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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att belysa hur en grupp pedagoger talar om sin undervisning 

i svenska som andraspråk utifrån skolorganisation, undervisningsformer och ämnets gagn för 

elevers lärande Det empiriska materialet grundar sig i kvalitativa intervjuer med åtta 

undervisande svenska som andraspråkslärare. 

Resultaten visar att lärare som har kunskap om styrdokumentens betydelse för ämnet har en 

större möjlighet att höja ämnets status bland kollegor, föräldrar och elever.  
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1.Inledning 

 

Idag finns möjlighet för elever med annat modersmål att välja mellan svenska och svenska 

som andraspråk (SVA), Vissa av andra- och tredje generationens invandrare talar svenska 

hemma, men kan ändå av sina lärare uppmanas att läsa SVA. Det förekommer att elever med 

annat modersmål, om skolan tillåter det, väljer svenska för att inte känna sig exkluderade från 

kamrater med svenska som modersmål. De tror felaktigt att SVA är en enklare variant av 

svenska. 

Det finns historiskt sett två huvudsakliga synsätt på ämnet svenska som andraspråk som 

kommer att belysas i studien. Å ena sidan kan det vara ett ämne som stöd på vägen till 

svenska och å andra sidan kan det vara ett ämne som upplevs jämställt med ämnet svenska. 

Skolverket (2004) markerar ämnenas jämställda status genom att poängtera att SVA uppfyller 

behörighetskrav i lika mån som ämnet svenska och därför ofta är schemamässigt förlagt 

parallellt med ämnet svenska. Enligt Skolverkets statistik är dock elever med svenska som 

andraspråk överrepresenterade bland elever som inte når upp till skolans kunskapsmål 

(Skolverket 2004). En av anledningarna till detta kan vara att de inte behärskar 

undervisningsspråket på en tillfredsställande nivå och i och med det har svårigheter med att 

tillgodogöra sig ämnesinnehållet. 

Karin Taube och Ulf Fredriksson skriver i en rapport om faktorer som påverkar 

invandrarelevers skolframgång. De poängterar att kultur och språk hänger nära samman. De 

säger att ”språket återspeglar vårt sätt att tänka och den verklighet vi lever i” (Barn utvecklar 

sitt språk, sid 159). En annan aspekt kan vara kulturella olikheter vad gäller skiftande 

utbildningstraditioner. Sociala skillnader är också av stor betydelse. Många invandrare lyckas 

inte som grupp nå upp till den svenska befolkningens inkomstnivå (Axelsson 2008). 

 

Gibbons (2009) framhåller att det inte är någon lösning för andraspråkselever att följa 

ordinarie undervisning. I stället används uttrycket ”scaffolding” som i klassrummet står för 

den tillfälliga men nödvändiga hjälp, som eleven kan få av läraren. 

Elever som kommit långt i sin andraspråksutveckling kan fokusera på själva ämnesinnehållet i 

de olika ämnena. Dessvärre har många av eleverna en tung dubbelbörda. De skall både lära 
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och lära på det nya språket. Andraspråksinlärning är en mycket tidskrävande process 

(Gibbons, 2009). Det har konstaterats att det tar ungefär två år att lära sig ett språk som 

fungerar i vardagen. Då refererar forskningen till det som händer ”här och nu”. Enligt 

Gibbons betyder det att eleven då klarar det dagliga samtalet med kamrater och lärare. 

Andraspråkselever får dock räkna med ytterligare minst fem års arbete för att behärska det 

språk som används i de olika skolämnena (Hyltenstam, 1996). Det handlar då om ett abstrakt 

språk som eleven behöver betydligt mer hjälp för att inhämta. Därför fastslår Gibbons (2009) 

att det inte räcker med några timmars undervisning i svenska som andraspråk per vecka, utan 

att eleverna skall ha möjlighet att använda och prova sina kunskaper i många olika kontexter. 

Detta kan upplevas som ett problem eftersom SVA låter eleverna utveckla det svenska språket 

för att fungera bättre i samhället, men de facto separerar dem från övriga elever (Gibbons, 

2009). 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att belysa hur en grupp pedagoger talar om sin undervisning i 

svenska som andraspråk utifrån skolorganisation, undervisningsformer och ämnets gagn för 

elevers lärande. 

De frågor som ställs i uppsatsen är  

 Hur organiserar pedagogen undervisningen för elevers utveckling och lärande? 

 Hur positioneras ämnet i förhållande till ämnet svenska och andra ämnen? 

 Hur samverkar pedagogen med andra pedagoger och personalgrupper? 

 

1.2 Andraspråkselever i den svenska skolan 

 

I början av detta århundrade har i Sverige vart femte barn eller ungdom utländsk härkomst . 

Dessa barn/ungdomar har andra språkliga och kulturella erfarenheter än de med enspråkiga 

svenska föräldrar. Många undersökningar och rapporter visar att den svenska skolan inte 

lyckats särskilt väl med att integrera flerspråkiga elever. Av alla elever som gick ut 

grundskolan 2003 hade 10,1 procent inte uppnått målen för grundläggande behörighet till 

gymnasieskolan. För elever med utländsk bakgrund var motsvarande siffra 20,5 procent 

(Economou, 2007). 
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Att undervisa alla elever gemensamt, såsom Salamancadeklarationen 1994 deklarerar, är inte 

konventionellt. Den stora utmaningen är hur skolans personal skall hantera att elever har olika 

förutsättningar, erfarenheter, kunskaper och behov. Utryck som ”en skola för alla” är utslag 

av en strävan att skapa en demokratisk, likvärdig och jämlik skola (Assarson, 2009). 

I Assarson (2009) kan man läsa att Bourdieu anser att sociala skillnader mångfaldigas genom 

skolsystemets uppbyggnad och organisering. Bourdieus studier visar hur elevens goda 

framsteg i skolan i stor utsträckning bestäms av det ”kapital” eleven har med sig in i 

utbildningen. I skolan råder enligt Bourdieu en uppsättning normer och värderingar som gör 

att de elever som redan från början socialiserats in i dem också har större möjligheter att ta till 

sig den kunskap som skolan förmedlar (Assarson, 2009). 

 Exempel på en undersökning som visar att skillnaderna ökat mellan de två målgrupperna 

(elever med svenska som modersmål och svenska som andraspråk) är PISA ( Programme for 

International Student Assessment). PISA är en internationell studie av 15- åringars 

läsförståelse samt kunskaper i matematik och naturvetenskap. 

Skillnaderna är störst mellan elever födda i Sverige och elever med utländsk bakgrund som är 

födda utomlands, men även elever med utländsk bakgrund födda i Sverige åstadkommer som 

grupp sämre än infödda elever. Undersökningsresultat visar att elever med utländsk bakgrund 

som mestadels talar svenska i hemmet åstadkommer bättre skolresultat än de elever som 

mestadels talar annat språk än svenska i hemmet (Economou, 2007). 

Flerspråkiga elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning i den svenska skolan är 

olika och här har skolan ett ansvar, bland annat genom att erbjuda svenskundervisning på 

individuell nivå. 

Andraspråkselevers sämre skolresultat kan inte enbart förklaras med språk och utländsk 

bakgrund. 

Economou (2007) påpekar att det är viktigt att se individens hela livssituation och familjens 

integration som en av flera orsaker till att elever med utländsk bakgrund kan misslyckas i 

skolan. En orsak till sämre skolresultat kan vara att andraspråkselever ofta har haft kort 

skolbakgrund i sina hemländer. Skolan i elevens ursprungsland kan ha sett annorlunda ut 

jämfört med den svenska skolan. Alla dessa orsaker till andraspråkselevers sämre skolresultat 

är väl kända och omdiskuterade. Enligt Economou (2007) är ämnet svenska som andraspråk 

ett ämne som skall utjämna skillnaderna mellan olika kategorier av elever och ett ämne som 
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väl kan stödja eleverna i deras språkinlärning. I den gamla kursplanen från 2000 står följande 

som syftet med svenska som andraspråk:  

Syftet med utbildningen i svenska som andraspråk är att eleverna ska uppnå funktionell behärskning 

av det svenska språket som är i nivå med den som elever med svenska som modersmål har. Ytterst är 

syftet att eleverna ska uppnå förstaspråksnivå i svenska (Kursplaner och betygskriterier 2000). 

 

I den nya kursplanen från 2011 har fokus förändrats jämfört med den tidigare kursplanen. 

Kursplanen från 2011 betonar fortfarande språk och språkutveckling men lägger 

tyngdpunkten i högre grad på skönlitteratur och andra typer av texter. 

Det tidigare syftet att eleverna skulle uppnå funktionell språkförmåga motsvarande 

förstaspråksnivå ansågs begränsa elevernas utvecklingsmöjligheter då många elever nådde 

längre än till funktionell språknivå. 

Den nya kursplanen lägger vidare vikt vid ”att olika typer av texter, scenkonst och annat 

estetiskt berättande skall ingå i ämnet svenska som andraspråk” (Skolverket, 2011, s.6). 

 

 

1.3 Centrala begrepp 

I följande avsnitt förtydligas och definieras vissa begrepp som följer med ämnet svenska som 

andraspråk, varav de flesta förekommer i studien. 

Tre kriterier skall enligt Skolinspektionens skrift ”Utbildning för nyanlända elever” (2009), 

uppfyllas för att en elev skall definieras som nyanländ. Det första kriteriet är att eleven 

anländer nära skolstarten eller under sin skoltid. Det andra kriteriet är att eleven inte har 

svenska som modersmål och det tredje att eleven inte behärskar svenska språket. 

Definitionen omfattar enbart grundskolan och gymnasiet, däremot inte förskolan. 

Skolinspektionens definition omfattar alla barn som uppfyller de tre kriterierna oavsett 

invandringsskäl. Även asylsökande barn som väntar på besked om de får stanna eller inte och 

som uppfyller kriterierna har därför rätt till skolgång. Olika myndigheter manar dock till 

försiktighet då skillnaderna mellan nyanlända elever kan vara stora. Till exempel anser 

Skolverket i rapporten ”Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever” (2008) att: 

Ett barn eller ung person som kommer till skolan kan följaktligen komma direkt från ett annat land 

men kan också ha vistats i Sverige under en kortare eller längre tid. Att vara nyanländ kan alltså 

betyda nyanländ till skolan men samtidigt tidigare anländ till Sverige och ibland också innebära att 
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man har lärt sig svenska i viss utsträckning. Det som de nyanlända barnen och ungdomarna dock har 

gemensamt är att de har brutit upp från det sammanhang där de tidigare levt (s.6). 

 

Det huvudsakliga kriteriet är således tidpunkten för elevens ankomst till skolan och inte 

nödvändigtvis till landet samt elevens kunskaper i svenska språket. Bedömningen bör 

alltid göras individuellt och i nära samverkan med elevens föräldrar. 

Gröning (2006) uppmanar till försiktighet vid bedömningen av flerspråkiga elevers 

språkfärdigheter och hävdar att eleverna kan uppvisa basfärdigheter i den talade svenskan, 

men att deras djupkunskaper inte räcker till för att klara skolans alla formella krav.  

Med första språk och modersmål avser man i språkvetenskapliga sammanhang det eller de 

språk som barn tillägnar sig i samband med sin uppväxt och barndom. 

I vissa fall tillägnar sig barnet flera språk samtidigt, till exempel om föräldrarna har olika 

modersmål och då benämns det simultan eller samtidig flerspråkighet.  

Om barnet däremot tillägnar sig ytterligare ett språk först efter det att det första har befästs, 

talar man om andraspråk eller successiv flerspråkighet (Lindberg 2004). 

Ett modersmål kan definieras utifrån fyra olika kriterier. Det första handlar om ursprung och 

utifrån det definieras modersmål som det språk som barnet lär sig först. Kriteriet nummer två 

är att modersmålet skall vara det språk barnet behärskar bäst.  

Den tredje definitionen handlar om språkets funktion och betraktar en människas modersmål 

som det språk hon använder mest.  

Slutligen syftar det fjärde på attityder och utifrån det perspektivet är modersmålet det språk 

som vederbörande identifierar sig med.  

Alla definitionerna förutom den om ursprunget gör att en människas modersmål vid en 

tidpunkt kan ändras under en annan period av livet (Skutnabb-Kangas 1981). 

Skillnaden mellan andraspråk och främmande språk är att andraspråk utvecklas i den miljö 

som språket talas medan främmande språk tillägnas utanför målspråksnivån. Det kan till 

exempel bestå av engelska, tyska och franska som eleverna läser i skolan (Axelsson 2004). 

Att definiera tvåspråkighet är inte helt lätt men Skutnabb-Kangas (1981) menar att den som är 

tvåspråkig kan använda två språk i de flesta uppkommande situationer och därmed göra sig 

förstådd enligt samhällets normer. 
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Begreppet flerspråkighet syftar på personer med kunskaper i fler än ett språk och används 

som en övergripande term.  

Ofta görs även en skillnad mellan additiv och subtraktiv tvåspråkighet för att på olika sätt 

betona vikten av sociokulturella villkor som kännetecknar tvåspråkiga barns uppväxt i olika 

miljöer. Om barnet får möjlighet att utveckla sitt förstaspråk samtidigt med en fortsatt 

utveckling av andraspråket i en omgivning där båda språken och kulturerna värderas positivt, 

kan man tala om additiv tvåspråkighet. När tillägnandet av andraspråket sker på bekostnad av 

förstaspråket handlar det i stället om subtraktiv tvåspråkighet (Lindberg,2004). 

Av utrymmesskäl kommer ämnet svenska som andraspråk att benämnas med SVA, i enlighet 

med Skolverkets terminologi och ämnet svenska kommer att benämnas modersmålssvenska 

för att markera skillnaden mellan dem. Noteras skall dock att det är en sanning med 

modifikation att kalla svenskämnet för modersmålssvenska då det finns elever som läser 

modersmålssvenska trots att de har ett annat modersmål än svenska. 

 

 

2.  Teoretisk ram 

2.1 Forskning om flerspråkiga elever 

Vi kan lära oss ett nytt språk utan att det sker på bekostnad av ett annat språk. Genom språket 

visar vi vår kultur, vår tillhörighet och våra värderingar. Språk är också ett verktyg för att lära.  

I Sverige på 2000-talet talas det många språk. Allt fler barn och ungdomar växer upp i 

flerspråkiga familjer. Barn och ungdomar med annat modersmål än svenska har skilda 

förutsättningar att utveckla flerspråkighet på hög nivå. Om detta skall lyckas beror bland 

annat på hur skolan bemöter dem, om de ges förutsättningar för och stimulans att vilja 

utveckla sina olika språk ( Skolverkets rapport, 2002). 

Men flerspråkiga elever klarar sig inte alltid bra i den svenska skolan. En förklaring kan vara 

att modersmålsundervisningen har minskat kraftigt under de senaste tio åren. En annan 

förklaring kan vara de generella neddragningar som skolan drabbats av denna tid. Skolverket 

framhåller att de flerspråkiga elevernas behov måste tillgodoses. Skolverket vill till exempel 

att modersmålsundervisningen i grundskolan integreras i den vanliga undervisningen och att 

alla elever skall erbjudas undervisning i olika ämnen på modersmålet. All tillgänglig 
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forskning tyder på att undervisning på modersmålet ökar elevens måluppfyllelse (Skolverkets 

rapport 2002). 

 

2.2 Forskning om andraspråksinlärning 

Det finns paralleller mellan enspråkig och tvåspråkig utveckling även om tvåspråkig 

utveckling har en egen karaktär. En genetisk inprogrammerad förmåga gör att barn under 

förskoleåren lär sig sitt modersmål utan större ansträngning. Tillägnandet av ett nytt språk är 

en inte alldeles enkel och okomplicerad process.  Den infödda talaren av ett språk kan relativt 

snabbt känna av vilken behärskningsnivå en andraspråkstalare befinner sig på och därmed 

snabbt anpassa sig till dennes nivå. Inlärningsåldern har stor betydelse för den som skall lära 

sig ett andraspråk men även faktorer som social bakgrund, undervisning, kontakt med infödda 

talare, motivation och begåvning spelar stor roll (Abrahamsson, 2009). 

Den grundläggande kompetens som barn utvecklar under förskoleåren betecknar Viberg 

(1993) som språklig bas.  

Denna kompetens innebär en förmåga att föra samtal i vardagliga situationer. Den vidare 

språkutveckling som sker under skolåren betecknar samma författare som språklig utbyggnad. 

Det är en kompetens som krävs för att eleverna skall kunna följa med i undervisning av 

samtliga skolans ämnen. Vibergs distinktion mellan bas och utbyggnad förklarar skillnaderna 

mellan den tydliga progression som kännetecknar enspråkig utveckling och den komplexa 

process som tvåspråkiga elever upplever (Gröning, 2006). 

När det gäller tvåspråkiga elevers inlärningsprocess kan utvecklingen antingen resultera i 

förstaspråksinlärning eller andraspråksinlärning. Förstaspråksinlärning betecknar vanligtvis 

barns inlärning av sitt modersmål.  

Vid andraspråksinlärning påbörjas inlärningen av ett andraspråk efter det att första språket 

etablerats. Termerna förstaspråk och andraspråk syftar med andra ord på den ordningsföljd i 

vilken en individ exponerats för dem och inte på hur inläraren behärskar språken 

(Abrahamsson, 2009). 

Även andraspråksinlärare har troligtvis lärt sig basen i sitt modersmål innan de börjar skolan.  

Den avbrutna utvecklingen i modersmålet anses inom tvåspråkighetsforskningen vara orsak 

till försenad språkutveckling och även lärande. Den sämsta tiden för att byta språk är enligt 

Gibbons (2009) sen förskoleålder eftersom modersmålsbehärskningen då är alltför bräcklig. 
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Motiven för en person att lära sig ett andra språk är väldigt varierande och kan innefatta allt 

från krig, politisk oro till mänskliga relationer Dessa skillnader i motiv bidrar i högsta grad till 

om andraspråksinlärningen skall bli framgångsrik eller inte (Hyltenstam, 1996). 

Faktorer som kan påverka andraspråksinlärningen negativt är olikheter i utbildningsbakgrund, 

ekonomiska förutsättningar, erfarenheter och traditioner som andraspråksinläraren har med 

sig till undervisningen (Abrahamsson, 2009). Den sociala bakgrunden spelar en viktig roll för 

skolframgången och framhålls allt mer avgörande än bristande svenskkunskaper. 

Ytterligare en skillnad som brukar göras är den mellan andraspråk och främmandespråk. 

Enligt forskarna är termen andraspråk ett språk som lärts in i den miljö där språket används 

som kommunikationsmedel. Främmandespråk är språk som lärs in i en miljö där det inte 

används på ett naturligt sätt. Exempel på främmande språk kan vara språk som lärs ut i den 

svenska skolan medan andraspråk är när invandrare lär sig svenska som sitt andraspråk i 

Sverige. 

Till skillnad från elever som lär sig främmande språk ska andraspråkselever inte bara lära sig 

ett nytt språk i skolan. De skall också använda andraspråket som instrument för inlärning av 

skolans övriga ämnen (Hyltenstam, 1996). Därför anser han att det är av största vikt att 

undervisningen anpassas individuellt för elever med skiftande bakgrund och förutsättningar. 

Einarsson (2004) framhåller att de flesta människor i världen är tvåspråkiga, skillnaden är 

dock att inlärningen sker under olika omständigheter. En del lär sig ett språk i skolan, det 

kallas då i tvåspråkighetssammanhang för kulturell inlärning till skillnad från naturlig 

inlärning som sker i språkets naturliga miljö. Einarsson benämner de kulturellt inlärda språken 

främmande språk och de naturligt inlärda för andraspråk (Einarsson, 2004). 

Ett utmärkande drag för andraspråkstillägnandet är att speciella processer styr inlärningen. 

Exempel på sådana processer är förenklingar och övergeneraliseringar. Förenklingar 

förekommer särskilt i början av tillägnandet och existerar på alla språkliga nivåer. Samma sak 

gäller för övergeneraliseringar, vilket kan exemplifieras med att verbet gå används 

genomgående i stället för verb som flyga, resa och springa (Axelsson, 2004). 

En aktuell fråga är vilken betydelse förstaspråket har för andraspråksinlärningen. Forskarna är 

helt överens om att ju bättre eleven är på sitt förstaspråk desto bättre går det att lära sig 

ytterligare ett språk (Hyltenstam, 1996). Han poängterar vikten av att samhället borde satsa 

mer på modersmålsundervisning. Den undervisning som modersmålslärarna erbjuder är ofta 
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schemalagd tidigt på morgnarna eller efter skolans slut. Detta leder till att ett flertal elever 

väljer bort möjligheten att förkovra sig på sitt modersmål (Hyltenstam, 1996). 

Lärare som arbetar i mångkulturella skolor måste alltid vara beredda att ge råd till elevernas 

föräldrar. Viktigt är att betona för föräldrar att tvåspråkighet är en tillgång men att det inte 

utvecklas automatiskt utan kräver hårt arbete. Självfallet har skolan en roll att fylla men 

hemmet spelar en minst lika stor roll för barnets språkutveckling.  

Kulturmötet är för många elever en viktig del av den kontext i vilken de skall utveckla sitt 

språk och lära sig läsa och skriva. Det finns många faktorer som talar för att barns språkliga 

och kulturella bakgrund påverkar de förutsättningar de har för att lära sig svenska. Det är 

också av stor vikt att lärarna har en grundläggande respekt för elevernas språk och kultur. 

Ytterligare en viktig utgångspunkt är att varje elev med invandrarbakgrund är unik 

(Fredriksson & Taube, 2003). 

 

2.3 Cummins teorier 

Cummins (2001; s.91) poängterar att det i skolan måste finnas en gemensam policy för 

andraspråksundervisning. Det måste finnas en ”heltäckande policy för hur frågor rörande 

språk och social mångfald ska hanteras. ”För att garantera minoritetseleverna en bra 

utbildning”. Han betonar att alla som arbetar med andraspråkselever har ett gemensamt ansvar 

för dessa elevers skolframgång. Det är andraspråksläraren som är expert men uppdraget är 

samtliga lärares ansvar. Alla har uppgiften att ta hand om dessa elevers förutsättningar och 

enskilda behov. 

Enligt Cummins är det två faktorer som påverkar andraspråksinlärarens språk och 

kunskapsutveckling. Den ena är den kognitiva svårighetsgraden vilken syftar på den 

tankemässiga verksamhet som krävs för att utföra en uppgift. Denna svårighetsgrad kan 

variera mellan låg och hög grad. Den andra är den situationsberoende faktorn, det vill säga 

den hjälp en andraspråkselev kan få i sin förståelse av själva kontexten i uppgiften (Löthagen, 

Lundenmark, Modigh, 2008). 

Cummins (2001) poängterar en annan viktig problematik gällande bristande kompetens hos 

pedagoger avseende kunskap om andraspråksinlärning. Det finns en fara att pedagogen antar 

att andraspråkseleven besitter större språkkunskaper i andraspråket än vad andraspråkseleven 

de facto gör. Att pedagoger misslyckas att se andraspråkselevernas svårigheter att hantera det 
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akademiska språket anser Cummins vara en bidragande orsak till skolmisslyckanden hos 

dessa elever. 

Cummins (2001) ställer i sin artikel frågan på vilket sätt tvåspråkiga elever lär sig 

majoritetsspråket på bästa sätt. Han menar att undervisningen av elever med annan språklig 

och kulturell bakgrund än majoritetens har kännetecknats av misslyckanden, och belyser den 

utbildningspolitik gentemot minoritetsgrupper som varit rådande fram till 1960-talet, där man 

med två strategier försökt osynliggöra minoritetsgrupperna: uteslutning eller assimilering. 

Denna utbildningspolitik är sedan länge förkastad, men frågan om utbildningssystemets 

behandling av elever med annan kulturell och språklig bakgrund är fortfarande lika aktuell 

(Nauclér 2001). 

Cummins framhåller att en signifikant faktor i frågan om utbildning av mångkulturella elever 

med annan etnisk bakgrund än majoritetens är lärarnas inställning till dessa elevers behov av 

språkundervisning. Han framhåller vidare att skolan måste anpassas till det faktum att en 

väsentlig del av dagens verksamma lärare kommer att behöva undervisa andraspråkselever på 

sina vanliga lektioner. 

I synnerhet måste man i skolorna lära sig hur man undervisar ett elevunderlag som avviker väsentligt 

från de ”vanliga” vita, enspråkiga elever med kulturellt homogen medelklassbakgrund för vilka 

läroplanen en gång utarbetades. 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. 

Under sådana omständigheter är det föga troligt att andraspråkselever kommer att få adekvat 

undervisning (begripligt inflöde) av sina ”vanliga” lärare, på vilkas lektioner de befinner sig under 

största delen av skoldagen (Nauclér 2001, s.89). 

 

Cummins anser vidare att utbildningssystemet med läroplan, bedömning, lärarutbildning och 

kompetensutveckling i obetydlig grad behandlar frågor som rör kulturell mångfald och 

andraspråksinlärning och att det kan vara en orsak till den ringa språkundervisningen av 

andraspråkselever. 

Cummins har utvecklat en modell för inlärning av ett kunskapsrelaterat språk där 

interaktionen mellan lärare och elev är den mest avgörande faktor som avgör om eleven 

lyckas i skolan eller inte. Interaktionen kan ses från två perspektiv där det ena är relationen 

mellan undervisning och lärande som utgår från strategier och arbetssätt som läraren använder 

i undervisningen och där målet är att skapa maximalt kognitivt engagemang hos eleverna. Det 

andra handlar om stärkandet av elevernas självbild och grundar sig i de budskap som 

förmedlas till eleverna om deras identiteter. Cummins anser att ”det kanske viktigaste en 
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lärare kan göra för att främja elevernas inlärning av ett kunskapsrelaterat språk är att skapa en 

undervisningsmiljö där alla elevers röster kan höras” (Nauclér, 2001, s.105). Stärkandet av 

elevernas identitet och självbild görs också menar Cummins genom att se minoritetseleverna 

som en resurs med sitt modersmål och sin specifika kulturkunskap. Viktigt är att varje elev 

ges möjlighet till utveckling och lärande på en åldersadekvat nivå. Om barnets första språk är 

starkare än andraspråket är det avgörande för barnet att få möjlighet till fortsatt utveckling av 

tänkande och lärande på detta språk, eftersom det är på sitt starkaste språk man lär och förstår 

bäst. Parallellt måste arbetet med att utveckla barnets andraspråk börja så snart som möjligt 

för att också det språket ska fungera för tänkande och lärande i framtiden (Cummins, 1994). 

Cummins (1986, 1996) anser att lärarna har ett stort ansvar för mångkulturella elevers lärande 

men han menar också att de har stora möjligheter att lyckas med dessa elevers inlärning. 

Cummins påpekar att det är genom interaktionen mellan lärare och elev som eleven blir stärkt 

eller i sämsta fall försvagad.  Han ger följande exempel på utbildningsstrukturer som kan leda 

till systematisk diskriminering: 

 Att skylla på eleven i stället för systemet när eleven misslyckas 

 Nivågruppering som gör att elever inte får undervisning av god kvalitet 

 Användning av test som är konstruerade utifrån den dominerande gruppens språk och 

kultur och som missgynnar minoritetseleven 

 För få eller inga modersmålslärare som också kan fungera som en viktig länk till elevens 

familj 

 Skolledare som inte har erfarenhet och kunskap om tvåspråkiga elevers språk och kultur. 

(Cummins 1996: 140f) 

Sammanfattning: Cummins betonar att andraspråkselevers identiteter och framgångar 

förstärks eller försvagas som ett resultat av samspelet mellan lärare och skola. Han poängterar 

att lärarna är nyckelpersoner för eleverna genom det stöd de kan ge dem i deras språk och 

lärande. Lärarna kan dessutom vara ett stöd föräldrarna i deras engagemang i skolans arbete. 

2.4 Thomas och Colliers studie 

 

Wayne Thomas och Virginia Collier (1997) har i USA gjort en ansenlig longitudinell studie 

av tvåspråkiga elevers skolframgång i alla skolämnen. Syftet med deras studie var att ge 

kunskapsunderlag för skolor så att de skulle kunna förändra undervisningen för 

andraspråkselever. Studien pågick mellan 1982 och 2001 då skolgången för över en miljon 

andraspråkselever följts i 23 skoldistrikt i 15 stater. Eleverna gick från förskolan till skolår 12 

i olika undervisningsprogram och över 100 förstaspråk fanns representerade (Economou, 
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2007). Ett viktigt resultat av studien är konstaterandet att det både är svårt och tidskrävande 

att få hela sin skolgång på sitt andraspråk.  Den första tiden i skolan för andraspråkslärare i 

USA går till att lära ut engelska vilket innebär att eleverna inte får någon undervisning i 

övriga skolämnen. Därigenom uppstår kunskapsluckor som eleverna ska försöka ta igen då de 

senare går i vanliga klasser.  Thomas och Colliers (1997) resultat visar att 

andraspråkseleverna i de vanligast förekommande programmen visserligen gör framsteg men 

inte tillräckligt för att ta igen den kunskapsförlust de gjort (Axelsson, 2004). 

I Thomas och Colliers studie påvisas en skiljelinje mellan berikande program och 

stödprogram.  De berikande programmen har långsiktiga mål och har en additiv inriktning 

genom att se på andraspråkselevernas tidigare språkliga och kulturella erfarenheter som en 

resurs. I stödprogrammen är synsättet kompensatoriskt genom att lärarna utgår från att 

eleverna har brister som behöver åtgärdas. Enligt Thomas och Collier är det endast de 

berikande programmen som ger eleverna möjlighet att göra den nödvändiga 

kunskapsupphämtningen. Elevernas förmåga att inhämta kunskap utvecklas på båda språken i 

berikande program. Undervisningen sker på en åldersanpassad nivå och lärarna vilseleds inte 

av elevens eventuella lägre nivå på något av språken. 

Viktiga faktorer för andraspråkselevers skolframgång, är enligt Thomas och Collier 

socioekonomisk status, familjernas ambitioner, socioekonomisk ställning i ursprungslandet 

samt föräldrarnas utbildningsbakgrund. Studien visar att den viktigaste framgångfaktorn för 

andraspråkselever är det undervisningsprogram som eleven placeras i. Den visar också att det 

är andraspråkselever från de berikande undervisningsprogrammen som lyckas nå en god, 

långsiktig skolframgång. Thomas och Collier menar att framgången med de berikande 

programmen beror på att andraspråkselever under sin skoltid får utveckla sin kognitiva och 

språkliga förmåga på båda språken i olika ämnen samt att de integreras med sina 

engelskspråkiga kamrater. Eleverna ses som en tillgång som kan tillföra skolan något genom 

sina erfarenheter. Dessutom betonas samspelet mellan lärare och elever och lärarna består av 

”high quality instructional personel” (Thomas & Collier 2002:3). 

Av studien framgår att elevernas resultat är lika under de första åren, oavsett vilken 

programtyp de går men när innehållet från och med år fyra blir mer abstrakt och 

kontextobundet börjar elevernas resultat att skilja sig åt. Hur kan då slutresultaten i Thomas 

och Colliers amerikanska studie överföras på svenska förhållanden? I Sverige sätts nyanlända 

elever i förberedelseklasser, där de lär sig svenska, men samtidigt läses även andra ämnen.  
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I det svenska skolsystemet finns över 100 minoritetsspråk representerade, vilket innebär att de 

tvåspråkiga programmen är svåra att implementera i Sverige. Däremot finns det i vissa 

storstadsregioner skolor där många andraspråkselever har samma modersmål och där 

programmet med undervisning i svenska och ett annat språk kan vara genomförbart 

(Economou, 2007). 

3. Svenska som andraspråk (SVA) 

3.1 Kort historik 

Ämnet svenska som andraspråk har ingen lång historia.  Det var på 1960-talet som 

arbetskraftsinvandringen ökade i Sverige. Eftersom behovet inte funnits tidigare fanns inte 

heller någon erfarenhet av att undervisa i ämnet. Så småningom började intresset öka för 

elever med annat modersmål än svenska och för att ändra situationen (Hyltenstam, 1996). 

Tingbjörn (2004) påpekade att det inte enbart var Sverige som påverkades av 

arbetskraftsinvandringen utan att ett flertal länder i Europa hade samma typ av invandring. 

Europarådet valde att år 1968 gå ut med en rekommendation att varje medlemsland skulle 

erbjuda inflyttade arbetstagare cirka 200 timmars språkundervisning.  

1973 utökades timantalet till 240 undervisningstimmar. Den svenskundervisning som bedrevs 

tillhandahölls av studieförbund och behovet av utbildade svensklärare blev påtagligt 

(Hyltenstam, 1996). 

1979 föreslogs för första gången att svenska som främmande språk skulle bli ett särskilt ämne 

i samtliga skolformer samt att lärare skulle grundutbildas och vidareutbildas i detta ämne. 

Förslaget var mycket långtgående och skulle enligt Tingbjörn (2004), om det hade 

genomförts, förkortat etableringsprocessen med två decennier.  

 I läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr80), var SVA underordnat svenskämnet och syftet var 

att eleverna skulle in i svenskundervisningen så fort som möjligt. Därmed fortsatte 

svenskundervisning av invandrare att präglas av ett stödtänkande under 1980- 1990-talen. 

Det var först 1982 som beteckningen ”svenska som andraspråk” började användas. 

Introduktionskursen för vuxna invandrare kallas fortlöpande svenska för 

invandrarundervisning (sfi). 1987 blev svenska som andraspråk ett eget ämne i 

grundskollärarutbildningen För studenter som utbildade sig till 1-7 lärare utformades ett eget 

alternativ med svenska som andraspråk som omfattade ett läsår. 
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1990-talets första hälft bestod av flera tillbakagångar för alla som strävade efter aktiv 

tvåspråkighet. Ekonomin var på nedgång vilket påverkade arbetsmarknaden negativt, speciellt 

för invandrare För att få genomslag och möjlighet att föra fram gemensamma åsikter och 

bedömningar krävdes ett samfällt agerande av landets samtliga forskare och högstadielärare i 

tvåspråkighet och svenska som andraspråk. Det ledde till en artikel i Dagens Nyheter 1991. 

Skolministern, Ylva Johansson, uttryckte att hon ville åstadkomma jämlikhet och inte ville 

medverka till att skapa ett A-lag och ett B-lag bland skolungdomarna. 1994 lade hon fram en 

proposition som föreslog att svenska som andraspråk från och med första juli 1995 skulle bli 

ett eget ämne i hela utbildningsväsendet. Propositionen antogs och beslutet följdes upp med 

stadgandet att svenska som andraspråksämnet skulle ge behörighet till högre studier vid 

högskolor och universitet (Hyltenstam, 2004). 

I december 2005 bestämde riksdagen en ny språkpolitik för ett mångspråkigt Sverige. Då 

beslutade riksdagen att svenskan skulle vara ett komplett och samhällsbärande språk och 

dessutom vara huvudspråk i Sverige. Fyra år senare, 2009, beslutade riksdagen att införa en 

ny språklag som ska ”värna svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige samt den 

enskildes tillgång till språk”. Lagen som började gälla den 1 juli 2009 fastslog också att var 

och en som är bosatt i Sverige skall ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda svenska 

som språk. Vidare skall den som har ett annat modersmål än svenska ges möjlighet att 

utveckla och använda sitt modersmål (Tingbjörn, 2004). 

3.2 Olika synsätt på ämnet 

 

Något som relaterar till de olika synsätten på ämnet SVA är hur skolorna ser på flerspråkiga 

elever som grupp. Ses eleverna som en resurs eller en belastning? I och med att 

styrdokumenten uppfattas som alltför vaga har de givits alltför stort utrymme för olika 

tolkningar, även inom en och samma skola. Det kan också finnas en sociokulturell aspekt. 

Ämnet kan upplevas som exkluderade och stigmatiserande. Andraspråkselever kan uppleva 

svenskan som sitt starkaste språk och reagerar därför över att svenskan kallas för deras 

andraspråk. Frågan som ställs är ”när får man kallas svensk” (Economou, 2007). Det är 

framför allt två synsätt som gör sig gällande: Många lärare och elever ser ämnet som ett 

komplement till ämnet svenska (modersmålssvenska) och som ett stödämne ”som ska 

kompensera andraspråkselevers språkliga brister samt få eleverna att införlivas i den svenska 

kulturen” (Economou, 2007 s. 39). 
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Kursplanens avsikter är däremot att ämnet skall vara ett kärnämne, jämställt med ämnet 

modersmålssvenska. Målgruppen ämnet riktar sig till är andraspråkselever som kommit olika 

långt i sin språkutveckling i svenska. Viktigt är också att inriktningen på ämnet skall vara 

additiv och berikande, allt enligt Cummins teorier ( 2001). Skolans uppdrag är att i möjligaste 

mån inkludera elevens förstaspråk i skolan, att tillvarata det eleven har med sig och redan vet 

och att lägga till något nytt, andraspråket (Economou, 2007). Svenska som andraspråk kan ses 

som en särskiljande praktik som förstärker uppdelningen mellan eleverna i vi och dem, 

invandrare och svenskar. 

3.3 Bedömning av andraspråkselever 

 

Andraspråksinlärning har andra förutsättningar än vad utvecklingen av ett modersmål har, där 

faktorer som till exempel motivation, kognitiv mognad och tidigare språkkunskaper utgör 

viktiga skillnader. Dessa faktorer bör pedagoger känna till och ta hänsyn till för att kunna 

skapa en så optimal språkinlärningsmiljö som möjligt för samtliga individer i gruppen  

(Flyman Mattsson & Håkansson, 2010) 

I och med att man inte längre ser svenska som andraspråk som stödundervisning utan som ett 

eget ämne har bedömningens syfte och funktion förändrats. Undervisningen i svenska som 

andraspråk är till för alla som inte uppnått förstaspråksnivå i svenska (Bergman 1999). 

Enligt Bergman och Abrahamsson (2004) sker bedömningar av andraspråkselever dels utifrån 

elevens kunskap och dels utifrån vederbörandes språkbehärskning. Vid skolstarten har 

vanligtvis modersmålselever en språklig bas innehållande ungefär 10 000 ord som årligen 

byggs på med ungefär 3000 ord, vilket benämns som utbyggnaden. För att inlärarna med 

svenska som andraspråk skall kunna nå samma målspråksnivå som eleverna med svenska som 

modersmål måste de av naturliga skäl utveckla basen och utbyggnaden parallellt. Detta 

betyder att de måste hinna ifatt sina jämnåriga kamrater och samtidigt fortsätta att utvecklas i 

takt med kamraternas språkinlärning.  

 Lärare observerar ständigt, mer eller mindre medvetet. De talar ofta i något ursäktande ton 

om intuitiv bedömning vilket i själva verket handlar om lärarens observationer. Görs 

observationerna medvetet och utifrån vissa förutsättningar kan de fungera väl som 

bedömningsmaterial då lärarnas intuition oftast baseras på en genuin erfarenhet.  
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I huvudsak finns det två vägar för en lärare att bedöma andraspråkselevers texter. Palmer och 

Östlund – Stjärnegård (2005) har arbetat fram en modell som inte endast är för 

andraspråkselever utan fungerar för bedömning av alla elevtexter. Kortfattat har modellen 

samma bedömningsgrunder som används vid rättande av de nationella proven och innefattar 

först en helhetsbedömning av texten. Därefter bedöms textens innehåll, textanvändning, 

disposition och sammanhang och slutligen språk och stil. Modellen avslutas med en 

sammanfattning och betygssättning. Skolverket (2001) framhåller att detta är en allmänt 

förekommande bedömningsmodell där andraspråkselevernas texter bedöms på ett sätt som 

ställer textens form mot dess innehåll. 

Performansanalys 

 

En allmänt vedertagen modell som används inom andraspråksundervisning särskilt vid 

bedömning av elever vid de första kontakterna med svenska språket är performansanalys. 

Abrahamsson och Bergman (2004) framhåller performansanalys som en språkmetod för att i 

första hand beskriva hur långt eleven har nått i utvecklingen av svenska som andraspråk, det 

vill säga att beskriva det så kallade interimspråket eller inlärarspråket vilket syftar på den 

enskilda inlärarens version av målspråket. Metoden skall ge en helhetsbild av elevens 

nuvarande kompetens, men dessutom se på utvecklingsmöjligheterna av elevens 

språkförmåga. Abrahamsson och Bergman anser att en av de viktigaste förmågorna att 

bedöma är vad eleverna kan uttrycka och förmedla av sina tankar. I sin bedömningsmodell 

utgår författarna från fem olika punkter vid analys av elevtexter. Kommunikativ kvalitet, 

innehållslig kvalitet, språklig kvalitet, kommunikationsstrategier och slutligen avslutas 

bedömningen med ett underlag för utvecklingssamtal.  Syftet med bedömningarna är att dessa 

skall fungera både som diagnos och prognos.  

Sammanfattningsvis kan performansanalys beskrivas som en bedömningsmodell som i första 

hand understryker andraspråkselevens språkliga nivå och framtida utvecklingsmöjligheter. 

Den analyserar elevarbetenas form.  Under punkten språklig kvalitet görs emellertid en 

kortfattad jämförelse mellan testens form och innehåll. Syftet med bedömningarna har varit 

att fånga upp och beskriva vad eleven kan, inte räkna upp felen. Bedömningsmallen utgår från 

Skolverkets tre fastställda färdighetsnivåer, nybörjarnivå, mellannivå och avancerad nivå 

(Flyman Mattsson & Håkansson, 2010). 
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 Denna bedömningsform rekommenderas i utbildningar för bedömning av andraspråkselevers 

texter men uppfattas av lärare på fältet som extremt tidskrävande. Metoden rekommenderas 

dock då läraren samtidigt tränar upp sin förmåga att göra språkliga observationer som senare 

kan ersätta delar av det arbete som analysen kräver(Abrahamsson & Bergman 2004). 

Portfölj 

Skolverkets definition: 

Med portfölj, som pedagogisk term avses i allmänhet en mapp (pärm, kartong) med elevarbeten och 

elevens tankar kring arbetet som samlats in för att dokumentera och bedöma en elevs utveckling. 

Ibland används termen processfolder för att markera att dokumentationen omfattar inte bara sådant 

som eleven gjort utan även den bakomliggande processen. (Skolverket, 1999:31) 

Läraren kan med hjälp av portföljen följa elevernas utveckling över en längre tid och med 

jämna mellanrum göra bedömningar av deras arbeten. För elever med svenska som 

andraspråk är det viktigt att arbetet med portföljen ingår i ett språkutvecklande arbetssätt. 

Portföljen har flera fördelar, bland annat kan den användas vid utvecklingssamtal, 

överlämnandekonferenser och vid olika former av utvärdering och planering av skolarbetet.  

Trots många fördelar påpekar Dysthe (2000) att skolan bör se upp så att inte portföljarbetet 

blir ett alltför individanpassat arbete där eleven bara samarbetar med sin lärare. Portföljen gör 

det möjligt att uppfylla kursplanemålen, att få insikt om sin egen språkinlärning och 

språkutveckling. Med portföljen som underlag blir planeringsarbetet tydligt och konkret både 

för lärare och elever. Det är lätt att se vad en elev arbetar med och hur (Sjöqvist & Lindberg 

1996). 

3.4 Attityder till SVA och ämnets status 

 

Parszyk (1999) har i sin avhandling undersökt hur flerspråkiga elever upplever den svenska 

skolan. Ett av resultaten var att minoritetselever upplever omgivningens syn på etnicitet och 

integration så att de känner sig hänvisade till invandrargruppen och utestängda från andra 

grupper. Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Det finns fastställt i en rad statliga 

dokument som till exempel skollag och läroplan. ”En skola för alla” är ett välkänt begrepp. 

Aktuell forskning visar vilken betydelse styrdokumenten får i skolans verksamhet och att 

skolan är beroende av hur tjänstemän inom såväl förvaltning som skola tolkar och genomför 

uppdraget. För att kunna möta alla elevers behov krävs att verksamheten organiseras med 

utgångspunkt från elevers varierande förutsättningar och personalens varierande kompetenser 

(Gadler, 2011). 
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 Parszyk framhåller att ofta ses invandrargrupper fördomsfullt som homogena och med 

gemensamma problem. Bourdieu (1991) uttrycker att målgruppen saknar ekonomiskt, socialt, 

kulturellt och symboliskt kapital som ger erkännande. Detta menar Parszyk är ett förnekande 

av individens bakgrund. Parszyk uttrycker vidare ”att inte erkänna invandrare i integrationen 

blir som ett inskränkt och formellt sätt att se svenskhet som något att applicera på människor” 

(Parszyk, 1999 s. 61f). 

Parszyk har i sin avhandling intervjuat elever i årskurs nio. Intervjuerna visade att nästan alla 

elever uppskattade ämnet svenska som andraspråk. Eleverna motiverade detta med att de 

ansåg ämnet meningsfullt, då det syftade till att utveckla deras förmåga att förstå och delta 

aktivt på lektionerna. De påpekade även att de kände sig trygga under lektionerna. Vid en 

jämförelse mellan SVA och modersmålssvenska fick Parszyk uppfattningen att eleverna 

ansåg SVA mer användbart. Däremot uppfattade de modersmålssvenskan som mer korrekt. 

Detta härledde Parszyk till elevernas upplevelse av att vara mindre kunniga i ämnet än sina 

kamrater med svenska som modersmål. 

Gruber (2003) som också har forskat inom området flerspråkiga elever framhåller i sin 

avhandling att ett flertal lärare anser att de elever som har rätt att läsa SVA, det vill säga de 

flerspråkiga eleverna, också bör läsa ämnet. Det var en generell uppfattning på den skola som 

Gruber undersökte. Eftersom denna uppfattning rådde på skolan blev resultatet att alla elever 

med annat modersmål än svenska läste SVA, oavsett individuella språknivåer. Resultatet av 

detta upplägg blev att både nyanlända elever och elever som växt upp i Sverige undervisades 

tillsammans. Att eleverna hade ett annat modersmål var det enda avgörande kriteriet. Gruber 

framhåller att en automatisk placering i SVA av dem som har ett annat modersmål visar att 

skolans organisation inte tar hänsyn till elevernas individualitet utan snarare gör en 

automatisk kategorisering av dem till elever med sämre svenskkunskaper. 

Idag har alla elever som behöver det rätt till undervisning i SVA som ett eget ämne och att 

betygsättas i detta ämne. I grundskoleförordningen (Grundskolans regelbok 15 §, 2001) står 

att: undervisning i svenska som andraspråk skall om det behövs ordnas för: 

1. Elever som har ett annat språk än svenska som modersmål 

2. Elever som har svenska som modersmål och som har tagits från skolor i utlandet. 

3. Invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en eller båda 

vårdnadshavarna.. Rektor beslutar om undervisning i svenska som andraspråk skall ordnas 

för en elev (SFS 1997:599). 
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Ämnet ansågs tidigare vara ett stödämne och det finns fortfarande exempel på ett dylikt 

synsätt i landets skolor. Tingbjörn (1994) framhåller att den sortens undervisning strider mot 

rådande förordningar. Han påpekar att man måste sluta ”betrakta minoritetselever som 

stödbehövande och i stället erkänna att de skall ha en särskild typ av svenskundervisning 

därför att de har ett annat förstaspråk och inte därför att de skulle vara lågpresterande 

svenskar” (Tingbjörn 1994 s. 118). 

Tingbjörn (1994) framhåller vikten av skolledares och lärares attityder. Han poängterar 

betydelsen av att dessa är positivt inställda till tvåspråkiga elever och deras behov. Enligt 

honom har andraspråkslärare i svenska tidigare upplevt stort motstånd från kollegor och de 

har därför tvingats försvara sitt ämne. En bra attityd från alla involverade kan påverka 

eleverna och deras föräldrar på ett positivt sätt.  

Lindberg (2004) ”Ett stort problem för ämnet är att det har funnits så länge i skolan under så 

lösa boliner och har bedrivits och fortfarande bedrivs till övervägande del av lärare som inte 

har någon utbildning i ämnet” (s.46). 

Enligt Hyltenstam finns en missuppfattning ute i skolorna att ämnet svenska och ämnet 

svenska som andraspråk är samma ämne. Han anser att lärare kan ha den felaktiga 

uppfattningen att en utbildad svensklärare lika gärna kan undervisa i svenska som andraspråk, 

vilket inte alls stämmer. Ämnena skiljer sig så pass mycket att det krävs relevant utbildning 

för vart och ett av de båda svenskämnena (Hyltenstam 1993). 

Kommittén för svenska språket föreslår insatser, samordnade av staten, för att öka 

kunskaperna om ämnet bland såväl lärare, elever, föräldrar som skolledning. Negativa 

attityder och låg status verkar framför allt vara en fråga om utbildning av skolledare och lärare 

som arbetar med andraspråkselever (SOU 2002:27:341-342).  Ett annat statushöjande förslag 

som kommittén föreslagit är rutiner för behovsbedömning för ämnet. Ett 

behovsbedömningsmaterial som använts länge är SVAN-testet som är ett läs- och 

ordförståelsetest (SOU 2002:27:341-342). Samma sak gäller när eleven skall vidare från 

förberedelseklass.  

Skolverket (2004) har också undersökt hur flerspråkiga elever upplever SVA. Flertalet av 

eleverna ansåg inte ämnena likvärdiga utan de upplevde SVA som ett ”straff” eller så såg de 

SVA som ett ”B-lags ämne”. Flertalet ansåg ämnet segregerande och upplevde en 

statusmarkering att modersmålssvenska var ett ”bättre” ämne än SVA. Om det i första hand 

handlar om att bli ”riktigt svensk” i enlighet med en homogen norm kan till exempel 
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deltagande i undervisning av svenska som andraspråk och modersmål framstå som 

stigmatiserande och utgöra en bekräftelse på att inte passa in (Myndigheten för 

Skolutveckling 2004). Föräldrar till flerspråkiga elever vill gärna att deras barn skall ha 

samma undervisningsupplägg som elever med svenska som modersmål. Detta för att inte 

missa något och så snabbt som möjligt bli en del av det svenska samhället (Skolverket 2004). 

4. Metod  

4.1 Kvalitativa intervjuer 

Syftet med studien är avgörande för vilken metod man använder sig av. Syftet var att belysa 

hur en grupp pedagoger talar om sin undervisning i svenska som andraspråk utifrån 

skolorganisation, undervisningsformer och ämnets gagn för elevers lärande. I och med den 

formuleringen väljer jag att bortse från om de gör som de säger att de gör vilket kan vara svårt 

att ta reda på.  I stället gjordes ett medvetet val att använda intervjuer då möjligheten därvid 

finns att upptäcka hur läraren talar om ett fenomen i en viss situation. Enligt Alvesson och 

Deetz (2000) ses intervjuer som en metod för att skaffa sig värdefull information från i ämnet 

undervisande lärare så länge som man är medveten om att faktorer finns som kan påverka 

intervjuberättelsen. Det är värdefullt att beskriva hur lärare uttrycker sig eftersom det finns 

många perspektiv och synsätt som spelar en stor roll för vederbörande. I kvalitativa intervjuer 

kan den som intervjuar hitta intressanta beskrivningar som är värdefulla i sig, vilket innebär 

att det viktiga inte är att få så många personers berättelse som möjlig. Det kan räcka med ett 

fåtal intervjuer och ändå få den bredd och djup som eftersträvas. 

Trost (2005) påpekar att det är en fördel med få informanter och framhåller vikten av bra 

intervjuer med ett fåtal i stället för många intervjuer med mindre givande resultat. I studien är 

antalet intervjuer för få för att uppnå vad Langemar (2008) kallar kvalitativ representativitet.  

För att genomföra bra och innehållsrika intervjuer krävs omfattande förberedelse. 

Frågeställningarna i intervjuerna var halvstrukturerade så till vida att det fanns en 

intervjuguide med tre temaområden som vardera bestod av ett antal öppna frågor att utgå 

ifrån. Både Kvale och Brinkmann (2009) och Bryman (2002) beskriver att en intervjuguide 

bör arbetas fram genom en process. De temaområden som slutligen framkristalliserades blev 

ämnespositionen, samverkan och undervisning. 
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Langemar (2008) påpekar att det är viktigt med lyhördhet och flexibilitet när man genomför 

kvalitativa forskningsintervjuer. Inlevelse i respondentens situation är något man som 

intervjuare bör tänka på och sträva efter.  

4.2 Studiens deltagare 

Målet var att intervjua lärare i svenska som andraspråk med skiftande bakgrund och 

förutsättningar. 

För att uppnå bredd men samtidigt djup i studiens data valdes medvetet en viss spridning i 

urvalet. I första hand undersöktes ett geografiskt närområde men hänsyn togs också till sociala 

och kulturella aspekter. De berörda skolorna är belägna i fyra olika kommuner. Gemensamt 

för skolorna är att de är kommunala i både större och mindre städer med en hög andel elever 

med utländsk bakgrund. 

Urvalet har varit lärare som undervisade på högstadiet, år sju till och med år nio Valet av 

skolor gjordes genom studier av respektive skolas hemsida. Bryman (2002) benämner 

företeelsen bekvämlighetsurval. Hemsidorna skilde sig markant från varandra då vissa var 

mycket utförliga och beskrivande och andra däremot ganska intetsägande. Vid urvalet valdes 

skolor som i sina lokala handlingsplaner framhöll att de ansåg sig vara mångkulturella och 

prioriterade flerspråkighet. För att få kontakt med lärare som skulle kunna tänkas ställa upp 

för att bli intervjuade och informera om den tänkta studien togs kontakt med respektive rektor 

på ett flertal skolor i sammanlagt fyra olika kommuner i mellersta delen av Sverige. Den 

första kontakten togs via e-post som efter ett par dagar följdes upp med ett telefonsamtal 

 Rektorerna vidarebefordrade informationen till berörda lärare på respektive skola som sedan 

tog kontakt med mig. Ett missivbrev ( bilaga 1) med kortfattad information om studien samt 

kontaktuppgifter till mig bifogades i samband med den inledande kontakten. I brevet 

informerades om Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Dessa riktlinjer innehåller kravet om 

information om studien, att det är frivilligt att delta och att möjligheten finns att avstå att svara 

på någon fråga, att allt material kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att ingen 

information får lämnas ut som kan användas för att identifiera deltagare mot deras vilja och 

att det insamlade avidentifierade materialet endast kommer att användas för 

forskningsändamål. 
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Några skolor var inte intresserade och några pedagoger avböjde med ursäkten att de gärna 

velat delta men inte ansåg sig ha tid. Jag fick så småningom positivt svar från så många skolor 

och pedagoger att jag ansåg mig kunna belysa hur en grupp pedagoger talar om sin 

undervisning i svenska som andraspråk. 

Deltagarna är inte handplockade som Langemar (2008) förordar, utan snarare ett så kallat 

”tillgänglighetsurval” då det var dessa lärare som visade sitt intresse vid förfrågan att delta. 

De lärare som slutligen ställde upp på intervju var alla okända för mig. Det är viktigt att vara 

medveten om att relationen mellan informant och intervjuare kan påverka svaren på olika sätt 

(Bryman, 2002). 

I studien refereras till de olika pedagogerna genom att benämna dem med bokstäverna A till 

G. 

A= kvinnlig pedagog som just nu hade tjänst inom SFI men hade 20 års högstadieerfarenhet. 

B= manlig pedagog, ej så mycket erfarenhet och utbildning 

C+ C1 = två kvinnliga pedagoger med lång erfarenhet och mycket utbildning. 

D= manlig pedagog 

E= kvinnlig pedagog, som arbetade på samma skola som C+ C1 

F= kvinnlig pedagog med utländsk bakgrund 

G= kvinnlig pedagog med bakgrund inom media 

Alla informanter i studien hade utbildning i SVA. Utbildningen i SVA kan läsas på olika sätt 

och nivåer men det vanligaste upplägget är i tre nivåer och steg från 20 hp (högskolepoäng) 

till 40 hp och slutligen 60 hp. En av de intervjuade pedagogerna hade 20 hp, de flesta hade 

dock 40 hp. Flera av informanterna hade också behörighet i andra ämnen och en var utbildad 

speciallärare. 

4.3 Genomförande 

 Intervjuerna genomfördes under våren 2011 på respektive lärares arbetsplats. Vid 

intervjutillfällena fanns tillgång till ett ostört rum där endast jag och den intervjuade befann 

oss. Vid ett tillfälle var en lärarstudent närvarande vilket godkändes av intervjuaren vid 

förfrågan.  

Intervjun med de båda kvinnliga pedagogerna C+C1 fick inte spelas in, då den ena läraren 

inte kände sig bekväm med situationen och den andra ville vara lojal med sin kollega. Dessa 

två pedagoger hade en yrkesmässig och privat nära relation och utryckte likartade åsikter i det 

mesta, därav beteckningen C+C1.  
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Langemar (2008) framhåller vikten av att alltid spela in intervjuerna om inte respondenten 

uttryckligen avböjer. I annat fall rekommenderar hon ett byte av respondent då poängen med 

kvalitativa intervjuer går förlorad om intervjuaren måste koncentrera sig på att föra 

anteckningar. 

Jag valde ändå att genomföra intervjun med C+C1 då jag vid tillfället ännu inte hade alltför 

många informanter att förlita mig till. Därtill kom att jag också inbokat en intervju med Lärare 

E som arbetade på samma skola som C+C1. Lärare E hade givit tillåtelse till inspelning. 

 Innan intervjuerna började informerades samtliga informanter ännu en gång, muntligt, om de 

etiska riktlinjerna. Framför allt betonades att de när som helst hade rätt att avbryta intervjun 

eller avstå från att besvara en fråga och att allt material skulle avidentifieras och behandlas 

konfidentiellt samt att informationen enbart skulle användas i forskningssammanhang.  

 Intervjun började med att jag kort berättade om mig själv, vilken utbildning jag har i grunden, 

vilka skolor och vilka årskurser jag för närvarande arbetar med. Det gavs tillfälle till frågor 

både före och efter intervjun. När intervjuerna avslutats upplystes alla deltagarna om att 

intervjuerna skulle transkriberas och informanterna blev tillfrågade om de ville se 

transkriptionen. Det var ingen som ville det men däremot uttryckte två av informanterna 

intresse av att ta del av den färdiga studien. Alla informanter gav sitt godkännande till att jag 

kunde kontakta dem om något behövde förtydligas eller förklaras ytterligare.  

Utgångspunkten för samtliga intervjuer var intervjuguiden ( bilaga 2) men hur själva 

intervjuerna sedan tog form berodde på hur och vad informanten svarade. Vissa frågor kändes 

naturliga att följa upp. ” I intervjuer deltar vi aktivt genom att ställa frågor och det påverkar 

berättelsen” (Alvesson & Deetz 2000).  

Under de intervjuer som spelades in fördes inga anteckningar utan allt fokus var vänt mot 

informanten för att visa att det som sades var viktigt och betydelsefullt. Anteckningar gjordes 

inte heller under de två intervjuer som inte spelades in utan i efterhand (Langemar, 2008). 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att transkribering innebär att överföra muntligt språk till 

ett skrivet språk. Transkriberingen av denna studies intervjuer har pågått kontinuerligt efter 

genomförandet av varje intervju. Intervjuerna har i princip transkriberats ordagrant förutom 

att vissa utfyllnadsord har tagits bort. Alla intervjuerna bygger på samma tre temaområden 

men frågorna har formulerats olika beroende på vad informanten tagit upp i sina svar.  
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4.4 Bearbetning av insamlat material 

 

Analysen i denna studie är kvalitativt tolkande som inspirerats av tematisk analys. Enligt 

Langemar (2008) är tematisk analys en basmetod för kvalitativa studier och innebär att man 

strukturerar data utifrån teman. Temaområdena kan vara bestämda i förväg eller, som i 

förekommande fall, utarbetas efter det insamlade materialet.  

 För att kommunikation skall bli begripligt måste en tolkning av innebörden av budskapet 

göras.  Denna tolkning görs i ett sammanhang som inbegriper tolkarens livsvärld eftersom vår 

förförståelse är beroende av våra egna kunskaper, erfarenheter, mål, känslor och önskningar. 

Vem som framför budskapet och hur det sägs har också stor betydelse (Langemar 2008). Hon 

framhåller att i standardversionen av en tematisk analys utgår man från en färdig 

frågeställning, som är mer eller mindre avgränsad. Intervjuguiden som därefter utarbetas är då 

det naturliga verktyget för datainsamlingen. Analysen görs sedan ”vågrätt”, vilket innebär att 

författaren analyserar allt material vid samma tillfälle efter datainsamlingens slut. Viktigt 

enligt Langemar (2008) är att tematisera utifrån de svar som givits vid intervjuerna och inte 

utifrån de frågeställningar som finns i intervjuguiden. I tematisk analys är uppgiften att sätta 

rubriker på materialet, vilket innebär att strukturering av insamlade data är nödvändigt 

(Langemar 2008).  

Alvesson och Deetz ( 2000) påpekar att det finns ingen objektiv sanning i datainsamlingar. De 

menar att ett reflekterande förhållningssätt är att föredra då detta ger möjlighet att finna olika 

sätt att hantera empiriskt material (Alvesson & Deetz, 2000). 

 Informanternas svar har färgkodats utifrån studiens frågeställningar med en färg för varje 

fråga. Studiens frågeställningar markerades också med en färg för varje fråga och de 

kommentarer som tolkades höra ihop markerades med samma färg. Färgkodningen syns dock 

inte i resultatredovisningen 

4.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

 

Reliabilitet står för tillförlitlighet, att studien är så trovärdig som möjligt. Vad som kan 

ifrågasätta reliabiliteten är till exempel om informanterna ändrar eller modifierar sin åsikt vid 

studiens slut. Detta kan dock bero på den analys och det medvetandegörande av studiens 

frågeställningar som sker hos informanten under intervjuns gång. Reliabiliteten minskar om 

informanten inte ger samma svar vid andra intervjutillfällen och andra intervjuare. 
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Intervjuarens personlighet och sättet på vilket en intervju genomförs är viktiga faktorer för de 

svar som ges (Kvale, 1997; Bryman, 2002). 

Eftersom jag i studien ansträngt mig att strikt följa genomförandet av intervjuinstruktionerna 

och att förhålla mig fullständigt neutral anser jag dock att reliabiliteten i informanternas svar 

är i det väsentliga tillförlitlig. 

Validiteten står för sanningshalten i undersökningen. Är den hållbar och välgrundad? I 

validiteten räknas metoden in, det vill säga om studien är gjord som syftet var tänkt. 

 Intervjufrågorna baseras på studiens huvudfrågeställningar. Informanternas svar är 

subjektiva.  Försök har gjorts att överföra svaren till studien så exakt som möjligt. 

Författarens tolkning av resultatet är sedan det som kan påverka sanningshalten (Bryman, 

2002). 

I generaliseringssyfte måste intervjuaren alltid fråga sig hur långt resultatet bär (Ekegren & 

Hinnfors, 2006). De framhåller att jämförande studier ofta är ett sätt att försöka skapa en 

teoretisk generalisering. Kvale (1997) skriver att vi generaliserar ganska fritt i vardagen och 

att den vetenskapliga forskningen gör anspråk på att vara generell. Syftet med studien är dock 

inte att få fram ett generellt resultat. En anledning till detta är att studien endast baseras på  

åtta informanter, vilket är ett för litet underlag för att kunna dra några generella slutsatser.  

Studiens utfördes inom ett litet område i Sverige, vilket gör att informanternas svar inte kan 

generaliseras för hela landet. Studien kan därmed inte göra anspråk på att dra några allmänna 

slutsatser. Studien har replikerbarhet. Med detta menas att en liknande studie kan genomföras 

för att se om resultaten är överförbara och kan gälla i ett större sammanhang (Bryman, 2002). 

4.6 Etiska aspekter 

Nedan framgår Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002): 

Informationskravet 

Under samtalet med berörda lärare upplystes de om syftet med studien och hur den skulle 

genomföras.  

Samtyckeskravet 

innebär att deltagarna själva bestämmer över sitt deltagande och att de när som helst kan 

avbryta detta utan motivering. 
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Konfidentialitetskravet 

garanterar att alla uppgifter kommer att förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. 

Materialet skall efter bearbetning och godkännande av studien raderas. Studien kommer att 

presenteras vid Stockholms Universitet. Rektorer och deltagande pedagoger informerades 

även att om det fanns intresse för att ta del av slutresultatet var det en möjlighet. 

Nyttjandekravet 

Allt insamlat material skall endast användas för denna studie. 

5. Resultat 

 

Syftet med studien har varit att belysa hur en grupp pedagoger uppfattar/ bedömer sin 

undervisning i svenska som andraspråk utifrån skolorganisation, undervisningsformer och 

ämnets gagn för elevers lärande. 

Resultatet redovisas utifrån fem temaområden som alla informanter på något sätt berört. 

Några av dessa teman har även underteman för att underlätta strukturen och göra arbetet mer 

lättläst. 

De fem temaområdena i uppsatsen är följande: skolans organisation, ämnets status, 

undervisningssätt, bedömning och samverkan. 

5.1 Organisationen på skolan 

 

Med perspektivet ämnet Svenska som andraspråk (SVA) kan skolor organisera sig på olika 

sätt. Det vanligaste i studien var att skolorna hade en förberedelseklass som tog emot 

nyanlända elever. Enligt (Skolverket, 2008) används begreppet nyanländ om barn eller 

ungdomar som kommer till Sverige kort före eller under sin skoltid i grundskolan. De har inte 

svenska som modersmål och kan oftast inte tala eller förstå svenska. 

Efter att eleverna har undervisats i en förberedelseklass slussas de ut till ordinära klasser med 

stöd av SVA- undervisning. Detta är enligt Hyltenstam (2004) generellt för hela landet och 

inte bara ett resultat av denna studie. 

En av kommunerna hade ett eget upplägg för att ta emot nyanlända elever. Dessa elever 

placerades på det Centrum för tvåspråkighet som var beläget i kommunen. Centrum för 
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tvåspråkighet är en skola som bland annat erbjuder modersmålsundervisning och 

studiehandledning på modersmålet. Förberedelseklass för nyanlända elever med 

migrationsbakgrund är en stor del av skolans verksamhet (Centrum för tvåspråkighets 

programförklaring, 2011). 

Med migrationsbakgrund hänvisas till de elever som av olika anledningar flyttat till Sverige. 

Ja, SVA är upporganiserat på det sättet som det väl ska vara på alla skolor. Man skiljer på 

förberedelseklass och man skiljer på SVA. (Lärare B) 

Läraren har i detta fall en föreställning om att det är så det oftast ser ut på skolorna. Skollagen 

och styrdokumenten lämnar dock stor frihet till kommunerna att organisera sin SVA- 

undervisning, vilket Hyltenstam (1996) påpekar. Samma lärare uttrycker att på hans skola 

grupperas andraspråkselever på två sätt. Först blir nyanlända elever placerade i 

förberedelseklass. När de uppnått erforderlig nivå för att slussas vidare flyttas de till en 

ordinarie klass där de ges fortsätt stöd i form av SVA- undervisning. 

I en av de fyra aktuella kommunerna hade politikerna organiserat enheter av vissa skolor. Två 

skolor hade gemensamt ansvar för nyanlända elever. Förberedelseklassen fanns placerad på 

en av skolorna, vilken senare slussade över SVA elever till ordinarie klasser på båda skolorna. 

Organisationen är uppbyggd så att i vårt upptagningsområde är det två skolor som bildar en enhet. 

Förberedelseklassen finns inte på vår skola utan på den andra (Lärare E). 

Kommunen har i detta fall valt att centralisera förberedelseklassen, en åtgärd som påminner 

om Centrum för tvåspråkighets upplägg. Först efter det att eleverna genomgått 

förberedelseklass får de flytta till sin hemskola, vilket innebär den skola som ligger närmast 

hemmet och som de egentligen tillhör. 

På en av skolorna som besöktes hade skolledningen valt att kalla förberedelseklassen för den 

internationella klassen. 

Först hamnar eleverna i internationella klassen som är det samma som förberedelseklass. Vi tycker att 

det låter mer positivt med internationella klassen än förberedelseklassen ( Anteckningar från samtal 

med Lärare D). 

Skolledningen har valt att använda ett begrepp som av samtliga inblandade ansågs ha 

betydligt bättre klang och status än det generella begreppet förberedelseklass. I och med detta 

ansågs syftet vara uppfyllt att stärka de nyanlända eleverna i stället för att exkludera dem som 

mindre kunniga (Cummins, 1996). 

I kommunen där Centrum för tvåspråkighet finns har den ett eget sätt att ta emot nyanlända 

elever. 
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Introduktionsplan upprättas för varje elev av en flyktingförläggare som tar emot och skriver in eleven 

i en hemskola. Hemskolan beställer plats i en förberedelseklass som finns hos oss på Centrum för 

tvåspråkighet. Om flyktinghandläggares bedömning skulle visa att eleven redan behärskar språket bra 

stannar eleven i sin hemskola och får då stöd genom SVA undervisning (Lärare F). 

 

5.1.2 Schemaläggning av svenska som andraspråk 

En faktor som också påverkar skolornas SVA-organisation är på vilket sätt skolorna väljer att 

schemalägga SVA- undervisningen.  

Ett sätt som framkom i studien var att SVA-undervisningen schemaläggs parallellt med 

modersmålssvenska. Ett annat sätt var att låta SVA- eleverna delta i modersmålssvenska men 

att mestadels låta dem arbeta självständigt med eget arbete. Deras SVA- timmar var förlagda 

mot språkvalslektioner som flertalet av skolans andraspråkselever valt bort. Eleverna hade 

gjort ett medvetet val för att fokusera på sin andraspråksinlärning. Detta stöds av Cummins 

(1996) teorier om elevens valmöjlighet att göra detta val. 

Informanterna uttrycker både för- och nackdelar med de olika uppläggen. En av dem säger: 

Jag tycker att det är en fördel att SVA ligger parallellt mot svenska, därför att problemet annars blir 

vad SVA eleverna skall göra när den övriga klassen läser modersmålssvenska. Däremot tycker jag 

inte att det är bra när schemat läggs så grupper går i varandra (Lärare A). 

Vad läraren syftar på när hon nämner grupper som går i varandra är att det vid vissa tillfällen i 

schemat finns grupper som inte hinner avsluta sin lektion innan det kommer nya elever. 

Fenomenet kan inträffa då en SVA- lärare arbetar med mer än ett arbetslag. Schemamässigt är 

arbetslagen självständiga genom att de själva lägger sina scheman utan hänsyn till andra 

arbetslagsschema. 

Läraren uttrycker även att det är en fördel att båda svenskämnena ligger parallellt mot 

varandra. Hon syftar då på att det underlättar för lärarna att planera sina lektioner och att det 

inte får SVA- eleverna att känna sig exkluderade då alla har svenska samtidigt. 

Lärare B berör en nackdel med att inte lägga SVA- timmarna parallellt mot 

modersmålssvenska. 

På min skola ligger det inte parallellt mot svenska och det tycker jag är synd, därför att eleverna inte 

får ut lika många timmar SVA som deras kamrater får i svenska. Jag kan inte förklara varför 

(LärareB). 

Läraren framhåller här att organisationen på skolan gör att elever i behov av SVA inte får så 

många timmar som sina svenska kamrater får modersmålssvenska trots att behovet finns. Han 

säger att han inte kan förklara varför vilket kan tyda på att hans åsikter inte har 

uppmärksammats av skolledning. Enligt styrdokumenten finns inget som hänvisar till att SVA 
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elever skall nöja sig med mindre antal timmar än elever som läser modersmålssvenska 

(kursplanen i svenska som andraspråk, 2006).  

En av informanterna påpekade att på hans skola låg SVA alltid parallellt mot 

modersmålssvenska, vilket upplevdes som positivt av både elever och lärare på skolan. 

Nackdelen var i hans tycke att konsekvensen hade blivit ovanligt stora SVA- grupper 

eftersom lärarna hade fått välja mellan grupper som tidsmässigt går i varandra och att ha en 

grupp i taget (anteckningar från samtal med Lärare D). Med stora grupper avsåg han grupper 

där elevantalet övergick 10 elever.  

På min skola är alla SVA lektioner parallella mot modersmålssvenska. Det är en stor fördel då hela 

skolan har portfolio som arbetsmodell. Det innebär praktiskt att SVA elever och elever med svenska 

som modersmål gör samma uppgifter men på olika nivåer (Lärare G). 

Citatet visar att ett medvetet val av skolans arbetsmodell kan påverka organisationen. 

Portfoliomodellen är en metod som innebär att lärarna organiserar sin undervisning i speciella 

arbetsområden, där en i förväg uppgjord arbetsgång finns. Eleverna kan i förväg utläsa vad de 

behöver prestera för att uppnå olika betygskriterier. Ett arbetsområde kan resultera i hela 

betygsskalan. SVA- eleverna arbetade enligt samma arbetsgång som elever med 

modersmålssvenska men med SVA- stöd. Explicit betyder detta att skolan inte förespråkat 

SVA som ett eget ämne utan såg ämnet som ett stödämne på väg mot den ”riktiga” svenskan 

något som inte finner stöd i kursplanen (Skolverket, 2011). 

5.2 Olika synsätt på ämnet svenska som 

andraspråk. 

 

I studien framkommer två olika synsätt på ämnet svenska som andraspråk. Antingen ser 

läraren det som ett ämne ”på väg” mot modersmålssvenska eller som ett eget ämne som 

eleven har möjlighet att läsa under hela sin högstadietid. 

Jag anser att SVA är ett eget ämne och att eleven där skall kunna få de högsta betygen (Lärare A). 

Genom att det är möjligt att ge högsta betyget också i SVA motiverar läraren ämnets 

självständighet gentemot modersmålssvenska. Läraren har stöd i kursplanen för sin åsikt där 

det tydligt poängteras att ämnet är ett eget ämne och inte ett stödämne (Skolverket, 2011). 

En lärare hänvisade till ovannämnda kursplan och framhöll att SVA var ett speciellt sätt att 

lära sig språket. 
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Jag anser att det skall vara ett eget ämne men det finns olika uppfattningar på min skola. Det är så jag 

fick lära mig på universitetet men jag har å andra sidan ingen längre erfarenhet av att arbeta som SVA 

lärare (Lärare B). 

En lärare uttryckte en viss ambivalens i frågan om ämnets självständighet. 

Visst SVA är ju ett eget ämne men när man börjar känna att vissa elever börjar bli klara för reguljär 

svenska vill man gärna slussa över dem. Det blir en annan dynamik i språket i svenskgrupperna som 

SVA eleverna inte får ta del av, anser jag. Och man vill ju att alla elever skall utvecklas positivt. Men 

det är absolut inte som förberedelse in i svenskan så kan  och så ska man inte se det. Utan det är bara 

roligt när det händer och det förekommer att det händer (Lärare E). 

Lärare E har stöd av sina kollegor Lärare C och C1 då dessa också uttryckte att de såg SVA 

som ett ämne på väg mot modersmålssvenska (anteckningar från samtal med Lärare C och 

C1). 

  Frågan om de olika synsätten på ämnet är en svår fråga. Detta ger citatet uttryck för. 

Ja det är faktiskt en fråga som vi ständigt brottas med. Vi vill ju inte att grupperna skall bli för stora 

och en annan anledning är att många elever får större stimulans när de kommer till svenskgrupperna. 

Det är ju faktiskt så att när de kommer till målspråksnivå skall de egentligen inte ha SVA. Så på 

senare år har det faktiskt hänt att vi har flyttat elever från SVA till modersmålssvenska(Lärare G). 

Läraren framhåller att frågan har flera aspekter. En orsak kan vara det speciella arbetssätt som 

idkades på hennes skola. De arbetade efter portfoliomodellen och behöver kanske se över hur 

de organiserar sin SVA- undervisning utifrån givna förutsättningar. Syftet med SVA- 

undervisning, enligt den gamla kursplanen, är att eleverna skall uppnå målspråksnivå men 

inget säger att de därefter skall slussas över till modersmålsgrupper. 

Den nya kursplanen som börjar gälla 2011/2012 har tagit bort den formuleringen och lägger i 

stället fokus på ”skönlitteratur och andra typer av texter, liksom på språkets kommunikativa 

aspekter och elevernas identitetsutveckling” (Skolverket, 2011). En förklaring till att den nya 

kursplanen har ändrat syfte från att eleverna skall uppnå funktionell språknivå motsvarande 

förstaspråksnivå beror på att elevernas utvecklingsmöjligheter begränsades då många elever 

kan nå längre än till funktionell språknivå (Skolverket, 2011). 

Två av informanterna medgav att det stora kunskapsspann som SVA- pedagoger, ibland har i 

sina grupper kan vara en anledning att slussa över enskilda elever till modersmålssvenska. De 

hänvisar till att det de facto kan vara så att spannet sträcker sig från i princip ingen kunskap 

alls i svenska till enskild elev med MVG kunskaper (mycket väl godkänd). 

Lärare F, som arbetar inom en speciell organisation, drabbas inte av samma dilemma eftersom 

eleverna från Centrum för tvåspråkighet slussas tillbaka till sina hemskolor när de bedöms 

kapabla att klara sitt skolarbete med SVA stöd. 
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Jag tror att det är oerhört viktigt med stabil introduktion till svenska språket. Därför uppskattar jag att 

få arbeta som jag gör. Här på Centrum för tvåspråkighet nivågrupperas eleverna för kortare perioder. 

Därmed får jag inte problem med stora kunskapsspann i mina grupper (Lärare F). 

Sammanfattning: Utifrån den här studien råder det delade meningar om vad som är rätt eller 

fel vad gäller de olika synsätten på ämnet. Förhoppningsvis kan den nya kursplanen reglera de 

oklarheter som finns då det i kommentarmaterialet till ämnet klart och tydligt påpekas att 

SVA inte skall vara någon lättare form av svenska utan ett eget ämne med en annan fokus än 

modersmålssvenskan. Pedagogerna har ett stort ansvar att upplysa eventuella kollegor som 

inte har andraspråksinlärning i sin utbildning. Dessutom anser informanterna att mycket 

hänger kvar av tradition ”att så har man gjort tidigare och det fungerade då” (anteckningar 

från samtal med Lärare C och C1) 

Att organisationen spelar en stor roll poängterar informanterna vid ett flertal tillfällen och 

syftar då på att det inte alltid är så att schemaläggare och skolledare är insatta i hur 

andraspråksinlärning fungerar optimalt. 

5.3 Informanternas olika sätt att organisera 

undervisningen för elevers utveckling och lärande  

 

5.3.1 Elevernas möjligheter att själva välja vilket svenskämne de vill 

läsa 

 

Enligt informanterna hade eleverna inget reellt inflytande vad gäller valmöjlighet att välja 

vilket svenskämne de önskade läsa. När läraren i en förberedelseklass ansåg elev mogen att gå 

vidare blev eleverna bedömda av mottagande SVA- lärare. Bedömningen bestod då av att 

eleven fick göra ett test, särskilt utformat för SVA -elever, ett så kallat SVAN- test. Det är i 

huvudsak ett ordförståelsetest speciellt utformat för andraspråkselever. 

Lärare C och C1 ansåg att de hade så lång erfarenhet att de via elevernas texter kunde avgöra i 

vilket av svenskämnena respektive elev passade in ( anteckningar från samtal med Lärare C 

och C1). Ingen av informanterna uppgav att de använde sig av så kallad performansanalys 

som är en språkmetod att bedöma hur långt eleven har nått i sin andraspråksutveckling. 

Vid två av skolorna började eleverna automatiskt i SVA- grupper i och med att de inte hade 

svenska som modersmål. Enligt läroplanen är det rektor som bestämmer om en elev skall läsa 

svenska som andraspråk men vederbörande kan delegera ansvaret till undervisande lärare i 
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ämnet. Föräldrarna måste till exempel lämna sitt godkännande till att eleven skall läsa svenska 

som andraspråk. Detta innebär att skolan har en viktig informationsplikt gentemot föräldrarna 

som oftast har en föreställning om att SVA är en lättare form av svenska och inte lika mycket 

värd som ämne, vilket inte alls stämmer. SVA är lika behörighetsgivande som 

modersmålssvenska vid gymnasiestudier. (Skolverket, 2011) 

5.3.2 Eventuellt byte från SVA till modersmålssvenska 

 

Enligt informanterna fanns inte någon handlingsplan för ett sådant byte utan när det blev 

aktuellt skedde det genom bedömning av berörda lärare. Ingen av informanterna använde sig 

av något sorts test utan bedömningen gjordes efter varje lärares subjektiva uppfattning. Det 

var endast tre lärare som medgav att det förekom att elever flyttades över från SVA till 

modersmålssvenska. De förklarade det med att det berodde på gruppens storlek och att eleven 

skulle få utnyttja sina förmågor i modersmålsgrupperna. Samtliga tre bedyrade dock att det 

inte förekom någon överflyttning mot elevers vilja. 

5.3.3 Status för ämnet svenska som andraspråk bland elever, lärare och 

föräldrar 

 

En allmän uppfattning bland språkvetare är att ämnet inte har hög status av den orsaken att det 

berör grupper av människor som inte anses ha hög status. Detta har behandlats i en studie 

avseende elever i årskurs nio (Parszyk, 1999).   Dessa elever uppskattade nästan samtliga 

ämnet svenska som andraspråk därför att de ansåg ämnet meningsfullt och därför att de 

upplevde att de kunde förstå och delta aktivt. Det som utmärkte studien (Parszyk, 1999) var 

att eleverna fann den modersmålssvenskan mer korrekt än den de fick lära sig i SVA. Denna 

tanke, menar Parszyk, bottnar troligtvis i att eleverna upplever sig vara mindre kunniga i 

ämnet svenska ( Parszyk, 1999). 

En av informanterna uttryckte sig på följande sätt beträffande ämnets status; 

Upplever efter 25 års undervisning låg status på ämnet SVA och även låg status på SVA lärare. Har 

dock ingen direkt förklaring till detta. Eleverna däremot upplever inte låg status, snarare lite stolthet 

(Lärare A). 

Lärare A påpekar att låg status inte är något nytt fenomen vad gäller ämnet SVA och dess 

utövare. Hyltenstam (1996) exemplifierar ämnets låga status med att det länge var acceptabelt 

att vem som helst fick undervisa i ämnet. 

 Lärare B uttryckte sig på följande sätt: 
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Föräldrar och elever kan uttrycka åsikten att svenskan har hög status och att det skulle vara bättre för 

karriären på något sätt än svenska som andraspråk. Tycker dock själv att verksamheten inte 

prioriteras tillräckligt utan att SVA har lägre status än mycket annat i skolan (Lärare B). 

Läraren uttryckte ett missnöje över hur hans arbetsplats hanterar ämnet SVA. Han ställer sig frågan 

om det är pedagogerna som inte tillvaratar andraspråkselevers olikheter på ett positivt sätt utan så 

snabbt som möjligt vill ”försvenska” dem. Han menar att är det så att elever som läser SVA ser sig 

som ett B-lag har skolan en del att arbeta med.  

En mer positiv informant berättar följande: På vår skola har ämnet hög status. Vi som arbetar 

har ansträngt oss med att informera föräldrar till andraspråkselever vid varje terminsstart, 

vilket kan vara en av orsakerna. Vi lärare upplever att eleverna har stor tolerans mot olikheter 

på skolan. Det kan bero på att det finns en särskoleavdelning inrymd i skolans lokaler. Samma 

lärare poängterar att skolan dessutom har en väl genomarbetad värdegrund som eleverna 

håller levande och har varit med om att utforma ( anteckningar från samtal med Lärare D). 

Ytterligare en positiv informant för hög status vad gäller SVA. 

Låg status? Nej, det finns absolut inte på den här skolan. En orsak kan vara att vi vuxna börjar prata 

om det som ett ämne. Det händer att jag säger det till vissa elever som inte läser SVA. Sedan är det en 

fördel att skolledning försöker lägga  SVA timmar parallellt mot modersmålssvenska (Lärare E) . 

Enligt informanten hade den här skolan kommit långt i sitt mångkulturella arbete. Här nämns 

vikten av välutbildade lärare som har förståelse för dessa elevers problematik. Något värt att 

tänka på, vilket Lärare E nämner i citatet, är att SVA-lärare har ett ansvar i diskussioner om 

ämnet. Lärare måste själva visa att det är ett eget ämne med egna mål och kriterier och inte se 

det som ett ämne för svagpresterande elever. Det här menar Lärare E är ett problem som 

måste lösas för att få en fungerande undervisning. Det är viktigt hur läraren förmedlar 

information om ämnet till elever, föräldrar och andra lärare. Lärare E nämnde vid tal om 

organisation av SVA-undervisning att skolan ibland hade SVA -elever som arbetade 

självständigt under modersmålslektioner. I ovannämnda citat framhöll hon att detta inte var 

optimalt utan att skolan strävade efter en parallell undervisning. 

 

Lärare F som arbetar på Centrum för tvåspråkighet uttrycker följande: 

Vår verksamhet är bra i ett initialt skede för eleverna men visst finns det uppfattningar att eleverna 

skall få sitt språkstöd på hemskolorna. Detta för att känna en tillhörighet till den egna skolan 

(LärareF). 

Hon belyser problematiken att elever kan känna sig exkluderade när de blir uttryckta från sitt 

sammanhang. I detta fall börjar eleverna aldrig på sin hemskola utan går direkt till Centrum 

för tvåspråkighet. En orsak till detta är att Centrum för tvåspråkighet hyr in sig på olika skolor 
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i den egna kommunen. Detta beror på att centrum för tvåspråkighet inte har några egna 

lokaler för skolverksamheten. 

Lärare G ser status från ett segregerande perspektiv. 

Särskilt de elever som kommer nya till skolan kan uppleva det segregerande. Jag tycker inte att man 

upplever låg status när eleverna väl har kommit in i skolans organisation. Dels arbetar vi med samma 

material som på modersmålssvenska så att SVA eleverna inte behöver känna sig utanför. Vi arbetar 

med portfolio. Å andra sidan tror jag att det är viktigt att vi lärare visar att ämnet är viktigt. Eleverna 

ser att de har bra lärare och att de får mycket hjälp bidrar också till det positiva (Lärare G). 

Lärare G uttryckte generellt uppfattningen att ämnet inte hade låg status. Hon medgav dock 

att det alltid fanns elever som inte passade inom skolans ramar. Hon poängterar att ett stort 

ansvar vilar på lärarna själva hur de värderar sitt ämne och vilken hjälp de erbjuder sina 

elever. 

Sammanfattning: De lärare som upplevde positiv status på ämnet hade medvetet arbetat för att 

synliggöra skolans värdegrund och framhållit vikten av att tala om ämnet som ett eget ämne 

och inte ett ämne för svagpresterande elever eller elever som är ”på väg” mot 

modersmålssvenska. 

5.4 Undervisningsdidaktik 

5.4.1 Se individen 

 

Något som genomsyrar samtliga pedagogers undervisningssätt är deras syfte att i första hand 

att se den enskilde individen. Hur detta kan gå till kan se olika ut på den enskilda skolan. 

Jag försöker alltid se den enskilda individen, jag tänker vem är den här personen, vem är den här 

människan (Lärare A). 

 

Citatet visar att läraren i första hand försöker ta hänsyn till den enskilda eleven och vad denna 

kan tänkas ha för livserfarenheter. Hon säger sig också lägga ett mer socialt än 

kunskapsmässigt perspektiv på sina elever. 

Lärare D framhåller att han ser individen framför allt genom sitt arbetssätt. Han har 

individuella kunskapsplaner för samtliga elever efter sin bedömning av deras kunskapsnivå. 

Eleverna arbetar självständigt enligt arbetsschema och på sin egen nivå (anteckningar från 

samtal med Lärare D). 

Lärare E uttrycker sig på följande sätt: 
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Jag ser individen genom min lektionsplanering, där jag lyfter fram gruppen och den enskilda 

individen och plockar material därefter (Lärare E). 

Hon uttrycker att hon genom sin planering uppmärksammar den enskilda eleven. Dessa två 

lärare (D+E) betonar att de framför allt har ett kunskapsperspektiv på eleven. 

Lärare F framhåller det sociala perspektivet då hon uttrycker: 

Jag försöker alltid utgå från elevens behov, varje elev för sig och inte som en homogen grupp 

(Lärare F). 

Den enskilda elevens hälsa är det viktigaste för Lärare F. Hon säger att hennes tidigare 

erfarenheter har visat att det är en viktig faktor för skolframgång. 

Sammanfattning: Alla informanter var överens om vikten av att uppmärksamma den enskilda 

eleven. Det som skilde dem åt var att några mer betonade det sociala perspektivet och andra 

det kunskapsmässiga. 

5.4.2 Klassrummet 

 

Undervisningsuppläggen pedagogerna emellan skilde sig åt på flera punkter. Lärare B säger i 

intervjun: 

Jag använder mig av ett speciellt läromedel. När det är dags för Nationella proven (NP) läggs mycket 

fokus på dessa. För mig handlar det om att gå och riva av lektionen och sedan raskt planera 

nästa.(Lärare B) 

Läraren följde ett läromedel där eleverna arbetade enligt bokens instruktioner. Han visade en 

viss frustration över att han inte ansåg sig ha tid för tidskrävande planeringar utan mer eller 

mindre känt sig tvungen att följa ett upplägg då det av honom upplevdes som tidsbesparande.  

Lärare D prioriterade arbeten med skönlitterära texter. Eleverna fick dessutom använda sig av 

bildarrangemang i sina redovisningar. De läste och skrev texter i olika genrer (anteckningar 

från samtal med Lärare D). 

Lärare C+C1 arbetade också med ett estetiskt-praktiskt syfte. De hade till exempel gett 

eleverna i uppgift att skriva en diktbok med tillhörande illustrationer som de sedan lät ett 

förlag ge ut i liten upplaga. 

 Detta framhålles i den nya kursplanen från 2011. I Kommentarmaterialet till kursplanen i 

svenska som andraspråk står det på sidan sex ”… den nya kursplanen inriktar sig i högre grad 

än den tidigare på skönlitteratur och andra typer av texter, liksom på språkets kommunikativa 

aspekter och elevernas identitetsutveckling” ( Skolverket, 2011, s. 6). 
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Lärare E, som arbetade på samma skola som Lärare C+ C1, framhöll vikten av att varje 

lektion skulle innehålla inslag av att läsa, tala och skriva. 

Jag arbetar inte blint från en lärobok utan plockar material från olika källor. Jag läser högt för 

eleverna och vill att de också skall träna på högläsning. Vi arbetar även med dramaövningar. Jag 

försöker jobba med frågor som utgår från eleverna själva, till exempel olika tonårsproblem 

(Lärare E). 

Läraren poängterade, i motsats till Lärare B, att hon inte slaviskt följde ett läromedel. Hon 

eftersträvade aktiva elever bland annat genom att ha drama- och högläsningsövningar. Vidare 

betonade hon vikten av att få elever intresserade, vilket hon försökte göra genom att ta upp 

ämnen som berörde dem, till exempel tonårsfrågor.  Detta kan tyda på visade att hon var väl 

insatt i rådande läro- och kursplaner. 

Att lärare som inte vill styras av ett läromedel får ”klippa och klistra” belyste Lärare F 

Jag tillverkar allt material själv utifrån varje individs nivå. Böcker använder jag endast som ett 

komplement till min undervisning.  För mig är kommunikation prio ett, att komma igång med språket 

så fort som möjligt. Så för min del blir det mycket dramaövningar, värderingsövningar och jag har 

också som mål att lyssna mycket på vad eleverna själva vill arbeta med (Lärare F). 

 

Sammanfattning: Lärarna uttryckte den stora betydelsen av att planera undervisningen på rätt 

nivå för den enskilde eleven. För att nå dit fanns ett flertal sätt, till exempel att följa ett 

läromedel men även att tillverka eget materiel. Det enda som sätter hinder i vägen är tidsbrist 

som en av lärarna uttryckte det. 
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5.5 Bedömning av elever som läser svenska som 

andraspråk 

 

Hur bedömer lärarna elevernas utveckling i svenska som andraspråk? Vad bedöms och enligt 

vilka grunder? 

Endast en lärare medgav att hon hade regelrätta prov som underlag för bedömning. De flesta 

bedömde utifrån inlämningsuppgifter som eleverna presterade. En lärare uttryckte det så här: 

Jag har inte mycket prov utan använder mig mer av inlämningsuppgifter. Kommunen har ett 

datasystem, Informentor, som jag är skyldig att använda mig av. I detta system finns alla mål inlagda. 

Jag gör så att jag i stället för prov lägger ner mer tid när jag rättar elevernas inlämningsuppgifter. I 

stället för att skriva G+ eller 81 av 89 möjliga som en del lärare gör kan jag skriva en hel del 

kommentarer. Och det har jag möjlighet att göra eftersom jag har så få elever. Det blir som en enklare 

variant av performansanalys på vad eleverna kan och vad de inte kan (Lärare B). 

Läraren uttrycker att han lägger ner mer tid än han vanligtvis skulle göra på att bedöma sina 

elevers inlämningsuppgifter. Han nämner att han använder sig av något som kallas 

performansanalys för sina bedömningar.  

Enligt Abrahamsson och Bergman (2004) är performansanalys en språkmetod för att i första 

hand beskriva hur långt eleven har nått i utvecklingen av svenska som andraspråk. Den skall 

dels ge en helhetsbild av elevernas nuvarande kompetens men även se på 

utvecklingsmöjligheterna av elevernas språkförmåga (se vidare under teoridel). 

Läraren som arbetade på Centrum för tvåspråkighet berättade följande. 

Jag bedömer mina elever efter något som kallas Europeisk språkportfolio. Där finns en skala för 

bedömning och där använder vi ett och samma språk. Jag upplever att det ibland kan bli jättesvårt att 

hitta ord för att bedöma elever. Nu plockar vi begrepp efter denna mall i stället. Allt sker utifrån de 

fyra byggstenarna skriva, tala, läsa och lyssna (Lärare F). 

Lärare F uppskattar att ha en mall att arbeta utifrån och att alla lärarna på skolan uttrycker sig 

enligt denna mall för att underlätta förståelsen för eleverna.  

Lärare G, som arbetar med portfoliometodiken, följer de i förväg upprättade kriterierna för 

varje portfoliouppgift. Hon betonar att betygskriterierna för SVA och modersmålssvenska ofta 

är gemensamma. 

Det är ju betygskriterier som ofta är gemensamma för modersmålssvenska och SVA men är en elev 

på VG nivå men språket inte är korrekt, man vet ju, man har det i sig efter så många år. Hur man skall 

titta på texter och vad det är man skall titta efter (Lärare G). 
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Lärare G förlitar sig på sin tysta kunskap. Med det brukar en lärare mena kunskap som 

vederbörande förvärvat efter ett antal år som undervisande lärare. Det är dock inte enbart 

positivt då eleverna kan uppleva denna godtycklighet från lärarna negativt.  Resultatet kan bli 

att elevernas skolmotivation reduceras betänkligt (Wigg, 2008). Lärare G nämner att 

betygskriterierna är gemensamma för de båda ämnena och syftar då på skolans 

portfoliometodik. En följd av skolans arbetssätt är att SVA elever och elever som läser 

modersmålssvenska automatiskt blir nivågrupperade. Tester utformade för andraspråkselever 

används sparsamt av informanterna.  Om de används är det i samband med gruppering av 

elever i början av varje termin för att få en uppfattning om vilken nivå den enskilde eleven 

befinner sig på. Däremot används testerna inte vid betygssättning. 

5.6 Organisatoriska svårigheter för den enskilda 

pedagogen 

 

Vad upplever informanterna som svårigheter när de organiserar sin undervisning för elevens 

utveckling och lärande?  Lärare A uttryckte det: 

Ja det är som det alltid är på högstadiet. Mössor som inte tas av och telefoner som ringer och sms som 

skrivs. Ibland har jag även problem med elever som fuskar (Lärare A). 

Detta är inget specifikt problem för andraspråkselever utan fenomen som skolan har ett 

regelverk för. Lärare A påpekar att eftersom SVA- grupperna oftast består av färre elever än 

vanliga grupper händer det att hon ser mellan fingrarna vad gäller till exempel mössor som 

inte tas av. Hennes livsfilosofi var att man får välja sina strider.. 

Lärare B associerar organisatoriska svårigheter med att han ibland får göra andra 

yrkesgruppers uppgifter. 

Ibland om det blir problem och en elev mår dåligt förväntas jag i egenskap av lärare göra halva 

utredningar innan kurator och skolpsykolog börjar arbeta med ärendet (Lärare B). 

Samma lärare upplever svårigheter som ensam utbildad SVA- lärare på sin skola då han inte 

har någon att samarbeta med. Han känner sig osäker då han själv tycker att han inte är 

tillräckligt insatt i ämnet och behöver någon att samtala med. 

Det råder brist på utbildade SVA-lärare ute i kommunerna, särskilt om kommunen är mindre. 

Det har länge ansetts att vem som helst kan undervisa i SVA, vilket också har bidragit till 

ämnets låga status (Hyltenstam, 1996). 
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 I anteckning från samtal med Lärare D ger han följande svar på frågan om svårigheter i 

arbetet: ” Jag tycker att det mesta flyter på och jag har trevliga elever som förstår värdet av att 

lära sig ett nytt språk”. 

En av informanterna funderar på ordet svårigheter. Hon associerar omedelbart till sin 

undervisning och säger följande: 

Jag brukar alltid tänka det ordet när jag skall börja ett nytt arbetsområde. Vad kan vara ett kritiskt 

moment? Vad kan gå snett i det här? Så brukar jag tänka och då brukar jag utgå från om det handlar 

om orden eller innehållet (Lärare E). 

Bland annat framhåller hon att abstrakta begrepp kan ställa till besvär för eleverna och hon 

försöker därför uttrycka sig enkelt och konkret. 

 Läraren som arbetar på Centrum för tvåspråkighet besvarar frågan om svårigheter med ett 

enda ord. Ingenting!  Allt är bara roligt. 

En svårighet som Lärare G påpekar kan vara att motivera eleverna, något som hon berättar att 

hon råkar ut för dagligen. Hon framhåller att det visserligen blir bättre så småningom men att 

vägen dit kan kännas tung. 

Det handlar om att varje dag gå på och uppmuntra. Du fixar det här! Gör så här i stället och det här 

blir bra (Lärare G). 

Detta kan vara en svårighet i SVA- grupperna menar samma lärare, då det inte är så många 

elever involverade. I modersmålssvenskan däremot, där det oftast är dubbelt så många elever, 

kan det vara några som kan entusiasmera de mindre fokuserade eleverna i arbetet. 

Resonemanget kan knytas till den nya kursplanen.  I kommentarmaterialet står det 

att”eleverna skall stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Dessa 

olika uttrycksformer kan vara film, teater, digital presentationstekniker eller manuellt och 

digitalt bildskapande, och är också delar av en fungerande språkförmåga” 

(Skolverket, 2011 s.10). 

5.6.1 Arbeta med optimala förutsättningar 

 

Ett leende spreds på samtliga informanters ansikte när de fick frågan om vad de skulle önska 

sig för att få optimala förutsättningar i arbetet med andraspråkselever. Svaren var väldigt 

varierande från pengar, till mer material och fler utflykter, mindre grupper och ytterligare en 

vuxen i klassrummet till att faktiskt två av lärarna var nöjda med det de hade (Lärare C+C1). 
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Den andra läraren på samma skola (Lärare E) önskade sig dock mer tid för att arbeta mer 

ämnesövergripande med SVA eleverna då det SVA stöd som gavs i andra ämnen inte var 

tillfredsställande Det som satte hinder i vägen för dessa önskade förutsättningar var ekonomi 

men även organisatoriska aspekter då flera av informanterna saknade en nära kollega att 

samarbeta med. 

5.7 Samverkan 

5.7.1 Samverkan med andra pedagoger 

 

Det skilde sig markant hur de olika lärarna uppfattade sitt samarbete med skolans övriga 

pedagoger. Några var positiva och önskade mera av det medan en sade blankt nej med 

motiveringen: 

Nej, jag har absolut inte någon ambition att arbeta parallellt med ordinarie svensklärare. Hade jag fått 

frågan hade jag sagt nej. Vi har olika kursplaner och arbetar på olika sätt (Lärare A). 

Lärare A sade sig hellre samarbeta med specialläraren om hon får SVA-elever med speciella 

behov. 

Lärare G påpekade att ämnena på hennes skola var parallellagda och att eleverna i de båda 

svenskämnena arbetade enligt samma metod, portfoliometoden, men på individuella nivåer. 

Lärare G påpekade att hon själv hade kompetensen att undervisa i ämnet modersmålssvenska, 

vilket gjorde att hon ibland hade ”samarbete med sig själv”. 

Ja, jag samarbetar med svensklärare då vi gör alla portfoliouppgifter tillsammans vilket innebär att vi 

har planering ihop (Lärare G). 

Lärare G berättade att alla elever i samma årskurs arbetade med samma material vilket 

innebar att det var 100 procent samarbete och att det enda som gjordes individuellt av 

respektive lärare var efterarbetet av de olika portfolioarbetena.  

Ett perspektiv på samverkan har Lärare E som säger: 

I egenskap av SVA lärare måste man ha en ganska tät kontakt med mentorer och de andra lärarna. Jag 

upplever att det är så skönt för det finns ett lika stort intresse från de andra lärarna för de känner att de 

inte räcker till så oftast är det de som söker upp mig (Lärare E). 

Läraren hade tidigare erfarenhet av att det var hon som behövde söka upp kollegor men nu har 

hon den positiva erfarenheten att de andra kollegorna söker upp henne för råd angående SVA- 

elever.  



 

 
45 

Lärare D berättade att han hade en nära kollega som han samarbetade med. Vissa lektioner 

hade de tillsammans, även om dessa hade blivit färre. Han hade också samarbete med en 

svensklärare när det var större evenemang på skolan, som till exempel ett författarbesök 

(anteckningar från samtal med Lärare D). 

Centrum för tvåspråkighet, CF2, samarbetar inom sin verksamhet. Lärarna eftersträvar 

samverkan med de skolor där de hyr in sig men enligt informanten har det inte fungerat 

hittills. Lärare F påpekar att samverkan tar tid!. 

Sammanfattning: De flesta av informanterna är positiva till samverkan men har kommit olika 

långt på de respektive skolorna. Flertalet hade samverkan vid större händelser. Vad gäller den 

enskilde elevens lärande och utveckling är lärarens samverkan med andra pedagoger inte 

automatiskt problemfritt. Däremot är det viktigt att eleverna får samverka med varandra för 

att uppnå en optimal inlärning. 

 

5.7.2 Samverkan med övrig personal 

 

En informant uppgav att hon samarbetade med övrig personal som till exempel vaktmästare 

och syv-konsulent ( studie och yrkesvägledning). Hon framhöll att tack vare att hennes 

grupper inte var lika stora som modersmålssvenskans grupper hade hon möjlighet att visa nya 

elever runt vid terminsstarter och presentera eleverna för alla yrkeskategorier på skolan. 

Man går runt och presenterar skolan som SYV, vaktmästare och så vidare. Det är hit du ringer och 

sjukanmäler dig. Det är viktigt att eleverna känner sig bekväma över skolans rutiner 

(Lärare A). 

I och med att Centrum för tvåspråkighet hyr in sig i kommunens skolor krävs samarbete med 

samtliga yrkeskategorier menar Lärare F. Det är mycket praktiska saker som skall fungera och 

det handlar därmed inte bara om pedagogik. 

 

5.7.3 Samverkan med speciallärare/specialpedagog 

 

Vad gäller dessa yrkeskategorier påpekar flera av informanterna att de ofta samarbetar vad 

gäller elevers pedagogiska utredning. En av informanterna uttrycker sitt missnöje när han till 

och med säger att han gör en del av dessa yrkeskategoriers arbete. 
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Allting tar en sådan tid och jag kan inte säga exakt var stoppet sitter. Det är jätteintressant det där 

med spec. Här har vi elever med mycket starkt spec behov men inte är de hos specen! (Lärare B) 

Läraren visar ett uppenbart missnöje med hur hans skola hanterar elever med särskilda behov. 

Han uttrycker en irritation över att han måste göra en kartläggning innan det överhuvudtaget 

kan bli aktuellt med insatser och han visar missnöje med att hela processen tar alltför lång tid. 

Han instämmer med att SVA och särskilda behov ibland kan tangera varandra men tycker 

ändå att har eleven särskilda behov skall dessa bearbetas tillsammans med speciallärare 

eftersom dessa har utbildning i att göra till exempel utredningar. 

Lärare C+C1 hade själva speciallärarkompetens och var mer diffusa i vad som var SVA och 

vad som var elevens särskilda behov. Lärare E hade samverkan med skolans speciallärare då 

det var möjligt för andraspråkselever att få SVA spec. För att göra detta möjligt var skolan 

nödgad att minska på engelska B timmar för dessa elever som då istället fick prioritera SVA.  

Engelska B är en lättare variant av engelska som elever med svårigheter av olika slag kan 

välja. Arbetsgången på studiens skolor var generellt att SVA- lärarna tog kontakt med 

speciallärarna om de misstänkte något mer än försämrad andraspråksinlärning. 

5.8 Gällande styrdokument 

 

Rådande styrdokument som skollag och kursplaner omnämndes inte av alla informanter.  

Lärare B var den som belyste detta ämne flest gånger då han inte var tillfreds med dess 

utformande. 

Det är intressant med skollag, läroplan och kursplan. Vad gäller skollagen vet vi förhoppningsvis det 

viktigaste som står i lagen men den är inte levande för oss. Vi har väl ungefär två ex på hela skolan. 

Sedan finns det en hel del som jag kan i huvudet för de är väldigt användbara för mig gentemot elever 

i vissa lägen. Läroplanen använder vi inte heller särskilt ofta även om vi nu håller på och 

implementerar den nya (LGR 11). Ja vad gäller kursplanen är det ju kul att i den nya står det vad man 

förväntas läsa med sina elever och i vilken ordning. Jag gillar att den är mer stoffrelaterad. Iden nya 

versionen kan jag inte hitta några g, vg, eller mvg överhuvudtaget. Dessutom skall det komma ett nytt 

betygssystem men ingenstans kan man läsa vad som kommer att motsvara de gamla betygen  

(Lärare B). 

Lärare B efterlyste den tydlighet som han påpekade fanns till exempel vad gäller de 

Nationella provens utformning och rättning. Citatet visar också att Lärare B inte satt sig in 

fullständigt i de rådande förändringarna vad gäller styrdokumenten, vilket kan ha berott på att 

kommentarmaterialen till de olika ämnena inte fanns tillgängliga vid intervjuns 

genomförande. De informanter som nämnde kursplan gjorde det i samband med 

konstaterandet att SVA och modersmålssvenska var skilda ämnen och olika kursplaner. 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

 

I detta kapitel ämnar jag knyta ihop syftet med frågeställningarna med resultatet av intervjuerna.  

Syftet med studien var att belysa hur en grupp pedagoger talar om sin undervisning i svenska som 

andraspråk, utifrån skolorganisation, undervisningsformer och ämnets gagn för elevers lärande. 

De frågor som har ställts i studien var följande: 

Hur organiserar pedagogen undervisningen för elevers lärande och utveckling? 

Hur positioneras ämnet i förhållande till ämnet svenska och andra ämnen? 

Hur samverkar pedagogen med andra pedagoger och personalgrupper? 

6.2 Organisationen 

 

Vad gäller organisationen på respektive skola framkom i studien att det vanligaste i studien 

var att skolorna hade en förberedelseklass för nyanlända elever. Det kan inte anses som något 

exceptionellt då det är generellt för hela landet och inte bara ett resultat av den här studien 

(Hyltenstam, 1996).  

Viberg skriver i Hyltenstam (1996) att det är viktigt att det är en tillfällig åtgärd för en 

nyanländ elev att ha undervisning i förberedelseklass. Samtidigt skall eleven vara inskriven i 

en reguljär svensk klass och syftet är alltid att eleverna successivt skall integreras i den 

svenska klassen. Är det bra med förberedelseklasser eller kan det finnas andra alternativ att 

skola in nyanlända elever i det svenska skolsystemet? Syftet med förberedelseklasser är att 

den nyanlända eleven skall få en lugn start i den svenska skolan och samtidigt en effektiv 

undervisning på nybörjarnivå. Olika faktorer bidrar till hur länge en elev stannar i en 

förberedelseklass men viktigt är att det är temporärt och inte att eleven blir nivågrupperad en 

längre tid. Enligt Myndigheten för Skolutveckling (2003) är följande aspekter viktiga att 

bedöma vad gäller hur lång tid en elev tillbringar i en förberedelseklass.  

 elevens ålder 

 tidigare skolgång 

 studievana 

 inlärningsförmåga och motivation att lära svenska 

 sociala och emotionella förutsättningar 

 hur länge eleven har varit i Sverige 
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Övergången till reguljär undervisning måste ske successivt och planeras noggrant. Det är 

viktigt att eleven så snart som möjligt får kontakt med övriga elever i den klass som 

vederbörande tillhör. Hur tidigt elever kan slussas in i reguljära klasser beror inte bara på 

eleven utan i lika stor grad på de mottagande lärarnas beredskap och kompetens att undervisa 

elever med andra modersmål. Ämnen som musik, idrott och slöjd brukar vara de första 

ämnena där eleven från förberedelseklass integreras med sin egentliga klass (Myndigheten för 

Skolutveckling, 2003). 

I föreliggande studie framkom att det skäl som angavs för överflyttning från 

förberedelseklassen till SVA-undervisning var resultatet från ett språkligt test samt den 

enskilda pedagogens uppfattning om elevens svenska språkliga förmåga. Flertalet informanter 

uppgav att de enbart litade på sin egen tilltro till elevens kunskaper. 

Det som kan äventyra förberedelseklassens berättigande är att forskning visar på att elever 

kan uppfatta det som segregerande att bli åtskilda från svenska kamrater. Speciellt om de 

olika undervisningsformerna, förberedelseklass eller reguljär klass, är placerade i olika 

skolbyggnader (Cederborg, 2006 s.45).  

För att råda bot på den negativa klang som förberedelseklass kan ha för vissa elever kallas 

dessa även för internationella klasser i vissa kommuner. Eleverna är väl medvetna om att 

vistelsen i förberedelseklass/internationella klassen har som mål att de skall lära sig svenska 

tillräckligt för att gå vidare till en vanlig klass. En av informanterna arbetade i en skola där det 

hade anammat detta att kalla förberedelseklassen för internationella klassen. Allt för att höja 

statusen på undervisningsformen. 

I studien deltog två skolor som bildade en enhet vad gäller mottagande av nyanlända elever. 

Förberedelseklassen fanns på en av skolorna och eleverna placerades på såväl den ena som 

den andra skolan efter överflyttning. 

En anledning till att sprida eleverna kan vara att minska trycket på den mångkulturella skolan 

i området där många nyanlända familjer bosätter sig. Tidigare forskning har visat att en stor 

del elever med utländsk bakgrund leder till så kallade negativa sammansättningseffekter för 

betygsprestationer och elevutflöde (Bunar 2010). Detta är emot kommuners praxis då 

eleverna skall gå i den skola som är belägen närmast hemmet, den så kallade hemskolan. 

Kommunen som placerade sina nyanlända elever i Centrum för tvåspråkighet var enligt 

informanten väl medvetna om att elever kan känna sig exkluderade när de organiserades bort 

från sitt naturliga sammanhang. Det var en av anledningarna till att Centrum för tvåspråkighet 
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sökte hyra in sig i skolor som också var elevernas hemskolor. Lärare F var väl medveten om 

att den uppfattningen fanns att nyanlända elever skulle få sitt språkstöd på hemskolorna.  

Anledningen till detta kan vara att eleverna på Centrum för tvåspråkighet inte skulle känna sig 

exkluderade. Detta stämmer väl överens med Cederborg (2006) som beskriver hur SVA- 

elever som får sin undervisning i en byggnad på skolgården och elever med svenska som 

modersmål i en annan byggnad uppfattar sin situation. Cummins (1996) och Lahdenperä 

(1997) poängterar dock att elever kan känna sig exkluderade och mindre kunniga när de blir 

uttryckta från sitt naturliga sammanhang. Känslan av att man är annorlunda och har sämre 

kunskaper inverkade också negativt på självförtroendet och utvecklingen av en bild av de 

egna möjligheterna (Cederborg, 2006). 

Vad gäller schemaläggning av ämnet har alla informanters skolor utom två parallellagda 

SVA-lektioner mot modersmålsvenska.  Informanterna påpekar att detta kan minska eventuell 

känsla av exkludering hos elever med svenska som andraspråksundervisning. Samtliga är 

överens om att det är det optimala för både elever och lärare. Det som kan ställa till det för 

lärarna är om de får lektioner som ”går i varandra” ( en grupp hinner inte sluta förrän nästa 

grupp kommer till lektion). Det kan vara ett fenomen som uppstår om SVA lärare har SVA- 

elever från olika arbetslag och de olika arbetslagen självständigt lägger sina scheman. Detta 

är, trots att arbetslagen samarbetar, ett organisatoriskt dilemma. Skälet kan vara att antalet 

SVA -lärare är för få på varje enhet och därmed är en svagare lärarkategori. Liksom Cummins 

som talar om en speciell policy anser Lahdenperä att : 

Om man definierar en skola som multietnisk och mångkulturell till sin verksamhet, borde det 

rimligtvis förutsätta ett annat pedagogiskt innehåll, arbetssätt och en annan organisation, som mera 

utgår från elevers olika kulturer och språk än enbart den svenska ( Lahdenperä.1997 s 29). 

Ingen av informanterna i studien nämnde något om detta. På fyra av skolorna hade man dock 

en väl utarbetad värdegrund som eleverna varit med att skapa och hålla levande. På dessa 

skolor upplevde de undervisande lärarna en stor tolerans mot olikheter. Det går därför att 

knyta detta till Cummins och Lahdenperäs tankar om interkulturalitet (= olika kulturer, det 

vill säga etniska kulturer, religioner, språk, tänkesätt och livsstilar samverkar och berikar 

varandra).  

Informanternas synsätt på ämnet som ett ämne på väg för svagpresterande elever eller som ett 

eget ämne, som det enligt styrdokumenten är, var lite olika. De äldre SVA- pedagogerna 

C+C1 hade ett förhållningssätt till ämnet att eleven så småningom skulle vidare, vilket kan 

bero på att det länge ansetts som ett sådant. Dessa informanter hade varit med ett bra tag och 

därvid satt sin prägel på skolan. Detta i sin tur blev ett dilemma för Lärare E som arbetade på 
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samma skola som de äldre pedagogerna. Hon visste att av tradition var ämnet ett stödämne. 

Dock hade hon kunskap om vad gällande styrdokument deklarerade vilket resulterade i ett 

vakuum för henne hur hon skulle förhålla sig. Istället lutade hon sig mot 

gruppsammansättningen i SVA-grupperna och deras eventuella brist på dynamik. Lärare G 

såg också ämnet som ett ämne på väg mot modersmålssvenska. I hennes fall uppfattades att 

det var skolans organisation som styrde de olika svenskämnena. Lärarna är ense om att det är 

ett problem som de ständigt utsätts för då det inte bara handlar om vad styrdokumenten säger 

utan snarare skolans organisation av de två ämnena. Det kan vara svårt för SVA- lärare att 

planera sin undervisning med det enorma kunskapsspannet som kan finnas i grupperna.  

Lärarna i studien löser det genom att överföra elev som bedöms klara språket vidare till 

modermålssvenska. Detta kan vara ett dilemma när bedömningen kan grunda sig på en 

enskild pedagogs uppfattning. Vilket visar på vikten av adekvat utbildning för lärare som 

undervisar i ämnet. 

6.2.1 Bedömning 

  

Ingen av informanterna använde sig av performansanalys vilket kan tyckas förvånansvärt då 

det anses som en väletablerad metod att bedöma andraspråkselever. En av lärarna hade 

utarbetat en egen ”förkortad” variant som han själv uttryckte.  I den mån tester användes var 

syftet att fokusera på det eleven inte kunde. Särskilda tester utformade för andraspråkselever 

verkar vara en bristvara. På vilket sätt SVA- eleverna klarade sig i konkurrensen med elever 

med svenska som modersmål hade varit intressant att få ta del av. Lärare G påpekade flera 

gånger att en portfoliouppgift inte alltid blir godkänd. Eftersom samma lärare hade svårt att 

motivera eleverna kan metoden behöva modifieras för som det är i dag kan arbetssättet 

uppfattas som en nivågruppering av eleverna, vilket inte alls följer kursplanens intentioner  

Gröning (2006) påpekar att det är viktigt att vara försiktig vid bedömning av flerspråkiga 

elevers språkfärdigheter och gör gällande att eleverna kan uppvisa ett mycket gott flyt i den 

talande svenskan men att deras djupkunskaper inte räcker till för att klara skolans formella 

krav. 

 Enligt Gröning (2006) kan ett bekymmer vara att det inte finns formella tester direktriktade 

för SVA-elever utan informanterna fick förlita sig på sin egen kunskap om 

andraspråksinlärning. Detta kan orsaka felbedömningar beroende på vilka erfarenheter läraren 

har av andraspråkselevers språkutveckling. För eleverna kan detta upplevas otydligt och ge 
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upphov till oro för vad som krävs av dem. De informanter som såg ämnet som ett stödämne 

tangerar att se elever med svensk bakgrund som det normala medan elever med utländsk 

bakgrund lätt kan förpassas till den avvikande kategorin.  

Sjögren ( 1997) menar att elever med utländsk bakgrund betraktas och behandlas som 

”problematiska” i skolan av de svenska lärarna och att skolan i och med detta strävar mot 

”svenskhet”. Skolan strävar då mot en försvenskning och eleverna behandlas utifrån vad de 

saknar och vilka kunskapsluckor de har (Bunar, 2010). 

Gruber (2007) liksom Runfors (2003) har i sina avhandlingar konstaterat att svenskhet görs 

till en norm. Gruber har empiri för att elever med utländsk bakgrund blir viljelösa offer för 

verksamheter som minskar deras chanser genom att begränsa dem till ett problematiskt 

invandrarskap.  

En slutsats som kan dras utifrån ovanstående resonemang är att skolan har ett stort ansvar för 

att integrera elever med annat modersmål samt att ge dem optimala förutsättningar för att 

lyckas med sin språkutveckling. För att nå målet krävs välutbildade SVA-lärare med den 

specifika kompetensen som krävs för att undervisa elever i svenska som andraspråk. 

6.2.2 Ämnets status och attityder till ämnet 

 

Enligt informanterna uppfattade de att de flesta elever uppskattade SVA- ämnet. En lärare 

tillstod dock att hon hade svårigheter med att motivera SVA- elever. Den aktuella skolan hade 

en speciell pedagogik vilket kan vara en bidragande orsak, då båda ämnen behandlades 

snarlika. Detta kan innebära att det sker en nivågruppering av eleverna som kan leda till en 

exkludering istället för en inkludering viket var syftet. Svenska som andraspråk innebär trots 

att forskarna är ense om den pedagogiska effekten av att eleverna skiljs åt på grund av att de 

inte kan eller inte behärskar något som resten av klassen gör. Utav detta kan slutsatsen dras att 

det är viktigt att den enskilda läraren har ett salugent förhållningssätt till sina elever, vilket 

innebär att läraren tar tillvara det som fungerar bra för eleven och arbetar vidare på det i stället 

för att fokusera på elevens svårigheter. 

Skolverket (2008) påpekar i sin rapport att: 

Ämnets status kan ha en direkt avgörande betydelse för elevers och föräldrars inställning till att delta 

i undervisningen. Föreställningar om svenska som andraspråk som ett stöd för svaga elever 

underlättar inte att få elever att vilja delta. Skolor hamnar inte sällan i en argumenterande situation då 

elever inte vill delta i undervisningen, en syn som ofta även representerar föräldrars attityd till ämnet. 

Det kan också handla om att ämnet signalerar ett utanförskap för elever där utländsk bakgrund och ett 

annat modersmål skiljer ut dem från normen, gruppen elever med svensk bakgrund (s. 17). 
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 Följande episod berättad av en informant: 

Jag skulle skriva en skylt på dörren till undervisningsrummet för att eleverna skulle hitta rätt. Utav 

mina kollegor fick jag höra att svenska som andraspråk inte var att tänka på. I stället skrev jag 

svenska med ett större A  på slutet. Eleverna bad mig att ta bort även den skylten 

Myndigheten för skolutveckling (2004) framhåller fyra viktiga komponenter för att höja 

statusen ute i skolorna: 

 Ett erkännande att elever med ett annat modersmål än svenska (oavsett om det är födda i 

landet eller inte) har sämre språkkunskaper i svenska ( oavsett anledning). 

 Skolan behöver en särskild struktur anpassad till dessa elevers sämre kunskaper  

 Lärare i svenska som andraspråk har inte bara kunskap utan även attityder som kan 

kompensera  de sämre språkkunskaperna. 

 Många föräldrar har missförstått vad ämnet svenska som andraspråk handlar om och vill 

därför inte att sina barn skall läsa ämnet ( Sjöqvist & Lindberg, 1996)    

6.2.3 Undervisningsdidaktik 

 

Informanterna var eniga om att det allra viktigaste var att sätta eleven i centrum. Ingen 

nämnde dock Vygotskij och zonen för närmaste utveckling. Vygotskij (1999) framhåller att 

för att lärande skall ske ska elevens uppgifter ligga mellan elevens aktuella förmåga att lösa 

problem självständigt och elevens möjliga förmåga att under handledning av en vuxen. 

 Vissa skolor bjöd in föräldrar till elever med annat modersmål till terminsstarten för att 

informera om hur skolan arbetade med ämnet svenska som andraspråk. Ingen av 

informanterna nämnde några svårigheter vid föräldrakontakt, vilket forskningen däremot visar 

på ( Bunar, 2010). Ett önskemål från föräldrarna kan till exempel vara att skolorna mer 

frekvent använder tolk. Lärarna kan vid sidan av kulturella skillnader uppfatta föräldrarnas 

dåliga kunskaper i svenska och egen skolbakgrund som ett stort hinder till bra samarbete. Det 

framkom i studien att användning av tolk var mycket sällsynt. Förmodligen kan detta hänvisas 

till sparkrav och brist på närvarande modersmålslärare (Bunar, 2010). 

Informanten från Centrum för tvåspråkighet berättade att de förutom på utvecklingssamtal 

inte hade särskilt stor kontakt med elevernas föräldrar. Hon upplevde att föräldrarna litade på 

att skolan gjorde ett bra arbete. Detta identifierade Bunar i sin avhandling Skolan mitt i 

förorten. Han kallar det för det bilaterala samarbetet. 
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6.3 Samverkan med andra yrkesgrupper 

 

De informanter som verkade mest nöjda med sin arbetssituation var de som hade en nära 

kollega att samarbeta med. Lärare C+ C1 var så samspelta att det i princip var omöjligt att se 

att de hade olika åsikter. Lärare D var också väldigt positiv både till eleverna och till skolan 

som sådan. Han hade förmånen att några gånger i veckan ha lektioner tillsammans med en 

kollega. Av det kan slutsatsen dras att det kan vara en fördel att ha en nära kollega som man i 

egenskap av lärare och person fungerar bra ihop med. 

Vilka yrkesgrupper handlade det då om? I första hand speciallärare/ specialpedagog som 

läraren i SVA tog kontakt med när det uppstod frågor kring elever. Detta är en lärdom för mig 

som blivande speciallärare, bara för att eleven har ett annat modersmål behöver det inte 

handla om språksvårigheter utan kan även vara kognitiva svårigheter. Där ser jag en uppgift i 

att stötta SVA-lärare som ofta får höra att problemen blir ”bättre så snart eleven behärskar 

språket”. Några hade också samverkan med lärare i modersmål. Det handlade dock mer om 

när det var större evenemang på skolan. ”Vi har ju olika kursplaner och det är inte samma 

ämne” påpekade en av informanterna. En annan gjorde precis tvärtom och planerade alla 

lektioner ihop med skolans svensklärare. Det här visar på vikten av lärares kunskaper om 

styrdokumentens betydelse. 

Övriga ämneslärare hade inte informanterna något samarbete med, vilket enligt forskningen, 

hade varit en fördel då ämneslärare oftast har mycket att lära av SVA- lärare ( Holmegaard & 

Wikström, 2004). Dessa två forskare skriver att svenska som andraspråk och 

ämnesundervisningen behöver stödja och förstärka varandra. Viktigt att komma ihåg är att 

andraspråkseleverna måste utveckla sina olika skol- och ämnesrelaterade språkfärdigheter i 

samband med undervisningen i de övriga ämnena som upptar den största delen av skoldagen. 

 Skolor som arbetat med sin värdegrund upplevdes som mer toleranta mot elever med annat 

modersmål. Likaså upplevdes svenska som andraspråk som ett positivt ämne bland annat för 

att eleverna kände sig trygga och vågade prata under SVA- lektionerna, vilket de inte annars 

gjorde i sina ordinarie klasser. Effekterna av ämnet svenska som andraspråk måste ses i ett 

dubbelt perspektiv, pedagogiskt och socialt. 

Pedagogiskt är forskarna överens om att ämnet ger elever med svenska som andraspråk en 

möjlighet att uppnå kunskaper motsvarande en förstaspråksnivå. Urvalet görs dock på 
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negativa grunder då det kan befaras leda till avskiljning och uppdelning av ”vi svenskar” och 

”dom invandrare”. Därför vänder sig en del föräldrar mot att deras barn skall läsa ämnet och 

önskar i stället att de läser ”riktig” svenska. 

En annan framgångsfaktor för ämnets status var att skolans samtliga lärare, inte bara SVA- 

lärare, talade om det som ett eget ämne inför elever som inte läste SVA. Enligt informanterna 

var detta något som påverkade ämnets status. 

I studien framkommer att skolorna behöver arbeta med att implementera styrdokumenten i 

den dagliga verksamheten. Studien visar inte på något samarbete med det övriga samhället. 

Ingen nämnde ”skolan mitt i byn” som ett exempel på samarbetspartner (Bunar, 2001).  

 Lärare som har kunskap om styrdokumentens innebörd kan argumentera för ämnet och dess 

status mot kollegor och skolledning. Axelsson (2004) framhåller att det inte är 

styrdokumenten i sig som saknas utan i stället kunskapen, förmågan eller viljan att 

implementera dem, vilket påverkar den individuella elevens skolframgång. 

Förutom på Centrum för tvåspråkighet var samarbetet med modersmålslärare minimalt. Ingen 

av informanterna påpekade hur viktigt förstaspråket är för andraspråksinlärning. Detta trots att 

forskning (Cummins, 1996) poängterar vikten av att lära på sitt förstaspråk. Här kan man anta 

att problemet finns på en högre nivå än skolledarplanet då politikerna måste få kunskap om 

modersmålslärarnas betydelse och bidra med medel för att förbättra deras arbetsvillkor. 

En egen hypotes är att eftersom de flesta ämneslärare inte har någon utbildning i 

andraspråksinlärning behöver en lärare som arbetar som SVA lärare vara en stark personlighet 

och förutom att vara påläst kunna argumentera på ett högt plan för ämnets berättigande och 

för SVA elevers rättigheter. 

Economou (2007) menar att hennes hypotes som bygger på egna erfarenheter av arbete i 

skolan är att det råder en stor brist på information om ämnet svenska som andraspråk. Detta 

kan försvåra för eleverna att göra medvetna val om vilket av de båda svenskämnena de ska 

läsa. Det kan bidra till den negativa status som ämnet idag har bland elever och lärare. 

 En intressant framtida studie kan vara att fokusera på elevernas uppfattning om ämnet 

svenska som andraspråks nödvändighet. 

Det återstår att fundera över är om den svenska skolan erkänner andraspråkselevernas språk 

och erfarenheter och därmed anser det positivt eller om skolan förnekar och förminskar detta 
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(subtraktiv införlivande) och endast fokuserar på majoritetskulturen. Det kallar Cummins 

(1996) för assimilerande orientering.  

6.4 Metoddiskussion 

 

Mycket arbete lades på utformandet av intervjuguiden (bilaga 2) innan intervjuerna 

genomfördes. Intervjuns temaområden arbetades fram efter hand i relation till studiens syfte 

och frågeställningar. 

En informant hade fått intervjuguiden skickad till sig i förväg. Han hade förklarat att han 

endast kunde avsätta 30 minuter för intervjun och då var avsikten att han skulle kunna 

förbereda sig bättre. Vid intervjutillfället gavs mycket utförliga svar och informanten visade 

sig inte ha så bråttom. En förklaring till detta kan vara att informanten kände sig trygg med 

frågorna och att han fått tid till att tänka över dem. Med detta i åtanke kunde kanske övriga 

informanters svar ha utfallit annorlunda om de också fått frågorna i förväg. En pilotintervju 

hade möjligen kunnat ge en förhandsinformation om detta. 

Kvale och Brinkman, (2009) tar varken ställning för eller emot då han säger. 

Ju spontanare intervjuproceduren är, desto större blir sannolikheten för att man erhåller spontana, 

livliga och oväntade svar från intervjupersonens sida. Och vice versa: Ju mer strukturerad 

intervjusituationen är, desto lättare blir det senare under analysstadiet att strukturera intervjun.(s.121-

122) 

Valet av två intervjuer gjorda på samma skola oroade mig i början men det visade sig i 

bearbetningen av materialet inte ha betydelse för resultatet. Det var en stor skola och intervjun 

med de två kvinnliga lärarna fick jag inte spela in vilket resulterade i att den blev mer som en 

pilotintervju. Båda lärarna var samspelta och hade i princip samma åsikter i det mesta. 

Ett misstag som gjordes var att jag vid intervjun med lärare D inte hade kontroll på att 

bandspelaren spelade in samtalet. Informanten var dock helt ovetande om fadäsen och 

observerade inte heller detta. Det kan ha berott på att det var ytterligare en person närvarande 

i rummet ( enVFU student) och att inte fokus delades mellan informanten och studenten som 

åhörare. Det kan också ha haft betydelse att jag vid det här tillfället var stressad över det 

vinterväglag som rådde under bilfärden till den aktuella skolan (Bryman, 2002). I stället 

gjordes anteckningar i direkt anslutning efter intervjun. 

I egenskap av intervjuare kan noteras att jag märkte en positiv utveckling under intervjuerna. 

Vid transkriptionen av den första intervjun inföll sig en frustration av att höra egna 

bekräftande ord såsom ja ja, jaså och så vidare. En reflektion över intervjuerna var 
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svårigheten att avsluta dem i tid och på ett tillfredsställande sätt. Tendensen var att intervjun 

drog över tiden för att hitta det ”perfekta” slutet. Några lärdomar att ta med sig är att det tog 

tid att få deltagande informanter till intervjuerna och att intervjuaren bör ha möjlighet att 

fokusera på frågor och eventuella tekniska hjälpmedel inför intervjutillfället (Langemar, 

2008). 
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8. Bilagor 
 Syfte: Att belysa hur en grupp pedagoger talar om sin undervisning i svenska som andraspråk utifrån 

skolorganisation, undervisningsformer och ämnets gagn för elevers lärande. 

Frågeställningar: 

Hur organiserar pedagogen sin undervisning för elevernas utveckling och lärande? 

Hur positioneras ämnet i förhållande till ämnet svenska som andraspråk? 

Hur samverkar pedagogen med andra pedagoger och personalgrupper? 

 

Missivbrev  bilaga 1 

 

Enköping februari 2011 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Marie Kjellberg och jag läser sista terminen på speciallärarprogrammet på 

avancerad nivå vid Stockholms universitet. Under våren 2011 ska jag göra mitt 

examensarbete. 

Jag är intresserad av ämnet svenska som andraspråk och hur skolor organiserar sin svenska 

som andraspråksundervisning. Hur tänker pedagogerna och hur går det för eleverna? Vilket 

synsätt har skolan, används ämnet som komplement eller som ett fristående ämne vilket det 

enligt gällande kursplan är. 

Syftet med examensarbetet är att belysa hur en grupp pedagoger talar om sin undervisning i 

svenska som andraspråk utifrån skolorganisation, undervisningsformer och ämnets gagn för 

elevers lärande. 

Jag vänder mig till Er för att jag nu söker skolor och lärare som känner att de skulle kunna 

tänkas hjälpa mig. 

Min avsikt är att göra kvalitativa studier med lärare som undervisar i svenska som andraspråk. 

Intervjuerna kommer att äga rum under mars månad. Jag anpassar mig till tider som passar de 
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lärare som förhoppningsvis är intresserade. Min avsikt är att komma till Er skola för att göra 

intervjuerna och jag hoppas att det kan finnas tillgång till något samtalsrum där vi kan prata 

ostört. 

Jag följer givetvis Vetenskapsrådets etiska riktlinjer under studiens gång. Dessa säger att det 

är frivilligt att delta och att vederbörande kan välja att avstå att svara på en fråga. Allt material 

kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att ingen information får lämnas ut som 

kan användas för att identifiera deltagare mot deras vilja. Det insamlade avidentifierade 

materialet kommer endast att användas för detta forskningsändamål. 

Om Du, i egenskap av rektor, godkänner att en intervju genomförs på din skola skulle jag vara 

tacksam om Du kan undersöka om det finns någon lärare som kan tänkas vara intresserad av 

att deltaga. Därefter kommer jag att ta kontakt med vederbörande för att bestämma tid och 

plats. 

Har Ni några frågor, funderingar eller önskemål vill jag att Ni tar kontakt med mig via mail 

eller telefon. 

Jag är tacksam för svar även om intresse inte finns. 

Med vänlig hälsning 

Marie Kjellberg 

marieeekjellberg@hotmail.com el 

073-960 11 12 
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Intervjuguide  bilaga 2 
 

Ämnespositionen. 
 

Kan eleverna själv välja om de vill läsa svenska eller svenska som andraspråk? 

Om eleverna väljer själva kan man se om socialklass och kulturell bakgrund har betydelse och 

på vilket sätt i så fall? 

Hur organiseras undervisningen i svenska som andraspråk på din skola för år 7-9? 

Om någon elev skulle byta från SVA till svenska – Hur skulle ett sådant byte se ut? 

Hur tycker du att de andra pedagogerna värderar ämnet svenska som andraspråk? 

Hur upplever du att eleverna värderar ämnet? 

Hur lyfter din skola fram SVA i de lokala skolplanerna? 

Samverkan 
 

Vilka pedagoger har du samarbete med? 

Hur ser ditt samarbete med övrig personal ut? 

Hur ser samarbetet med speciallärare/ specialpedagog ut? 

 

Undervisning 
 

Hur går du tillväga när du planerar din undervisning? 

Hur bedömer du elevernas kunskaper? Vad använder du dig av för tester? 

Hur ser du att SVA lyfts fram i styrdokument som skollag, läroplan och kursplan osv? 

Vilka svårigheter stöter du på och hur hanterar du dessa i så fall? 

Hur skulle du vilja arbeta om du hade optimala förutsättningar? 

Vad är det som hindrar dig? 
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