själv att det inte var någon teori, utan möjligen ett sätt att tänka (Broady & 
Lindblad 1999, s. 1). Ramfaktorteorin vidareutvecklades sedan av Ulf P Lundgren. 
Ramfaktortänkandet har använts för att förklara de förändringar som skolan har genomgått. 
Det har också bidragit till utvecklingen mot decentralisering och målstyrning (a.a., s. 2). 
 
Lundgren (1999, s. 32f.) skriver om ramfaktorteorin som en modell för utbildningsplanering.  
 

Styrningen av ett utbildningssystem sker genom de resurser som tillförs systemet och de regler 
som styr användandet av resurserna. 

 
 Undervisningen formas av ramarna; ramarna gör olika processer i undervisningen möjliga 
eller omöjliga. Han menar att ramarna ger utrymme för en process. Om processen har ett 
tydligt mål kan detta bara nås om ramarna anpassas så att processen blir möjlig (a.a., s. 36).  
 
Lindblad m fl beskriver ramfaktorteorin som en modell där konsekvenserna av politiska 
utbildningsbeslut kan undersökas. De betonar att teorin inte förklarar, utan visar på 
begränsningar och möjligheter för handling (1999, s. 98). Vidare påtalar de vikten av att 
studera variationer mellan skolor inom de givna ramarna; något som de menar ofta förbises 
(a.a., s. 101).  
 
Gustafsson (1999, s. 47f.) sammanfattar ramfaktorteorin med att förståelse föregår förklaring. 
När vi har förstått ett skeende, en handling eller en process, så kan vi också förklara den. Hon 
vänder på Dahllöfs ursprungliga tankekedja ramar – process – resultat och menar att en 
tydligare ordning är resultat – process – ramar. Lindensjö & Lundgren (2000) har beskrivit 
denna process i termer av att skolan styrs via en s k arenatrappa.  

• På formuleringsarenan utfärdas centrala styrdokument. Politiken kläs i ord, 
formuleras. Ramar skapas.  

• I nästa steg är transformeringsarenan. Där sker en process. Det statliga uppdraget ska 
tolkas i lokala skol- och arbetsplaner.  
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• Skolan utgör det sista steget, realiseringsarenan, där styrdokumentens innehåll ska 
omsättas i undervisning som ska leda till ett resultat, ett lärande (s. 171f.f.). 

 

4.1.1 Sammanfattning 
Resultatet av en pedagogisk verksamhet är beroende av ett antal ramfaktorer som på olika sätt 
begränsar handlingsutrymmet. Ramarna kan förändras, t ex genom politiska beslut. Ramarna 
är av två slag; yttre och inre. De yttre bestäms centralt, av stat och kommun. De kan vara 
ekonomiska (budget, anslag), juridiska (lagar och förordningar) eller ideologiska (läroplaner, 
kursplaner). De inre ramarna fastställs lokalt av kommun, skolledning och arbetslag. Även här 
finns budgetfrågan med, liksom frågor om undervisningens form och innehåll samt tids-, 
rums-, individ- och kollektivaspekter. (Stensmo 1997, i Ekdahl 2005, s. 7f.) Här bör noteras 
att kommunen benämns både som central och lokal, beroende på om den förhåller sig till 
staten eller till den enskilda skolan. 
 

4.2 Om decentralisering, makt och målstyrning 
I samband med ökad målstyrning följer en omfördelning av makt. Man går från centralisering 
till lokal styrning. Svedberg redovisar en modell för detta när han tolkar Bergs forskning 
(Berg 1993, 1995 i Svedberg 2003). Utgångspunkten är styrning i två dimensioner. Den yttre 
visar organisationens relation till omvärlden. Den inre visar maktfördelningen inom 
verksamheten. Resultatet blir en modell som visar sambanden mellan vem som styr och hur 
makten fördelas (a.a., s. 276f.).  
 
Berg menar att den huvudmannastyrda organisationens uppgift är av samhällelig karaktär. 
Den har dessutom en historisk tradition. Den fyller ingen funktion för egen räkning, utan är 
allmännyttig. Ofta är den politiskt styrd och vilar på en demokratisk värdegrund. Eftersom 
dess uppgift är av samhällelig karaktär, kan den inte fungera marknadsmässigt utan måste 
vara oberoende (a.a., s. 277). Här placeras skolan in.  
 
Innan skolan kommunaliserades var den centralstyrd. Ett exempel på styrning genom direktiv 
uppifrån kan vara de tidigare läroplanerna, som inte gav lika mycket utrymme för egna 
tolkningar som den vi har i dag. I dagens skola fattas besluten närmare kärnverksamheten och 
den enskilda skolan. Arbetslaget eller läraren kan välja medel ”efter eget omdöme och 
kunnande” för att nå måluppfyllelse (a.a., s. 278). Skolan är decentraliserad men fortfarande 
huvudmannastyrd. Dock kan inte skolan placeras helt och hållet under decentraliserad 
verksamhet. Den styrs både genom regler och instruktioner och genom politiskt fastställda 
mål. Dessa ska transformeras över till verksamheten, där ledarens uppgift är att ”värna om 
ramarna och klargöra frirummet” (Berg 1993, 1995 i Svedberg 2003, s. 278). Svedberg 
påtalar att det är många organisationer som bytt styrsystem under de senaste åren och att 
skolan bara är en av dem som förflyttat sig inom modellen (a.a., s. 279).  

4.2.1 Sammanfattning 
Vi har redogjort för Bergs modell som visar maktfördelningen inom olika verksamheter. Där 
kan utläsas hur makten omfördelas när man går från centralt till lokalt styre. Den visar också 
hur skolan bytt plats inom modellen i samband med det nya styrsystemet, men att den ändå 
inte kan sägas vara helt decentraliserad. Anledningen till att vi redogör för modellen är att vi 
finner den relevant att belysa i samband med ramfaktorteorin som även den behandlar 
decentraliserings- och målstyrningsfrågan. Modellen berörs i diskussionsavsnittet, då vi 
kopplar den till tolkningen av styrdokument. 
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5. Undersökning 

5.1 Metod 
Inledningsvis vill vi försöka definiera vad metod är. Holme & Solvang (1991, s. 12) beskriver 
metod som ett redskap för problemlösning. Metoden används för att uppnå ny kunskap. Det 
innebär att alla sätt att lösa problem och uppnå ny kunskap utgör en metod. Det är dock 
viktigt att veta att alla metoder inte är lika bra ur ett vetenskapligt syfte. För att hålla för dessa 
syften måste ett antal kriterier vara uppfyllda när det gäller generaliserbarhet, validitet och 
reliabilitet. Detta återkommer vi till senare i detta avsnitt. 

5.1.1 Metodval  
Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning, baserad på halvstrukturerade intervjuer. Vi 
sökte förståelse för olika sätt att agera och hoppades få mera uttömmande och diskuterande 
svar än vad en kvantitativ undersökning skulle kunna ge. Med halvstrukturerade intervjuer 
menar vi att de utgör ett mellanting mellan ett helt öppet samtal och en muntlig enkät med 
fasta svarsalternativ (Kvale 1997, s. 117). En halvstrukturerad intervju bygger på ett antal 
teman inom vilka det finns förslag på relevanta frågor. Dessa kan förändras till form och följd 
utifrån de svar som intervjupersonen ger (a.a., s. 117).  
 
Fördelen med denna metod upplever vi är att man inte är låst vid fasta frågor. 
Intervjusituationen blir mera dynamisk och, som vi tror, avspänd när den tillfrågade har 
möjlighet att berätta kring teman istället för att svara på ett mera definitivt sätt. Nackdelen är 
naturligtvis att intervjuerna blir mycket olika och det kan bli svårt att jämföra resultaten. Vi 
valde metoden för att vi ville få just nämnda berättelser.  
 
Utöver intervjuerna har vi studerat lokala styrdokument, för att se om de innehåller någonting 
om svenska som andraspråk. 

5.1.2 Urval av undersökningskommuner och intervjupersoner  
Vi var intresserade av att undersöka kommuner med relativt liten del flerspråkiga elever. 
Anledningen till detta är att vi under vår verksamhetsförlagda utbildning har haft möjlighet att 
följa verksamheten i skolor i några olika kommuner. Då har vi sett lokala variationer i 
organisation och tankesätt, som skulle kunna bero på mängden sva-elever i kommunen. 
Eftersom det såg så olika ut, blev vi nyfikna på om skillnaderna var lika stora mellan andra 
kommuner. Vi ville göra en studie på ledningsnivå, då vi under vfu:n bara verkat i 
klassrummen. För att hitta den typ av kommun vi sökte, har vi studerat statisktik från 
Skolverket (2006/07) och tittat på andelen elever som deltar i sva-undervisning. Vi valde ut 
några kommuner inom Stockholms län, där andelen sva-elever understeg 5%. Att vi höll oss 
till Stockholms län var av praktiska skäl. 
 
Vi resonerade kring hur många kommuner som var lämpligt att ha med i undersökningen och 
bestämde oss för fyra stycken. Därefter började vi leta efter lämpliga intervjupersoner via 
kommunernas webbsidor. Vi ville ha tag i personer med ett övergripande ansvar för, och/eller 
kunskap om, dessa frågor i hela kommunen. Efter att ha delat upp kommunerna så att vi 
ansvarade för två var, ringde vi sedan upp de utvalda personerna och förklarade vårt ärende, 
samt bokade tid för intervjuer. Samtliga intervjupersoner var mycket positivt inställda till vår 
undersökning. De personer vi har intervjuat har olika positioner inom respektive kommun. 
Det är en rektor, och tre enhetschefer inom utbildningsförvaltningen. De undersökta 
kommunerna varierar i storlek. 
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5.1.3 Bortfall 
Inledningsvis hade vi tänkt intervjua två personer i varje kommun, en tjänsteman och en 
politiker. Vår tanke var att det hade varit intressant att få höra politikernas tankar kring våra 
frågor samt att kunna se om tjänstemän och politiker har samma mål för ögonen eller om 
deras resonemang och kunskap skiljer sig åt. Det visade sig dock mycket svårt att få tag i 
några politiker. Vi sökte inom barn- och ungdoms- respektive utbildningsnämnden. Då 
politikerna är fritidspolitiker har de andra arbeten som upptar största delen av deras 
tjänstgöringstid. De personer vi sökte befann sig på tjänsteresor, svarade inte på telefon- och 
e-postmeddelanden eller hade inte tid att träffa oss. Då sökandet drog ut på tiden var vi till 
slut tvungna att bestämma oss för att inte ta med några politikerröster i undersökningen. I 
övrigt hade vi inget bortfall, utan alla intervjuer kunde genomföras som planerat. Jämfört med 
en skriftlig enkätundersökning ser vi det som en fördel att omgående känna till ett eventuellt 
bortfall. 

5.1.4 Etikfrågor  
Intervjupersonerna tillfrågades om de tillät bandupptagning, samt informerades om att denna 
endast skulle användas för vår räkning. När det gäller anonymiteten har vi avkodat alla 
kommunnamn och information som skulle kunna visa vilka de är. Ingen av intervjupersonerna 
har dock krävt detta. Vi har funderat kring för- och nackdelar med fullständig anonymitet. 
Fördelen är att ingen av intervjupersonerna kan känna sig utpekad eller orättvist kritiserad på 
något sätt. Nackdelen är att i de fall vi kan peka på brister i en kommuns agerande, kan detta 
inte komma fram offentligt och belysas när fullständig anonymitet används.  
 
Vi har varit noga med att inte ändra eller förvränga innehållet i uttalanden, då vi har valt att 
ändra intervjupersonernas talspråk till ett mera formellt. Stukát (2005, s. 135) menar att 
talspråk ger ett simpelt intryck och att det är bättre att göra omskrivningar, när det handlar om 
att redovisa citat från intervjuer. När det gäller diskussionen av intervjusvaren gäller det att 
alltid överväga vad som verkligen har sagts och vad som är våra egna tolkningar, utifrån våra 
erfarenheter och värderingar. Vi anser oss ha följt de forskningsetiska principer som 
rekommenderas och som beskrivs i Stukát (2005, s. 130 f.f.). 

5.1.5 Provintervju  
Vi har inte genomfört någon provintervju, men har låtit en utomstående person (utöver 
handledaren) läsa och kritisera frågorna. Detta ledde till några omformuleringar som var 
värdefulla inför intervjuarbetet. Beslutet att inte göra någon provintervju grundades också på 
våra funderingar kring att det är stor skillnad på att intervjua en expert inom ett område, eller 
någon helt utomstående. Vi ställde oss frågande till om en provintervju skulle vara värdefull.  

5.1.6 Före intervjutillfället 
Vi hade redan vid den inledande telefonkontakten redogjort för intervjupersonerna om vad vår 
undersökning gällde, samt att intervjuerna skulle ta ungefär en timme att genomföra. En 
person bad om att få se frågorna (bilaga 1) i förväg, och fick dem skickade via e-post. Med 
undantag för detta hade vi bestämt att inte skicka ut frågorna i förväg. Vi tänkte på detta sätt 
undvika att intervjupersonerna svarade på det sätt de trodde att vi ville, istället för på det 
spontana sätt som de kände. Före intervjun frågade vi om det gick bra att vi använde 
bandspelare, vilket alla svarade ja till. 

5.1.7 Genomförande av intervjuerna 
Intervjuerna genomfördes av oss en och en. Detta beslut tog vi för att vi tänkte att 
intervjupersonerna skulle känna sig mera avspända i ett möte med förhållandet en-en, stället 
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för två-en. Alla intervjuer ägde rum i intervjupersonernas tjänsterum. Inledningsvis 
redogjorde vi ännu en gång för syftet med vår undersökning. Vår intervjumall bestod av fem 
större områden. För vår egen räkning hade vi förslag på följdfrågor inom varje område. Vi var 
inte strikt styrda av mallen, utan lät intervjupersonerna berätta ganska fritt. Detta gjorde att vi 
ibland fick svar på flera frågor fast vi bara ställt en. Det hände också att någon fråga inte togs 
upp, pga att det uppstod tidsbrist och att vi låtit intervjupersonen utveckla ett annat svar mera. 
Mellan intervjutillfällena diskuterade vi med varandra om hur det hade gått. 

5.1.8 Bearbetning av intervjumaterialet 
Alla intervjuer transkriberades, vilket var tidskrävande men mycket givande. Det gav en 
repetition av vad intervjun hade givit, samt en djupare insikt i vad som verkligen sades. Efter 
genomförd transkription bytte vi material med varandra och läste varandras texter samt 
lyssnade på den andres intervjuer. Därefter gick vi igenom intervjutexterna tillsammans. Vi 
markerade återkommande begrepp och gjorde anteckningar som vi kunde koppla till de 
områden vi hade i intervjumallen. Begreppen underlättade sedan bearbetningen av resultaten. 
De blev samtidigt ett bra sätt att skapa en överblick över materialet och att kunna jämföra de 
olika svaren med varandra. Thomsson (2002, s. 152) menar att en systematisk bearbetning av 
materialet är en förutsättning för att nå en djupare förståelse. Vårt sätt att först bearbeta varje 
intervju för sig och sedan titta på alla intervjuer, kan sägas ge en bearbetning i flera 
dimensioner. 

5.1.9 Tillförlitlighet  
Enligt Holme & Solvang (1991, s. 13) är den kvalitativa metoden snarare ett sätt att nå 
djupare förståelse inom ett område, än ett sätt att pröva den generella giltigheten. Det handlar 
om att som forskare hela tiden växla mellan ett inre och ett yttre perspektiv; mellan att förstå 
och att förklara ett fenomen. Situationen blir präglad av forskarens eget beteende (a.a., s. 
100f.). 
 
Generaliserbarhet handlar om möjligheten att dra allmängiltiga slutsatser utifrån sitt 
undersökningsmaterial. Detta menar vi är omöjligt, då vårt undersökningsmaterial är så litet.  
 
Validitet betyder styrka. Hur bra är mätinstrumentet för att mäta det vi vill (Stukát 2005, s. 
126)? Validiteten är beroende av reliabiliteten, dvs tillförlitligheten vid varje mättillfälle. 
Westlund (2004, s. 39) påpekar att den mänskliga faktorn som bedömare aldrig kan hållas 
konstant. Detta kan exemplifieras genom den s k intervjuareffekten: varje individ som 
intervjuar någon får uppgifter som är färgade på ett speciellt sätt. För att undvika detta kan 
man använda sig av strukturerade intervjuer för att i högre grad neutralisera interaktionen 
mellan frågeställaren och respondenten (Winter 1987, s. 39). Kullberg (1996) definierar 
validitet som ett mått som anger om det som undersökts verkligen är det som från början 
avsågs (s. 73).  
 
Reliabilitet kan översättas som tillförlitlighet. Det är ett mått på noggrannheten och säkerheten 
i den metod som används. Hur bra är själva mätinstrumentet (Stukát 2005, s. 125f.)? Hög 
reliabilitet innebär att resultatet inte är slumpmässigt (Kullberg 1996, s. 73). Rosengren & 
Arvidsson (1986, s. 118) menar att tillförlitlighet och jämförbarhet minskar med öppna 
svarsalternativ. De öppna svaren är dock positiva för validiteten. Davies & Esseveld (1989, s. 
37) skriver: 
 

Intervjuer ger en annan sorts sanning än statistik, en annan sort, inte sanningen! 
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Sammanfattningsvis anser vi att vår undersökning har såväl låg validitet som reliabilitet. Vi 
kan aldrig veta hur ärliga intervjupersonerna har varit, detta är en möjlig felkälla. Vi är två 
individer som har intervjuat fyra andra individer vid fyra olika tillfällen på fyra olika platser. 
Inget annat än intervjumallen har varit densamma. Vi kan ha gjort feltolkningar av svaren. 
Metoden i sig medför denna typ av problem, men har andra vinster i form av t ex längre och 
utvecklande svar. Enligt Stukáts och Westlund definitioner ovan har undersökningen låg 
validitet, men enligt Kullbergs något högre. Reliabiliteten är fortsatt låg. 
 

6. Resultat 
Vi redovisar resultaten från våra intervjuer fördelade kommunvis. De fyra kommunerna har vi 
valt att kalla Nord, Syd, Öst och Väst och intervjupersonerna har fått de fingerade namnen 
David, Laila, Åsa och Carin. Där vi tycker att det är relevant för berättelsen, har vi 
exemplifierat med citat. Resultaten redovisas i berättandeform, med syfte att förmedla en 
enklare helhetsbild av varje kommun. 
 
Vi har studerat lokala skolplaner, utbildningsplaner och motsvarande i de kommuner vi 
undersökt. I dessa har vi funnit en viss variation när det gäller skrivningar om elever med 
annat modersmål. Då undersökningen omfattar ett kommunövergripande perspektiv, har vi 
inte tittat på enskilda skolors arbetsplaner. De lokala styrdokumenten redovisas inledningsvis 
under varje kommun. 
 

6.1 Kommun Väst 
I kommun Väst har man tagit bort skolplanen sedan några år och har nu istället mål för 
skolans verksamhet. Dessa är mycket kortfattade och säger ingenting om arbetet med barn 
med annat modersmål. Det finns ingen uttalad språkpolicy. Man följer de åtaganden som 
bestämts politiskt. Där behandlas bl a tidig språkutveckling.  
 
Sva- och modersmålsundervisningen i kommun Väst sorterar under den centrala funktionen 
resurscentrum. Man har valt att centralisera denna funktion, som tidigare låg ute på respektive 
skola. Resurscentrum tar hand om de nyanlända eleverna. Det ordnas ett möte med eleven, 
vårdnadshavare, sva-läraren och skolsköterskan. Man får då information om elevens 
eventuella skolbakgrund, samt gör en första bedömning av språknivån. Därefter sker placering 
i klass. Efter en tid ordnas uppföljningsmöten. Då deltar mentorerna i de mottagande 
klasserna. När det gäller sent anlända elever säger Carin att det alltid är svårt och att det oftast 
är omöjligt för dem att klara målen i år 9. 
 
En förberedelseklass finns i kommunen. Den omfattar elever i skolår 1-9. De första veckorna 
sker undervisningen på heltid, därefter endast på förmiddagar. Eleverna är då i sina ordinarie 
klasser på eftermiddagarna. Vanligtvis tillhör eleverna förberedelseklassen i 1-1,5 år. Carin 
menar att förberedelseklasser är den bästa lösningen när det gäller den första kontakten med 
svensk skola. 
 
Alla sva-elever kartläggs kontinuerligt vad gäller språkutvecklingen. På det sättet ser man om 
stödet behöver ökas eller minskas. Kartläggningen görs av sva-lärarna. Verksamheten 
organiseras sedan utifrån elevunderlaget. För elever som inte längre tillhör förberedelse-
klassen, ordnas språkstödsundervisning med sva-lärare på respektive skola. Lärarna åker då 
runt till de olika skolorna. Kommunen har sju sva-lärare anställda. 
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Modersmålsundervisning ordnas om elevunderlaget är minst fem elever och det finns en 
behörig lärare. Undervisning sker oftast utanför skoltid. Undantaget är nyanlända elever som 
kan få studiehandledning på modersmålet under förberedelseklasstid. 
 
Sva-lärarna bildar ett eget arbetslag, men Carin betonar att ett nära samarbete med övriga 
lärare krävs för att allt ska fungera.  
 

Man måste ju samarbeta i och med IUP och kring utvecklingssamtal. 
 
Hon tar vidare upp att det är svårt att få med modersmålslärarna i samarbetet, då dessa oftast 
han andra arbetstider än övriga lärare. Carin berättar att de ordinarie lärarna brukar bli 
intresserade när de ska ha en sva-elev i klassen.  
 

Så länge de inte har elever kanske inte intresset finns, men just när man har en elev så brukar 
intresset väckas. 

 
Hon betonar att man inom kommunen kräver sva-behörighet för undervisning i svenska som 
andraspråk.  
 

Definitivt. Det är ju ett annat sätt att lära ut. Det är ändå en fråga om andraspråksutveckling. 
 
Carin menar att innan man samlade resurserna centralt, förekom det att lärare som behövde 
utfyllnadstid använde sva till detta trots att de inte var behöriga. Pedagogerna själva tycker att 
det är bra att tillhöra resurscentrum. De utgör ett arbetslag och får tillgång till adekvat 
kompetensutveckling. Arbetslaget gör organisationen mindre sårbar. 
 

6.2 Kommun Syd 
I kommun Syd finns en skolplan från 2004. Den hänvisar till skollagen, läroplanen och 
barnkonventionen. Man slår fast att skolan ska utformas utfrån varje elevs unika 
förutsättningar och att de som behöver extra stöd ska få det. Under rubriken ”mångfald” 
åsyftas friheten att välja skola samt att det ska finnas skolor med olika huvudmän inom 
kommunen. Svenska som andraspråk nämns inte.  
 
Även i kommun Syd administreras sva-undervisningen centralt. Laila ansvarar för ekonomin. 
När det gäller sva är det rektorerna som beslutar om behov och omfattning, medan Laila 
fördelar de ekonomiska resurserna.  
 

Jag delar ut pengar men har inget mandat att kolla hur det verkligen går till. Rektor har ett ansvar 
för att de används rätt, det är ju han som får skulden om de inte används eller om eleverna inte 
når målen.  

 
Pengarna ska fördelas på ett så rättvist sätt som möjligt. För att försöka bestämma hur mycket 
varje elev ska ha, används kriterier för indelning i språknivåer. En nybörjare kostar mera än 
en elev på avancerad nivå. Skolan talar om hur många elever som deltar i undervisningen – 
Laila betonar deltar – och så får de ett extra anslag.  
 
Kommun Syd har inte haft något avtal om flyktingmottagande på flera år. Nu har man det och 
kommer att ta emot flyktingar, dock inte så många.  
 

Vi har den s k kärleksinvandringen och arbetskraftinvandringen, det är den vi har.   
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Kommunen har haft förberedelseklasser i många år, men för tre år sedan togs ett beslut om att 
lägga ned dem. Anledningen var att man inte haft flyktingmottagande på länge. Laila berättar:  
 

De invandrare vi fick det var européer som fått bra tjänster, de köpte hus i kommunen och skulle 
lära sig svenska.  

 
Laila säger att hon märkte att när hade man förberedelseklass var skolorna inte beredda att ta 
emot elever som inte kunde svenska. Eleverna hade en tendens att bli kvar för länge i 
förberedelseklassen, eftersom de mottagande lärarna kände sig osäkra. Det fanns tre 
heltidslärare och man tog emot ungefär 20 barn per år. Det blev för dyrt. Det var också svårt 
att undervisa eleverna om det var för stor ålderskillnad på dem. Detta ledde till att man valde 
att pröva en ny modell. I kommunen inrättades en centralt placerad tjänst som specialpedagog 
för invandrarungdomar. Dessutom finns en halvtidskurator.  
 

Vårt problem i förberedelseklasser var att erbjuda alla ämnen. Barnen har rätt till undervisning i 
alla ämnen. Det kan de inte få i förberedelseklass på samma sätt. Då måste du ha en väldig 
organisation. 

 
Laila berättar att det fanns en inställning hos lärarna om att det skulle bli jobbigt med elever i 
klassen som inte kan svenska. Kuratorn skulle då stötta kring den sociala integreringen.  
 
Den nya modellen kallas för mottagningsgrupp. Ansvariga är förutom Laila, nämnda kurator 
och specialpedagogen för invandrarungdomar. Laila säger att man nu ska göra en utvärdering 
av mottagningsverksamheten. Hon säger sig dock veta att sva-eleverna klarar sig bra. För ett 
par elever har man köpt platser i en annan kommun. Deras situation var så komplicerad att 
man inte ansåg sig ha tillräckliga resurser.  
 
Alla nya familjer som kommer träffar mottagningsgruppen. Man går igenom bakgrund och de 
får välja skola ”precis som alla andra”. Laila ser en fördel, med tanke på sociala kontakter, 
med att familjerna oftast väljer den skola som ligger närmast bostaden. När det fanns 
förberedelseklasser måste de finnas på en skola dit alla kunde komma. Mottagningsgruppen 
kontaktar skolan och man har ett möte och förbereder placering. Vårdnadshavarna träffar 
skolan, klassläraren. Sedan tar specialpedagogens jobb vid. Hon stöttar den mottagande 
läraren, hjälper till att ta fram material och ger pedagogisk handledning. Ganska snart 
upptäcktes det att eleverna i den senare skolåren fick för lite träning i svenska.  
 

De träffar ju så många lärare Det är svårt att ha någon som riktigt följer upp. 
 
Detta ledde till att specialpedagogen har lektioner två förmiddagar i veckan på en centralt 
belägen skola. Efter lunch åker eleverna tillbaka till sina vanliga skolor.  
 

Men det här är bara extra, kanske en termin. Ansvaret för sva ligger på varje skola.   
 

Laila anser att det viktigaste med den nya organisationsmodellen är att eleverna får mycket 
mera språk nu. De exponeras för det svenska språket hela tiden och kommer samtidigt in i en 
social gemenskap i klassen. Efter en tid har klassläraren och kuratorn uppföljningssamtal med 
familjen. Dessa genomförs månadsvis. När man sedan ser att allt fungerar bra och att eleven 
gör framsteg, säger skolan att de tar över hela ansvaret och eleven avskrivs då från 
mottagningsgruppen. Hela processen brukar ta ungefär två år. 
 
I kommun Syd ordnas modersmålsundervisning och studiehandledning om man hittar en 
lämplig lärare. Då handlar det om ett par timmar i veckan, ibland mera.  

 21



Laila tycker att sva-lärarna är väldigt ensamma ute på skolorna och har därför sett till att de 
tillsammans bildar ett arbetslag. Hon berättar hur hon betonar för rektorerna att det är viktigt 
med kompetensutveckling för sva-lärarna, men säger att de inte prioriterar sådant. Själv tror 
hon det beror på att kommunen har så få sva-elever. Laila säger att det är viktigt att alla lärare 
jobbar språkutvecklande.  
 

Ämnesundervisningen måste stimulera språket. Det gagnar inte bara de här eleverna utan det 
gagnar de som har inlärningssvårigheter också. 

 
För några år sedan gjordes en inventering av vilka lärare i kommunen som hade sva-
behörighet. Då fanns det inte så många. Därefter har det kommit in några. Många lärare har 
sva i sin examen, men undervisar i andra ämnen. Deras kompetens har inte tagits tillvara. Allt 
detta visade sig när man ersatte förberedelseklasserna med direktintegrering. Laila säger sig 
nu märka ett ökat intresse från skolorna i sva-frågan. Tidigare fanns all kompetens runt sva-
elever hos förberedelseklassens personal. Den var väldigt begränsad.  
 

6.3 Kommun Nord 
I kommun Nord finns en barn- och ungdomsplan som senast uppdaterades 2002. Där betonas 
vikten av att ha ett helhetsperspektiv på eleven. Språkutvecklingen ses som särskilt viktig, 
dock definieras språkutveckling som läsinlärning och läsutveckling. Under rubriken särskilt 
stöd behandlas endast arbetet med funktionshindrade elever.  
 
I denna kommun genomfördes ett större språkutvecklingsprojekt för några år sedan. Projektet 
omfattade all personal inom förskola, grundskola och gymnasium. I slutrapporten från 
projektet (2005) står:  
 

Det är en rättighet som alla har att ges de bästa förutsättningarna för sin egen utveckling och det 
är skolans skyldighet att på bästa sätt organisera verksamheten så att våra barn och elever kan 
utveckla sina språk (s. 1).  
 

Skrivningen ”sina språk” visar på en medvetenhet om flerspråkighet. Man poängterar att alla 
lärare har ett ansvar för elevernas språkutveckling samt betonar att modersmålets utveckling 
är mycket viktig och påverkar möjligheten till utveckling av det svenska språket (s. 2). David 
säger att språkinriktningen är tydligare definierad och samordnad i förskolan än i 
grundskolan. 
 
I kommun Nord är det Davids enhet som ansvarar framför allt för modersmålsundervisningen. 
Han hanterar pengarna, det är kommunövergripande ekonomi för svenska som andraspråk. 
Vidare samordnar han det pedagogiska, genom att vara kontakt mellan modersmåls- och sva- 
lärare.  
 
I kommunen finns något som kallas sva-peng. Utöver den vanliga skolpengen lämnas ett extra 
bidrag för de elever som har svenska som andraspråk. Förberedelseklasserna bildas och 
bekostas på detta sätt. Eftersom elevantalet i förberedelseklasserna är lågt jämfört med 
ordinarie klasser, och dessutom kan variera, kostar lärarlön och lokaler förhållandevis 
betydligt mera än vad den vanliga skolpengen räcker till. Bidraget behövs för att parera 
kostnaderna. David säger att utan ekonomisk förstärkning skulle det inte gå. Han fortsätter:  
 

Kommunen betalar för att eleverna som behöver sva säkert ska få det. Jag beställer nu, i april-
maj, för att kunna planera nästa års sva-resurs. Det blir en budget som skolan får i början av 
nästa termin. 
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I början av höstterminen hade en av förberedelseklasserna fyra elever, sedan blev det 
ytterligare två. I januari kom det flyktingar, nu har klassen tio elever. Nords kommun tar 
också emot ett antal elever från andra kommuner och får då deras skolpeng. David 
konstaterar:  
 

Ekonomin går inte ihop. Man behöver minst tjugo elever för att det ska gå ihop. Det är en 
solidaritetsfråga; en skola för alla. Det finns en klass som är beredd att ta emot. 

 
Kommun Nord har tre förberedelseklasser med totalt ca 30 elever. Klasserna är indelade i 
skolår 1-3, 3-5 och 6-9. Eleverna stannar i förberedelseklassen så länge de behöver. Parallellt 
är de även inskrivna i en ordinarie klass. De slussas över successivt och efter 1-2 år går de 
vanligen fullt ut i den ordinarie klassen. Då tar en sva-lärare över och ger språkstöd. Samtidigt 
finns hela tiden modersmålslärare i bakgrunden. För en elev som har stora svårigheter att följa 
undervisningen, kan man ta bort vissa ämnen. David menar dock att detta oftast sker av andra 
hänsyn än språkliga. Viktigast är att kunna följa med i kärnämnena. Han säger:  
 

Istället för att drunkna i det här havet, måste de lära sig att simma, åtminstone några tag. 
 
Så snart en elev nivåplacerats i en undervisningsgrupp, skräddarsys ett program, en 
individuell utvecklingsplan (IUP). Det sträcker sig över fyra veckor och följs sedan upp 
tillsammans med vårdnadshavarna och arbetslaget. Därefter skrivs ett fortsättningsprogram 
för ytterligare fyra veckor osv. Varje måndag träffas lärarna och diskuterar eleverna, sva-
lärarna tillsammans med övriga. 
 
David menar att hur organisationen ser ut beror på elevunderlaget. Han säger:  
 

Det är inte någon form av vilja eller ovilja. Vissa kommuner har mer. Jag kan inte bedöma om det 
är bättre eller sämre. Jag vill ge de här eleverna en större chans att klara sig. De behöver 
resurser och resurser betyder timmar. Och lärare. Det betyder att man satsar timmar och 
personal. Det är ordinarie verksamhet här, det är inte något speciellt med det.  

 
Svenska som andraspråk är prioriterat område i kommunen. Undervisning ges oavsett antal 
elever, under förutsättning att det finns en lämplig lärare. De elever som inte går i 
förberedelseklasser, får vad David benämner ”ambulerande sva”, språkstöd i form av 
timundervisning. Vilka elever som behöver sva bestäms utifrån de färdighetsnivåer som 
presenteras i Skolverkets referensmaterial Att undervisa elever med svenska som andraspråk 
(2000, s. 62-66). Eleven placeras i en lämplig undervisningsgrupp; nybörjare, mellannivå eller 
hög nivå, utifrån individuell språkfärdighetsnivå. 
 
För modersmålsundervisning tillämpas reglerna om minst fem elever. Vad gäller 
studiehandledning är det inte fråga om resurser, det är fråga om det finns lärare, menar David. 
En begränsning är om en lärare inte klarar vissa ämnen. En annan kan vara att eleven inte har 
tillräckliga kunskaper i sitt modersmål. David säger att då ska man inte försöka ge 
studiehandledning på det språket, utan satsa på svenska som andraspråk direkt.  
 
David anser att man vågade experimentera mera med olika undervisningsmodeller på 1970-
talet. Som exempel nämns språkblandade klasser, med mera modersmål inledningsvis. Man 
övergick successivt till svenska. Han förtydligar:  
 

De får hälften av sin undervisning på sitt modersmål. Det ska vara samarbete, samma innehåll, 
men de får större förståelse. Har de upplevt det på sitt modersmål, är det lättare sen, att lära sig 
begreppen som de har i huvudet. Det ger orden i munnen. 
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Enligt Davids åsikt är det mycket viktigt hur skolan är organiserad i arbetslag. Han menar att 
detta behövs både i planering och utvärdering av undervisning. Annars tittar var och en bara 
på sitt ämne. Om arbetslaget får ett självständigt ansvar och det fungerar bra, då är alla 
språklärare. Han fortsätter:  
 

I de skolor som jag har kontakt med, samarbetar alla. Modersmålslärare och sva-lärare ingår i 
arbetslagen, deras röst blir hörd.  

 
Han tar också upp frågan om samarbete kring eleverna när det gäller att förstå vilka frågor 
som är språkrelaterade och vilka som kan ha en annan bakgrund. David betonar att det är av 
yttersta vikt att alla lärare förstår att de här eleverna är normala barn och ungdomar som 
kommer från andra länder. Men ibland fokuserar man bara på språk. Det är inte alltid bara 
språk, de kan ha med sig traumatiska upplevelser. Davids önskan är att alla lärarutbildningar 
ska vara mångkulturella utbildningar. Lärare behöver flera par glasögon att se igenom, för att 
kunna tolka olika situationer. Det är en skyldighet. Han säger:  
 

Hos en vanlig svensk elev kan du tolka tecken och signaler som eleven sänder ut. Men de här 
eleverna behöver en kulturbärare som kan tolka. Det är inte bara svart eller vitt, att språk alltid är 
språk. Det interkulturella filtret behövs alltid. 
 

6.4 Kommun Öst 
I kommun Öst har man nyligen publicerat en utbildningsplan. Även här hänvisas till 
nationella styrdokument samt till barnkonventionen. Elevens behov ska stå i fokus och man 
betonar att tydlighet ska gälla när det gäller rättigheter och skyldigheter mellan eleven och de 
vuxna runt omkring. Man tar upp arbetet med IUP och att detta ska prioriteras. Innehållet i 
IUP ska styra vardagen i skolan. Arbetet med flerspråkiga elever omnämns inte. 
 
I kommun Öst fanns fram till 2006 ett resurscentrum, där många skolanknutna professioner 
var samlade. Det var bl a skolsköterskor, -psykologer och sva-lärare. Med tiden insåg man att 
det var svårt att ha ett fungerande arbetslag, då det bestod av så många olika yrkeskategorier. 
Man bestämde sig för att göra en omorganisation, och lade ut de funktioner som var mest ute 
på skolorna. En av dessa var sva-läraren. Detta gjorde att rektorerna fick ansvar för olika 
funktioner. Centralt bildades enheten för stöd och utveckling. Namnbytet berodde på att man 
hade känt att resurscentrum uppfattades som att det alltid fanns pengar och resurser att hämta, 
vilket inte stämde då istället ekonomin stramades åt.  
 
I Öst får alla skolor en stödpeng från enheten för stöd och utveckling. Den är X kr gånger 
skolans elevantal. Pengen ska användas till stödjande verksamhet, men någon tanke på att 
använda den till förberedelseklasser har inte funnits. Åsa drar paralleller mellan en tänkt 
förberedelseklass och den Aspergergrupp som finns i kommunen. Hon säger:  
 

De pengarna kommer ju härifrån, också lite oavsett hur många det är. Det där kan man fundera 
över. En särskolepeng, vi har ju det… Man får väl se sen. 

 
Kommun Öst tar inte emot flyktingar. Den inflyttning som sker från andra länder gäller mest 
anhöriga till dem som redan bor i kommunen. Åsa nämner även begreppet kärleksinvandring.  
 

...eller så står de där bara, liksom, det är ju upp till de vuxna som är närmast barnen att larma, så 
att säga, och det kan gå väldigt olika vägar. 
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Åsa säger att kommunen är ovan vid sent anlända elever. Hon poängterar skillnaden mellan 
små och stora kommuner och menar att det är lättare för en större kommun, med flera sva-
elever, att ha en fungerande organisation.  
 

Man kan ha lite special kanske på förmiddan några timmar, men sen ska man in i klassen och det 
är ju det som är det bästa sättet om man ska lära sig språket, det har vi ju sett flera gånger. 

 
Åsa menar att sva-eleverna behöver en ”lots”, någon som kan vara en länk mellan dem och 
skolan och samhället i stort. Denna person har blivit sva-läraren. Enligt Åsa ökar kunskapen 
med varje barn som anländer, men än så länge har organisationsfrågan låg prioritet.  
 

Jag har flaggat lite för att vi måste tänka framåt, nu glunkas det om att även vi ska ta emot 
flyktingar, så jag vet inte ännu. Inga politiska beslut är ju fattade än.  

 
Åsa anser att det är för lite med en sva-lärartjänst. Kommunen växer och det måste finnas en 
beredskap. I kommun Öst finns inga förberedelseklasser. Åsa menar att de andraspråkselever 
som finns klarar sig bra i ordinarie klasser och att det beror på att de inte är så många.  
 

Det finns liksom inga special-special utan de kommer in i den vanliga ruljangsen så att säga.  
 
Hon säger att de klarar sig bra och inte har sämre betyg än andra elever. Hon tillägger sedan 
att de som kommer i slutet av de senare skolåren ”naturligtvis inte har en chans”. Enligt Åsa 
är inställningen från hemmet avgörande för skolframgången. 
 
I hela kommun Öst finns endast en sva-lärare. Åsa har märkt att det kommer in fler och fler 
språk i kommunen:  
 

Vi har väldigt många sorters språk men det är lite av varje. 
 
Sva-läraren tillhör administrativt en rektor, men arbetar på flera skolor. Åsa säger att varje 
skola meddelar vilka elever som behöver sva-undervisning. Det åligger skolan att se till att 
eleverna sedan deltar. Hon säger att deltagandet varierar. Åsa ser ingen skillnad mellan sva- 
elever och andra elever. När någon inte kommer till lektioner, får man undersöka varför. Man 
får också hoppas på uppmuntran från hemmet.  
 
Modersmålslärarna tillhör enheten för stöd och utveckling. För närvarande sker bara 
undervisning i ett språk. Man följer strikt reglerna om en grupp på minst fem elever för att 
kunna ha undervisning.  
 

Det vill ju också till att det inte bara är ett föräldraönskemål utan också ett elevönskemål att följa 
en undervisning, utöver skoltid, under ett läsår åtminstone. 

 
Åsa berättar att det är många elever som har en förälder med annat modersmål, men att det 
inte är alla som väljer att hålla detta språk levande. Hon refererar till Danmark, som hon säger 
inte erbjuder någon modersmålsundervisning.  
 

Man kan ju diskutera det här med modersmålsundervisning… ja, det är en lite halvkontroversiell 
fråga i alla fall. 

 
Åsa betonar att det är viktigt att sva-, modersmåls-, klass- och ämneslärare samarbetar och att 
det finns en dialog kring eleverna. En svårighet kring detta är att modersmålslärarna ofta 
arbetar efter ordinarie skoltid. Förutom samarbetet kring språkutvecklingen, finns också 
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möjlighet att upptäcka problem som ligger utanför språkområdet. Åsa ser sva-läraren som en 
specialist.  
 

Om en elev behöver stödundervisning, då får man gå till speciallärare, eftersom det finns en 
organisation här ute på skolorna. Det har inte med sva att göra. Man måste skilja på det, men det 
är klart, det grötas ihop. 

 
Åsa vill gärna se ett samarbete mellan sva-lärare i olika kommuner. Dock finns inget 
organiserat sådant i kommun Öst. Det är upp till läraren själv att vara aktiv. Åsa tycker att det 
är viktigt att sva-läraren är utbildad för ämnet. Hon säger att sva inte få vara ett ”slaskämne” 
eller ett utfyllnadsämne. Hon tar också upp den diskussion som förts om att sva skulle kunna 
slås ihop med modersmålssvenskan. Hon pekar på att dessa frågor belyser svårigheterna med 
hur man ska organisera sva. 
 

6.5 Sammanfattning resultat 
 
 Nord Syd Öst Väst 
Administration/ 
Ekonomi 

Lokal - skolområdet Central - 
mottagningsgrupp 

Lokal – en rektor 
ansvarar 

Central - 
resurscentrum 

Sva Sva-lärarna finns på 
skolorna 

Ordinarie lärare 
med stöd av sva-
specialpedagog 

En sva-lärare åker 
runt 

Sva-lärarna åker runt 

Modersmål Om 5 elever och lärare 
Studiehandledning 

Om lärare finns Om 5 elever, 
lärare och 
önskemål från 
hemmet 

Om 5 elever och 
lärare 
Studiehandledning i 
förberedelseklass 

Nyanlända Klassplacering utifrån 
språknivå (ordinarie 
klass eller 
förberedelseklass) 

Mottagningsgrupp 
Välja skola 

Direktintegrering 
och extra sva 

Klassplacering 
utifrån språknivå 
(ordinarie klass eller 
förberedelseklass) 

Förberedelse-
klass 

Tre. År 1-3, 3-5, 6-9 Nej. Extra sva med 
specialpedagog 

Nej En. År 1-9 

Samarbete Sva- och 
modersmålslärare i 
ordinarie arbetslag 

Sva eget arbetslag Önskvärt Sva eget arbetslag 

Lärarkompetens Mål: alla lärare är 
språklärare 

Hög men utnyttjas 
inte fullt 

Sva-utbildad Kompetenshöjning 
vid centralisering 

Språkpolicy Nej, men 
språkutvecklingsgrupp  

Nej Nej Nej 

 
 
Sva-undervisningen i de fyra kommunerna ser olika ut, men har också gemensamma drag. Till 
skillnaderna hör om administrationen sker centralt i kommunen eller lokalt på skola eller i 
skolområde.  Mottagningen av nyanlända elever varierar stort. I två av kommunerna har man 
valt att ha förberedelseklasser, dvs mindre undervisningsgrupper för sva-elever. 
Elevunderlaget är till viss del kopplat till om kommunen tar emot flyktingar eller inte. En 
annan skillnad gäller arbetslagen. I en kommun ingår sva-lärarna i de ordinarie arbetslagen på 
skolorna. I en annan utgör sva-lärarna ett eget arbetslag. Synen på sva-eleverna varierar 
mellan kommunerna. Detta återkommer vi till i diskussionen nedan. Som likheter kan nämnas 
att alla kommuner strikt följer regelverket för modersmålsundervisning samt att ingen har 
någon uttalad språkpolicy. 
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7. Diskussion 
Syftet med arbetet har varit att undersöka hur organisationen av svenska som andraspråk ser 
ut i fyra kommuner. Här följer den del av vårt arbete där vi resonerar kring våra 
undersökningsresultat kopplade till den bakgrund och tidigare forskning som vi inledningsvis 
redovisat. Vi redovisar kort de ramfaktorer som vi identifierat i analysen. Dessa diskuteras i 
en sammanfattande slutreflektion, där vi också låter våra egna tankar kring resultaten komma 
fram. 
 

7.1 Analys 
Sverige har länge varit ledande när det gäller lagstiftning runt sva. Hyltenstam menar dock att 
på grund av den okunskap som råder kring ämnet så tar man inte hänsyn till vilka regler som 
faktiskt gäller (1993, s. 5). Ett tydligt exempel på detta i vår undersökning är att endast en 
kommun (Väst) anordnar studiehandledning på modersmål under skoltid, trots att detta är 
tydligt reglerat i grundskoleförordningen (5 kap 2 §). Hyltenstam tar också upp den lokala 
organisationen som ett problem. Okunskapen tillsammans med bristen på nationella riktlinjer 
leder till stora skillnader inom den sva-undervisning som bedrivs (1993, s. 5). Detta bekräftas 
av Berg (1993, 1995) som beskriver hur man efter decentraliseringen av skolan kan välja att 
lokalt organisera undervisningen på olika sätt för att nå målen. Han ser det som skolledarens 
uppgift att tydliggöra vilken frihet som ska råda när det gäller att tolka ramar och 
styrdokument. På detta sätt kan frihetsgraden i arbetet variera för lärare på olika skolor (i 
Svedberg 2003, s. 278). Vi menar att det är just detta lokala självstyre som gör att sva i våra 
undersökningskommuner ser så olika ut. Denna möjlighet till fri, lokal tolkning tror vi kan 
uppfattas som positiv i kommunerna då de kan forma tolkningen utifrån sina specifika 
förutsättningar när det gäller t ex elevunderlaget. Sett i ett större perspektiv menar vi dock att 
friheten kan bli negativ, då den kan påverka elevernas rätt till en likvärdig utbildning. 
 
Även Cummins betonar problematiken med att kunskapen runt andraspråksinlärning är dålig. 
Han anser att hela skolsystemets organisation bör förändras (2000, s. 8f.).  
 

Hur kan vi förvänta oss något stöd från skolledningen i frågor som rör kulturell mångfald och 
inlärning av ett kunskapsinriktat språk om sådana kunskaper inte krävs för att avancera till 
sådana befattningar (a.a., s. 9)?  
 

Om Cummins frågeställning överförs till de förhållanden vi sett i vår studie, kan vi känna oss 
lite skrämda av det faktum att det åligger rektorerna att besluta om sva. I de kommuner som 
har centraliserat sva-organisationen, är det ändå rektor som lokalt fattar besluten. Vidare 
menar Cummins att lärarutbildningen bör reformeras, för att öka medvetenheten om såväl 
språklig och kulturell mångfald som som de maktförhållanden som råder i skolvärlden. David 
i kommun Nord efterlyser ett mångkulturellt tema i lärarutbildningen. Han säger att sva-
eleverna behöver kulturbärare som kan tolka deras signaler. Även kommun Öst tar upp detta; 
en länk mellan skolan och samhället. 
 
Ett exempel på maktrelationer i skolan är enligt Cummins att den grupp som har makten 
tvingar andra att bete sig som dem (1996 i Axelsson 2001, s. 27). Detta får oss att reflektera 
över de motiv för s k direktintegrering som några kommuner anför. I kommun Syd menar 
man att direktintegreringen är bra för att eleverna hela tiden exponeras för svenska språket. I 
kommun Öst säger man sig veta att bästa sättet att lära sig språket är att komma direkt in i en 
ordinarie klass. Vi tolkar detta som att dessa kommuner vill att sva-eleverna ska anpassa sig 
till den rådande normen. Det uppstår en obalans i maktförhållandena, när endast eleverna 
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behöver anpassa sig. Skolan (kommunen) reflekterar inte över att behöva ändra sina 
strukturer. Cummins menar att detta är ett sätt att diskriminera vissa elever (a.a., s. 27f.). 
Detta är inte förenligt med FN:s barnkonvention (art 2-3). 
 
Ett alternativ till direktintegrering är förberedelseklasser, som finns i två av våra 
undersökningskommuner. I kommun Väst anser man att det är den bästa lösningen både när 
det gäller språkinlärning och social integration. Kommun Nord har det största elevunderlaget 
av våra fyra kommuner. De har valt att bilda klasser, trots att det enligt David inte går ihop 
ekonomiskt. Man har ett solidaritetstänkande, det ska alltid finnas en klass som kan ta emot 
elever. Bergman & Forshage ser förberedelseklassen som ett bra forum att ta reda på 
elevernas förkunskaper i olika ämnen. Det blir också en lugn start i den svenska skolan, då 
gruppen oftast är betydligt mindre än en ordinarie klass (2000, s. 68).  
 
En mycket viktig aspekt när det gäller andraspråkinlärning är tiden. Detta påtalar Bergman m 
fl (2001, s. 66f.). Hyltenstam menar att direktintegrering ibland sker för att skolan inte känner 
till hur lång tid det tar att tillägna sig ett andraspråk (1993, s. 7). Sva-eleverna ska samtidigt 
lära sig det nya språket och lära sig på det nya språket. Om målet är att uppnå samma 
språknivå som förstaspråkseleverna, blir målet rörligt eftersom dessa elever också utvecklar 
sitt språk och hanterandet av begrepp. Bergman m fl poängterar hur viktigt det är att lärare 
samarbetar och har kunskap och förståelse i dessa frågor (2001, s. 66f.). I kursplanen för sva 
står det att det åligger alla lärare att känna ett gemensamt ansvar för språkutvecklingen. 
Samverkan mellan sva- och övriga lärare betonas. Sjöqvist & Lindberg menar att om alla 
lärare känner till hur andraspråksinlärning sker, kan de reglera sitt sätt att arbeta så att det 
passar alla elever (1996, s. 102).  
 
Begreppsutvecklingen i det nya språket kan stödjas om eleven får möjlighet att utveckla sitt 
modersmål parallellt med andraspråket (se bl a Hyltenstam & Tuomela 1996, s. 40 samt s. 
99f.). Detta talar för att studiehandledning på modersmålet är något som borde prioriteras i 
kommunerna. Som nämnts ovan görs detta bara av en kommun i vår undersökning. David i 
kommun Nord framhåller språkblandade klasser som ett bra exempel. Att successivt övergå 
från undervisning på modersmålet till mera svenska kan öka förståelsen och kopplingen 
mellan redan kända begrepp och nya ord. Kommun Öst ser frågan från ett annat håll och 
nämner Danmark som en positiv förebild som (enligt Åsa) inte har någon 
modersmålsundervisning. När det gäller modersmål i övrigt är alla kommunerna ense; man 
följer grundskoleförordningens skrivning (13§) om att undervisning inte behöver ordnas för 
färre än fem elever (samt inte heller om lärare saknas). En skillnad är dock att i kommun Nord 
finns ett så stort elevunderlag att modersmålsundervisning genomförs i över tjugo språk. I 
kommun Öst säger Åsa att hon tycker det är viktigt att modersmålsundervisning bygger på att 
eleven själv vill delta och att önskemålet inte bara kommer från vårdnadshavarna. 
 
Sjöqvist & Lindberg (1996) förordar att sva-eleverna nivågrupperas. Detta för att alla ska få 
undervisning efter sina förutsättningar (s. 100f.). Alla våra undersökningskommuner utom Öst 
arbetar på detta sätt. Cummins däremot anser att nivågruppering är diskriminerande, eftersom 
det finns risk för att undervisningen i lågnivågrupperna håller en sämre kvalitet (1996 i 
Axelsson 2001, s. 27f.). Bergman m fl påtalar hur viktigt det är att det finns en sva-
organisation som fungerar i varje kommun. Om detta finns så vet alla vad som gäller när en 
ny elev kommer. Då slipper man lägga resurser på nya lösningar alltför ofta (2001, s. 77). I 
kommun Nord ska det alltid finnas plats för nya elever i en förberedelseklass. I kommun Öst 
menar Åsa att det är lättare att ha en fungerande sva-organisation i en större kommun. Hon 
fortsätter sitt resonemang med att kommunen måste tänka framåt. Hon vill att det ska finnas 
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en beredskap. Vi tolkar det som att hon menar att kommun Öst bör se över sin sva-
organisation med tanke på t ex ett kommande flyktingmottagande. Enligt David påverkas 
organisationen av elevunderlaget. Som vi nämnt tidigare menar han att man måste satsa 
resurser även om ekonomin inte går ihop. Tid och lärare måste prioriteras även om 
elevgruppen är liten. I kommun Syd resonerar man på motsatt sätt; där lades 
förberedelseklasserna ned eftersom det blev för dyrt att ha sva-lärarna anställda trots att det 
inte alltid fanns så många elever.    
 
I kommun Syd berättar Laila om den osäkerhet som klasslärarna kände när de skulle ta emot 
elever från förberedelseklasserna. Osäkerheten var så stor att eleverna ibland blev kvar längre 
än nödvändigt i förberedelseklasserna. Där fanns all kompetens runt sva. Klasslärarna oroade 
sig för att det skulle bli jobbigt att ha sva-elever. Denna oro bekräftas av Cummins (2000). 
Andelen elever med annat modersmål ökar hela tiden i skolorna. Detta gör att många lärare 
kommer att möta dessa elever i sina ämnen och klasser. Cummins menar att det inte kommer 
att gå att stå utanför andraspråksfrågan, men att det krävs att alla lärare omdefinierar sina 
roller (s. 6f.). No-läraren måste förstå vikten av att arbeta språkutvecklande inom sitt ämne 
osv. Denna process är tidskrävande och kan vara påfrestande för många. En erfaren lärare 
måste ompröva sitt arbetssätt och hitta nya former för undervisning. Cummins säger att 
osäkerheten kring detta kan skapa frustration. Ett sätt att gemensamt arbeta kring dessa frågor 
är att bygga upp en språkpolicy som behandlar hur man kan gå till väga. En språkpolicy skulle 
kunna vara såväl nationell, som kommunal eller lokal i skolan/skolområdet. Detta är 
någonting som Myndigheten för skolutveckling just nu arbetar med, när de tar fram nationella 
riktlinjer för utbildningen av nyanlända elever (2007, s. 4f.f.). Ingen av våra 
undersökningskommuner har någon övergripande strategi för språkutvecklingsfrågor. De 
lokala styrdokumenten säger ingenting konkret om elever med annat modersmål. I kommun 
Nord har man dock genomfört ett kommunövergripande språkutvecklingsprojekt där dessa 
frågor behandlas. Vi tycker det är märkligt att man inte har skrivit om barn- och 
ungdomsplanen utifrån de resultat av projektet som redovisas i slutrapporten.     
 

7.2 Ramfaktorer 
Vi har uppfattat ramfaktorteorin som en modell där själva ramarna kan variera, beroende på 
sammanhanget. Med anledning av detta har vi utifrån våra resultat definierat ett antal ramar 
som på olika sätt framträder i alla våra undersökningskommuner. Vi menar att ramarnas 
dignitet varierar mellan kommunerna och att det är detta som påverkar att man organiserar sva 
på olika sätt.  
 
Målet med sva-undervisningen är tydligt: eleverna ska utveckla sitt svenska språk. Enligt 
Lundgren (1999, s. 32f.) kan målet bara nås om det är möjligt att genomföra undervisning. 
För att denna undervisningsprocess ska bli möjlig, måste ramarna anpassas på olika sätt. De 
ramar vi identifierat i ovanstående analys är: 

 ekonomi 
 styrdokument 
 tid 
 samarbete 
 elevunderlag 

 
De två förstnämnda utgör yttre ramar, fastställda av stat och kommun. Övriga är inre ramar, 
lokalt bestämda (Stensmo 1997, i Ekdahl 2005, s. 7f.). Vi ser också att de två första 
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ramfaktorerna är mera konkreta och de övriga abstrakta. Anpassningen av ramarna kan ske på 
olika sätt.  

7.2.1 Ekonomi 
Ekonomin är en tydlig ramfaktor. Den lokala budgeten kan anpassas genom att man väljer att 
prioritera olika områden. På en högre nivå kan skatterna höjas eller sänkas. Genom att ge 
extra bidrag till sva kan vissa kommuner få andra ekonomiska förutsättningar än övriga. 
Storleken på lärarlönerna kan variera och påverka det ekonomiska utrymmet. 
Lokalkostnaderna kan vara olika stora. 

7.2.2 Styrdokument 
Även styrdokumenten kan ses som en förhållandevis tydlig ramfaktor. Tydlig på så sätt att de 
finns nedskrivna och går att ”ta” i, men otydlig genom sina formuleringar. När 
styrdokumenten transformeras och anpassas till lokala förhållanden, fastställs de 
förutsättningar som gäller för den aktuella skolan, skolområdet eller kommunen. 

7.2.3 Tid 
Tiden i sig går inte att påverka, men tiden som ramfaktor kan förändras på olika sätt. I 
skolan/kommunen kan man låta språkutvecklingen ta tid eller välja att bortse från detta och 
försöka skynda på processen. Språkutvecklingen låter sig dock inte påskyndas generellt, utan 
tar olika lång tid för varje individ. När det gäller schemaläggning kan man t ex ge sva ett 
större tidsutrymme, genom att plocka bort andra ämnen för sent anlända elever. 

7.2.4 Samarbete 
Det kan tyckas att samarbete är en otydlig ramfaktor, men genom att förändra samarbetet på 
olika sätt påverkas undervisningsprocesserna. I vårt arbete berörs samarbete i flera olika led, t 
ex kommun – skolledning, skolledning – lärare, lärare – lärare osv. Samarbete underlättas av 
kunskap och om denna kan ökas, blir även förutsättningarna till samarbete bättre. 

7.2.5 Elevunderlag 
Elevunderlaget som ramfaktor är svår att påverka. Förutsättningarna kan ändras med kort 
varsel genom att elever flyttar till eller från kommunen. De kommuner som tar emot 
flyktingar får ytterligare en dimension i frågan. En kommun med många sva-elever har andra 
förutsättningar än en kommun med ett litet antal.  
 

7.3 Slutreflektion 
Vi kan konstatera att ekonomin är en betydande ramfaktor i flera kommuner. I flertalet av de 
kommuner vi undersökt tar man upp ekonomin som en begränsning för möjligheterna till sva-
undervisning. Sva är dyrt om man ska ha en heltidslärare för en liten elevgrupp. Detta har fått 
kommun Syd att lägga ned sina förberedelseklasser. Vi frågar oss dock vad det är för skillnad 
på dessa och den extra sva-undervisning som bedrivs ett par gånger i veckan. 
Förberedelseklasserna är inte ekonomiskt försvarbara i kommunen, men intensivundervisning 
i svenska behövs uppenbarligen i en form som inte kan tillgodoses i ordinarie klass. I 
kommun Nord resonerar man på ett annat sätt. Där kan man genom att ha framförhållning 
samt ett extra ekonomiskt bidrag, delvis parera de kostnader som uppstår, men ekonomin går 
ändå inte ihop. Kommunen drivs av ett utpräglat solidaritetstänkande, där elevens rätt till 
undervisning är överordnat budgetramarna. Det handlar om en skola för alla och om att öka 
elevernas chanser att nå målen. I kommun Öst betalas ett generellt stöd ut till alla skolor, men 
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man har inte reflekterat alls över en riktad sva-peng. Frågan inte är prioriterad, då kommunen 
har så få sva-elever.  
 
När det gäller elevunderlaget vet vi att det varierar i de fyra kommunerna. Vi ser en tydlig 
koppling mellan antalet elever och den uppmärksamhet sva får i kommunen. Kopplingen kan 
tyckas självklar, men vi menar att den också har att göra med det övergripande synsätt som 
intervjupersonerna förmedlar. Vi tycker oss se att problematiken kring sva-undervisningen 
förenklas där man har få elever och man stödjer sig på de lösningar som verkar enklast. Hur 
många elever är ”få”? Var går gränsen för när man inte längre har få elever? Elevantalet i 
undersökningskommunerna ökar inte med kommunens storlek, dock verkar det inom flera 
kommuner finnas en tro att det är lättare att organisera sva i en stor kommun. Några sådana 
belägg känner vi inte till. Det kan finnas fördelar med den överblick och helhetssyn som är 
möjlig att ha i en liten kommun. De viktigaste komponenterna är enligt oss kunskap, 
inställning och vilja.  
 
Kunskap är viktigt även när det gäller samarbete. Alla lärare bör ha grundläggande kunskaper 
om andraspråkinlärning. Detta har vi fått exempel på från kommun Nord, där sva-lärarna 
ingår i de ordinarie arbetslagen. På så vis sprids kunskapen och flera lärare känner ansvar för 
sva-eleverna. I kommun Väst samlas sva-kunskapen i ett arbetslag inom Resurscentrum. 
Fördelen med detta är att sva-lärarna kan utbyta erfarenheter och samarbeta med varandra. 
Organisationen blir mera flexibel och mindre sårbar. I kommun Öst är förhållandena de 
motsatta. Med en ensam sva-lärare ser vi stora svårigheter med att både ”lotsa” nyanlända 
elever och sköta löpande språkstödsundervisning på flera skolor. Åsa säger att kunskapen 
ökar för varje barn som anländer. Denna inställning menar vi är felaktig. Kunskapen bör 
inhämtas kontinuerligt så att inte varje nytt barn leder till en ny, tillfällig lösning. 
 
Ett sätt att inhämta kunskap är att sätta sig in i den lagstiftning som finns kring sva. Vi ser det 
som ett problem att skrivningarna i styrdokumenten inte är tydliga. Tolkningsutrymmet är 
stort, vilket leder till stora skillnader mellan kommuner. Ingenting kan sägas vara rätt eller fel. 
Med en större kunskap om andraspråksinlärning kan tolkningen av styrdokumenten göras på 
annat, dock fortfarande olika, sätt. Vi menar att även om förutsättningarna är olika i 
kommuner med varierande antal sva-elever, är det viktigt att förstå att de elever som är få har 
samma rätt till stöd som de som är många. Vi är förvånade över att sva inte nämns i de lokala 
styrdokument som vi studerat. Att hänvisa till Barnkonventionen som t ex kommun Öst gör, 
är anmärkningsvärt när man samtidigt inte har en genomtänkt organisation för sva. Enligt vår 
mening är detta diskriminering.      
 
Tidsaspekten är ständigt närvarande när det gäller såväl kunskapsinhämtande som 
språkutveckling, planering och utvärdering. Vi har funderat kring de kommuner som har 
direktintegrering istället för förberedelseklasser. Det har anförts ekonomiska skäl, men vi 
undrar om man även tänker att språkutvecklingen ska gå snabbare. Detta visar i så fall bristen 
på kunskap om vilken tidskrävande process andraspråksinlärning är. 
 
Under bearbetningen av vårt undersökningsmaterial har det blivit tydligt vilket synsätt som 
präglar organisationen av sva i våra fyra kommuner. Miramontes har tagit upp hur viktig 
kommunens inställning är när det gäller vilka resultat eleverna når. Det handlar om hur man 
ser på t ex olika kulturer och språk (1997 i Axelsson 2001, s. 22f.). I kommunerna anser vi att 
man väljer att se ramfaktorerna som begränsningar eller möjligheter (Lindblad m fl 1999, s. 
98). I ett försök att fastslå om någon ramfaktor är tydligare än de andra i våra 
undersökningskommuner, har vi kommit fram till följande: 
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• Kommun Nord – samarbete/tid. David poängterade under intervjun hur viktigt det är 

att alla lärarkategorier samarbetar kring sva-eleverna. Detta leder till en högre kvalitet 
på undervisningen och ett ökat ansvarstagande från alla lärare. Tiden ses som en 
investering när det gäller att ge eleverna ökad chans att klara sig genom skolan och i 
förlängningen i samhället. 

 
• Kommun Syd – elevunderlag/ekonomi. Kommunens lilla elevunderlag har lett till en 

möjlighet att prova en ny organisationsform som man tror har slagit väl ut. Man har 
valt att se det på detta sätt i stället för att se det som en begränsning. Även ekonomin 
har styrt beslutet om omorganisation. 

 
• Kommun Väst – samarbete/tid. Här ser man samarbetet i sva-arbetslaget som en 

möjlighet för lärarna att tillsammans öka sin kompetens. Samarbetet gör också att 
organisationen blir mindre sårbar. Ytterligare en styrka med samarbetet för att 
kunskapen om tidens betydelse för språkinlärning sprids inom hela kommunen. 

 
• Kommun Öst – elevunderlag/ekonomi. Elevunderlaget har blivit en begränsning, 

vilket hämmar uppbyggandet av en genomtänkt sva-organisation. Av samma 
anledning ser man inte heller att några ekonomiska omdisponeringar har varit 
intressanta att göra. 

 
Dessa korta punkter utgör endast några korta exempel för att tydligare precisera vårt tänkande 
kring ramfaktorerna. 
 

7.3.1 Metoddiskussion 
Styrkan i vår undersökning är samtidigt dess svaghet. Genom att låta intervjupersonerna 
berätta ganska fritt utifrån de teman/frågor vi hade utformat, har vi fått ett stort material. 
Fördelen med detta är att vi har fått ett slags helhetsbild, där vi utifrån vår egen förförståelse 
kan se de nyanser i synsätt som färgar varje kommuns inställning till sva. Nackdelen är 
samtidigt att materialet har varit svårt att bearbeta, då de olika frågorna överlappar varandra.  
 
Nya frågor har väckt under arbetets gång och det finns alltid något som skulle kunna 
utvecklas mera. Något vi överraskats av i våra resultat är hur tydligt vi tycker att 
intervjupersonernas synsätt kommit fram under intervjuerna. Vi är medvetna om att det vi ser 
är färgat av våra egna värderingar, men det är intressant att konstatera att vi genom att lyssna 
på varandras intervjuer har fått samma känsla redan innan vi diskuterat eller analyserat 
materialet tillsammans.  
 
Det finns alltid anledning att reflektera över om undersökningen hade kunnat göras på ett 
annat sätt. Vi hade t ex även kunnat välja ut  kommuner med en stor andel sva-elever, för att 
sedan jämföra organisation och synsätt mellan dem och det material vi nu samlat in. Detta 
hade dock krävt en annan frågeställning. Vårt fokus och intresse har istället legat helt på den 
typ av kommuner där vi genomfört vår studie. 
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7.3.2 Tankar kring framtiden 
Vi kan konstatera att de resultat som framkom i kartläggningen av svenska som andraspråk 
(Frisell m fl 2004) överensstämmer till stora delar med våra. Vi tänker på att organisationen 
ser mycket olika ut i kommunerna och att detta delvis beror på de otydliga styrdokumenten. 
Vi håller dock inte med författarna om att sva och modersmålssvenska bör slås ihop till ett 
ämne. Ett skäl till detta är tidsaspekten. Att fortbilda alla lärare i svenska för att ge sva-
kompetens samt vice versa och att skapa ett nytt svenskämne skulle ta mycket lång tid. Vi tror 
mera på Elmeroths förslag (2005 s. 60f.) om att göra sva till ett parallellämne till engelska. 
Detta tillvägagångssätt anser vi skulle öka förståelsen för att sva är ett nytt språk som ska 
läras in. Sva handlar inte om att utveckla ett språk som redan är etablerat. 
 
Vi ser positivt på det arbete som pågår inom Myndigheten för skolutveckling (2007) när det 
gäller att ta fram rikstäckande riktlinjer för arbetet med nyanlända elever. Idéerna om 
distansstöd med datorhjälp skulle underlätta mycket för de kommuner som inte tycker sig 
kunna bilda elevgrupper för t ex modersmål. Till frågan om att varje skola skulle ha en egen 
policy för skolintroduktion, ställer vi oss dock frågande. Vi tror att det vore bättre om en 
sådan policy fanns på kommunnivå. I en kommun med få sva-lärare skulle dessa annars ha att 
förhålla sig till flera olika policies, vilket skulle kunna bli svårt. 
 
Avslutningsvis har vi nyligen fått kännedom om att kommun Öst har tecknat avtal om 
flyktningmottagande. 
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Bilaga 1 

Intervjumall 
 

1. Ungefär hur många av kommunens elever har annat modersmål än svenska? 
 

2. Berätta om ditt arbete runt sva-eleverna! 
a. Centrala beslut/delegering? 
b. Mottagning av nyanlända? 

 
3. Vilket stöd får en elev med annat modersmål i denna kommun? 

a. Förberedelseklasser? Sent anlända? 
b. Modersmålsundervisning? Studiehandledning? 
c. Ämnesstöd? 
d. Lärarkompetens? 

 
4. Hur tänker du kring kravet på IUP kopplat till sva-eleverna? 

a. Åtgärdsprogram? 
 

5. Varför tror du att organisationen av sva ser ut som den gör i den här kommunen? 
a. Vilka faktorer påverkar? 
b. Skillnader jämfört med kommuner med stor andel sva-elever? 
c. Övergripande språkpolicy? 
d. Hur har det sett ut tidigare jämfört med nu? 
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