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Sammandrag 

Studiens syfte är att undersöka hur lärare på högstadiet diagnosticerar L2-elevers språknivå i 

svenska (SvA) och lärarnas metodik för att vidareutveckla elevernas språkkunskaper. Upp-

gifter från lärare samlas in genom semistrukturerade intervjuer med 3 lärare från 3 skolor. 

Teorier som används i den här studien är det sociokulturella perspektivet, Piagets teori om 

barns kognitiva utveckling och det metakognitiva stadiet. Därefter analyseras materialet i en 

tematisk innehållsanalys, där resultatet delas in i två teman som svarar mot studiens två 

forskningsfrågor:  

Hur diagnosticerar lärarna SvA-elevernas språknivå vid övergången till högstadiet och hur 

hjälper lärarna eleverna till ett bättre språk? Resultatet visar på både likheter och skillnader i 

metoderna för att diagnosticera L2-elevernas språknivå. Alla använder ett slags textanalys, 

medan en av de tre lärarna även förlitar sig på information från de lärare som eleverna har haft 

tidigare. Alla tre lärarna använder Gibbons cirkelmodell. Formativ bedömning används som 

hjälpmedel, men hur det används beskrivs inte närmare. Ett annat resultat är att modersmålet 

är betydelsefullt i L2-inlärning, dock förekommer det inte i praktiken eftersom 

modersmålslärare inte är tillgängliga, vilket de tre lärarna ställer sig kritiska till. 

 

Nyckelord: Svenska som andraspråk, L2-elever, språkkunskaper, språknivå, språkutveckling 

 

Keywords: Swedish as a second language, L2-pupils, language knowledge, language level, 

language development 

 

English title: Teachers’ work in Swedish as a second language. A study of how teachers study 

and develop pupils’ language skills 
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1 Inledning 

Språk är viktigt för oss människor och genom att utveckla språket utvecklas vi också kogni-

tivt. Vi använder språk dagligen för att uttrycka våra tankar och kommunicera med andra 

människor (Wagner m.fl., 2010:193). Många migranter måste lära sig majoritetsspråket för att 

kunna integreras i samhället. För barn som migrerat till ett nytt land med sina föräldrar är in-

lärningen av ett nytt språk väsentlig för att kunna klara av skolan.  

Eftersom elever lär sig olika snabbt är det betydelsefullt att lärare i skolan kan ge 

eleverna en undervisning som utvecklar deras språkkunskaper. Om undervisningen är för svår 

kan eleverna ha svårt att utveckla nya kunskaper, men om den är för lätt så kan de inte heller 

utveckla nya kunskaper på grund av att läraren inte utmanar dem (Dahl & Norberg, 2015:8). 

Hur undervisningen i svenska som andraspråk planeras och genomförs är av stor vikt för 

andraspråkselever då de lär sig olika snabbt. Några kan ligga på en mer avancerad nivå i 

andraspråket och några har kanske inte alls utvecklat det så bra. För att lärare ska kunna 

vidareutveckla elevers språkkunskaper och hjälpa dem i sin andraspråksinlärning är det 

väsentligt att de först tar reda vilken språknivå de ligger på (Gibbons, 2007:105).  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare i svenska som andraspråk går tillväga för 

att upptäcka elevers språknivå vid övergången till högstadiet och hur de gör för att 

vidareutveckla deras språkkunskaper. Följande frågor ställs till materialet: 

 

Hur diagnosticerar lärarna SvA-elevernas språknivå vid övergången till högstadiet? 

Hur hjälper lärarna eleverna till ett bättre språk? 

 

Med dessa frågor vill jag uppfylla studiens syfte undersöka hur lärarna tar reda på elevernas 

språkkunskaper och hur de går tillväga för att vidareutveckla dem. 

 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras inledningsvis en litteraturgenomgång av lärares tillvägagångssätt 

för att kunna ta reda på elevers språknivå och vidareutveckla deras språkkunskaper. Den 

metodik som tas upp är performansanalys, observationer och matriser. Vidare kommer 

modersmålets, ordinlärningens och den formativa bedömningens betydelse för utvecklandet 
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av SvA-elevernas språkkunskaper att tas upp. Därefter redogör jag även för uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter. 

 

2.1 Diagnos av elevers språknivå 

Det finns olika tillvägagångssätt för att ta reda på elevers språknivå. Bergman & Abrahams-

son (2004:597) argumenterar för att en allsidig bedömning är betydelsefull för att lärare ska 

kunna följa upp elevernas språkutveckling på ett adekvat sätt. Med allsidig bedömning menas 

här att man bedömer elevernas baskunskaper i språket som till exempel deras uttal, ordförråd, 

grammatik och förståelse. Sedan går man vidare för att se om eleverna har en utbyggnad i sitt 

språk, t.ex. ett specialordförråd som behövs i olika ämnen. Lärarna undersöker också om 

eleverna har lärt sig att använda grammatiska element, t.ex. pronomen och tempus för att de 

ska bli mer tydliga och begripliga i sin språkanvändning (Bergman & Abrahamsson, 

2004:599). Genom denna allsidiga bedömning får läraren också en bättre uppfattning om 

vilka elever som kan passa att arbeta med varandra under lektionerna. 

 

2.1.1 Performansanalys 

Performansanalys är en metod för att analysera elevernas språkanvändning. Den går ut på att 

analysera deras skrivna texter eller muntliga samtal. Läraren utgår från tre aspekter när hen 

ska analysera elevernas språkanvändning. Den första är den kommunikativa kvaliteten, det 

vill säga hur bra eleverna lyckas förmedla vad de vill säga. Den andra aspekten är den 

innehållsliga kvaliteten som innebär att man tittar på hur tydlig texten är. Läraren kontrollerar 

även hur komplex texten är och om eleverna drar egna slutsatser eller om de tar in egna 

värderingar. Den tredje aspekten är språklig kvalitet, dvs. hur komplex språkanvändningen är 

(Abrahamsson & Bergman, 2005:36).  

Genom performansanalysen kan läraren få en bild av både felaktiga och rätta strukturer 

som inläraren använder. Performansanalysen bygger på att se andraspråksinlärningen som en 

mental process där eleverna får pröva sig fram (Bergman & Sjöqvist, 2001:19; Hammarberg, 

2004:27, 28). Eleverna antas kunna bygga upp sitt språk genom den input de får från omgiv-

ningen och därefter förbättra det.  

Bergman & Sjöqvist (2001:20) delar in performansanalysen i tre nivåer: nybörjarnivå, 

mellannivå och avancerad nivå. På nybörjarnivån kan eleverna språket på ett enkelt sätt; det är 

konkret och situationsbundet. Elevernas ordförråd är inte så stort och på grund av att det är 

begränsat kan överanvändning av vanliga ord, upprepningar och egna nybildningar vara före-
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kommande (Bergman & Sjöqvist, 2001:21). På mellannivån utvecklas elevernas ordförråd 

hastigt. De kan använda mer vardagligt språk och de försöker använda mer komplicerade for-

muleringar än vad språkförmågan räcker till. Komplexiteten i språket ökar men grammatiken 

kan bli lidande (Bergman & Sjöqvist, 2001:24). På avancerad nivå ökar kvaliteten hos elever-

nas språkfärdighet och det råder en större precision i deras ordval. Språket fungerar abstrakt 

allt eftersom eleverna börjar känna sig mer säkra i sin språkanvändning (Bergman & Sjö-

qvist, 2001:18). Genom att använda performansanalysen för att bedöma elevernas skrift-

språk kan läraren lättare se på ungefär vilken nivå de befinner sig (Sjöqvist, 2001:36). Här kan 

man se att för varje nivå utvecklas språket men det kan finnas vissa aspekter som kan bli 

lidande, vilket visar att eleverna är under utvecklingsfasen. Pirkko Bergman & Tua 

Abrahamsson (2004:607) skriver att de fel som eleverna gör är ett tecken på att de redan har 

förvärvade språkkunskaper och på basis av dessa, och de fel som de gör, ska undervisningen 

bygga vidare. 

Som ett komplement till skrivna texter kan lärarna även använda analyser av talspråket 

och de kan jämföra elevers talförmåga med deras skriftförmåga. Men när man analyserar 

elevernas talspråk är det en fördel om man spelar in och transkriberar det eftersom det är 

lättare att analysera när man har skrivit ner vad de har sagt. Lärare kan då se vilka 

grammatiska strukturer eleven använder eller håller på att lära sig (Bergman & Abrahamsson, 

2004:612).  

 

2.1.2 Observationer och matriser 

Observationer kan vara en sätt att ta reda på vad eleverna kan och Bergman & Abrahamsson 

(2004:604) menar att om observationer kunde göras mer medvetet av lärare så skulle de vara 

värdefulla för fortlöpande bedömning. När lärare observerar bör de ställa frågorna: Vad är det 

man vill observera? När ska man observera? Hur ska man dokumentera observationen? 

(Bergman & Abrahamsson, 2004:604). 

Matriser kan lärare använda för att t.ex. dokumentera skrivuppgifter (se Jönsson 2013). 

Matriser kan se ut på olika sätt men det de har gemensamt är att de bedömer kvalitativ 

kunskap. Anders Jönsson skriver att det finns matriser som är gjorda för att bedöma utifrån 

olika kriterier, och det kallar han för analytisk matris. Det finns också de matriser som är mer 

holistiska och bedömer arbetet som helhet (Jönsson 2013:79). 

  

2.2 Språkutvecklande faktorer vid andraspråksinlärning 
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Under följande avsnitt kommer jag beskriva modersmålets betydelse för ordinlärningen i ett 

andraspråk. Därför beskrivs också hur gynnsam själva ordinlärningen i andraspråket är för 

utvecklandet av detta. Slutligen beskrivs formativ bedömning som en betydelsefull 

utvecklingsmetod av elevers kunskaper, vilket kan kopplas till den andra frågan om hur lärare 

hjälper eleverna till en bättre språkutveckling. 

 

2.2.1 Modersmålets betydelse och ordinlärning 

Modersmålet är betydelsefullt för inlärningen av ett nytt språk. Barn som är födda i moders-

målslandet och har levt där under de första åren av sitt liv har redan utvecklat viktiga delar av 

modersmålet som det grammatiska systemet, uttalet och ordförrådet, dvs. språkets bas. När 

barnet ska fortsätta sin utveckling av modersmålet i Sverige sker det genom 

modersmålsundervisningen i skolan och möjligtvis i de olika skolämnena, där hen skulle 

kunna få hjälp eller stöd på modersmålet. Monica Axelsson (2004:505) skriver att det tar fem 

år för andraspråkselever att komma ifatt sina kamrater som är födda eller har bott i Sverige en 

längre tid, och då räcker det inte att man bara undervisar eleverna i sitt andraspråk i skolans 

olika ämnen. Modersmålsundervisning, och att modersmålet som stöd, integreras i andra 

skolämnen, är därför betydelsefullt både för kunskapsinlärning och för andraspråksinlärning 

(Bülow m.fl., 2001:64; Nelson Wareborn, 2004:10). Åke Viberg (1996:116) skriver att de 

elever som får undervisning och fullföljer språkinlärningen i sitt modersmål lär sig lättare sitt 

andraspråk och i större grad hinner ikapp sina skolkamrater.  

Ett brett ordförråd, i både modersmålet och andraspråket, kan vara betydelsefullt för att 

utvecklingen av andraspråket ska tillgå så smidigt som möjligt. För att veta vilken metodik 

som ska tillämpas i elevernas ordinlärning, kan det vara relevant att känna till deras 

ordkunskapsnivå i både modersmålet och andraspråket. Om eleverna har svårt att lära ord 

eller har ett litet ordförråd, kan det påverka deras förmåga att uttrycka sina kunskaper och 

erfarenheter och de kan även få svårt att förstå skrivna texter (Enström, 2004:171). Pauline 

Gibbons (2007:123) talar om att elevernas förståelse ökar om de lär sig ord och uttryck i 

naturliga sammanhang. Om ord diskuteras i de sammanhang som de används i kan 

ordinlärningen vara betydelsefull för eleverna. Nelson Wareborn (2004:10) beskriver att det 

vid ordinlärningen är viktigt att erfara ordet, lyssna aktivt och att kunna uttrycka det i sin 

kontext. Dessutom är det viktigt att träna på uttalet av orden och samtidigt diskutera varför 

och hur man använder dem. Men om elever stannar av i utvecklingen av sitt första språk 

kommer t.ex. ordförrådet inte att utvecklas och nya begrepp lärs inte in. Det ger konsekvenser 

sedan när de ska lära sig begrepp och ord på sitt andraspråk, eftersom de kan ha svårt att jäm-
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föra och känna igen ord och begrepp som de kunde ha gjort om modersmålet hade varit 

välutvecklat (Hyltenstam & Tuomela, 1996:38–40).  

 

2.2.2 Formativ bedömning 

Formativ bedömning innebär att läraren kan ge återkoppling som för lärandet framåt. 

Återkopplingen blir gynnsam om eleverna kan använda den för att öka sin kunskapsnivå. 

Genom att läraren har en dialog med eleverna, hjälper hen dem att bli medvetna om vad det är 

som de behöver förbättra och om det som redan är bra. Om eleverna kan ta reda på vilka 

svagheter och styrkor de har kan de lättare gå vidare i sin utveckling (Harmer, 2015:409). 

Dessutom kan läraren, genom att höra på eleverna när de talar, få en bild av deras muntliga 

språkkunskaper (Bergman & Abrahamsson, 2004:605–606).  

Metoderna för att ta reda på elevers språknivå (se avsnitt 2.1–2.1.2) relateras till 

studiens första frågeställning: Hur diagnosticerar lärarna SvA-elevernas språknivå vid 

övergången till högstadiet? Vidare kan de språkutvecklande faktorerna (se avsnitt 2.2–2.2.2) 

relateras till studiens andra frågeställning: Hur hjälper lärarna eleverna till ett bättre språk? 

 

2.3 Teori 

Studien kommer utgå från det sociokulturella perspektivet, Piagets teori om barns kognitiva 

utveckling och det metakognitiva stadiet. 

 

2.3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet kommer från Lev Vygotskys forskning och innebär att 

människan är en social varelse som utvecklas i samspel med andra människor. I vilken ut-

sträckning vi lär oss språk beror på vilka vi umgås med och i vilka situationer som vi befinner 

oss i (Gibbons, 2007:26). Eleverna utvecklar sitt språk när de samspelar med läraren och 

andra elever. När lärare hjälper elever att utvecklas är det angeläget att hen lägger sig på en 

nivå lite ovanför deras utvecklingsnivå (Vygotskij, 1999:254). Detta kallar Vygotsky för den 

proximala utvecklingszonen. Med stöd från läraren kan eleverna komma längre i sin 

utveckling än de hade gjort utan något stöd. Läraren hjälper eleverna att lära sig nya sätt att 

tänka och i andraspråksinlärning kan det innebära att de lär sig nya sätt att använda sitt språk. 

När eleverna har lärt sig att använda sitt andraspråk på en nivå så kan de gå vidare till nästa 

utvecklingszon (Gibbons, 2007:27). 



9 
 

Det sociokulturella perspektivet kan vara relevant för den här studien, då elevers språk-

utveckling sker i samspel med varandra och med läraren. För att främja deras språkutveckling 

är interaktion viktigt (Gibbons, 2007:37). Exempel på interaktion kan vara grupparbeten där 

eleverna ska presentera något muntligt. De muntliga presentationerna kan vara betydelsefulla 

eftersom eleverna förbereder dem tillsammans och de måste interagera med varandra. När ele-

verna kommunicerar med varandra får de möjligheter att uttrycka sig vilket medför att ut-

flödet blir större. Eleverna får även höra på sina kamrater vilket medför en större variation i 

deras inflöde. När de samarbetar får de också lyssna på varandras tankar vilket kan medföra 

att deras förståelse utvecklas. När eleverna samarbetar med varandra kan de hjälpas åt att 

förklara ord och begrepp under förberedelserna men också under själva presentationen 

(Gibbons, 2007:39). Gibbons (2007:42) menar att den stöttning eleverna ger till varandra kan 

vara lika värdefull som den stöttning läraren ger. Genom gruppresentationer kan läraren 

observera och se vilka svårigheter eleverna kan ha och utifrån det kan de gå vidare i sin 

språkutveckling. Lärare kan t.ex. ha checklistor eller matriser när de observerar och 

dokumentera vilka svårigheter eleverna har visat upp (Harmer, 2007:141). 

Stöttning (scaffolding) kan vara en betydelsefull metod i det sociokulturella synsättet. 

På samma sätt som när eleverna hjälper och stödjer varandra, kan läraren också stödja 

eleverna mot nya färdigheter och förståelser (Gibbons, 2007:29). Till exempel kan läraren 

stötta den enskilda eleven med eventuella svårigheter i hens redovisning (Gibbons, 2007:60). 

Genom att läraren ställer öppna frågor och uppmuntrar eleven att förtydliga vad hen har sagt, 

kan redovisningen förbättras (Gibbons, 2007:61–62). Öppna frågor menar Gibbons, är frågor 

som gör att eleven får nya chanser att tänka till och uttrycka sig. Exempel på sådana frågor 

kan vara ”Kan du upprepa det där igen?” eller ”Kan du utveckla det där lite till?” (Gibbons, 

2007:63). Att läraren också ger eleven tillräckligt med tid för att hinna tänka igenom och 

utveckla det hen vill säga är betydelsefullt för hens språkutveckling (Gibbons, 2007:64). 

 

2.3.2 Piagets teori om barns kognitiva utveckling och det metakognitiva stadiet 

Metakognition är ett begrepp som John Flavell, en amerikansk psykolog, myntade på 1970-

talet. Metakognition diskuteras i Piagets teori om barns kognitiva utveckling. Den 

tankemässiga utvecklingen kan delas upp i fyra stadier och det är det fjärde stadiet som jag 

kommer ta upp eftersom det är där som metakognition diskuteras. Det fjärde stadiet, som 

kallas för den formal-operationella, innebär att barnet kan börja reflektera över sitt eget 

tänkande och värdera olika saker (Piaget, 1951:184; Flavell, 1977:109, 123). Metakognition 

är något som kan vara betydelsefullt i elevers inlärning av ett andraspråk eftersom det 
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omfattar att känna till vad man vet, vad man kan göra och vad man vet om ens egen kognitiva 

förmåga. Om lärare lyckas göra eleverna medvetna om sitt eget lärande, ökar möjligheterna 

för bättre prestationer. Detta är relevant för min studie då lärare kan använda metakognition 

för att få eleverna att inse vad de kan och vad de kan göra för att utveckla sina 

språkkunskaper. 

 

3 Metod och material 

I detta avsnitt presenteras studiens insamlingsmetod, etiska ställningstaganden, material, urval 

och analysmetod. Avslutningsvis framförs metod- och materialkritik. 

 

3.1 Insamlingsmetod och etiska ställningstaganden 

Materialet samlades in via semistrukturerade intervjuer med tre högstadielärare från tre olika 

skolor. Intervjuerna var enskilda och höll på i ungefär 15 minuter på lärarnas respektive skola. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren utgår från ett antal frågor (bilaga 1) som 

respondenten har möjlighet att prata fritt om. Hen får då möjlighet att utveckla sina idéer om 

det forskaren undersöker. Denscombe (2009:232) skriver att intervjuer kan vara mer gynn-

samma om forskaren vill få lite djupare insikt om det hen undersöker. Till exempel kan 

erfarenheter, åsikter och uppfattningar involveras under intervjun. Intervjuerna spelades också 

in i form av ljudinspelningar eftersom det skulle bli lättare att analysera det respondenterna sa. 

Alla tre intervjuerna gick tillväga på samma sätt där jag och varje respondent satt i ett tyst 

rum. Intervjufrågorna hade skickats i förväg till lärarna så att de kunde förbereda sig.  

När det gäller de etiska principerna så skickades ett mail med information till rektorerna på 

respektive skola för att fråga om tillåtelse (bilaga 2). I mailet beskrevs syftet med undersök-

ningen och rektorerna blev informerade om de etiska principerna: informationskravet, sam-

tyckeskravet, Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2012:7–14). När 

jag sedan skulle kontakta lärarna skickades samma mail till dem. Dessutom tillfrågades om 

intervjun kunde spelas in i form av en ljudinspelning och att den kommer raderas när studien 

blir godkänd. 

 

3.2 Material och urval 

Undersökningen inriktar sig på ett bekvämlighetsurval vilket innebär att respondenterna har 

valts ut efter tillgängligheten, det vill säga de SvA lärare som man kunde få tag på 

intervjuades. Anledningen till det var att det var svårt att hitta behöriga SvA lärare. Lärarna 
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som intervjuades arbetade i skolor i södra Sverige men i olika kommuner. Det var intressant 

att höra de olika lärarnas arbetssätt för att diagnosticera elevernas språkkunskaper, och hur de 

gick tillväga för att hjälpa dem i deras språkutveckling. Risken med att intervjua lärare från 

samma skola hade varit att de i stort sett hade kunnat ge liknande svar eftersom de hade kun-

nat samarbeta varandra.  

 

3.3 Analysmetod 

Undersökningen är kvalitativ och jag använder semistrukturerade intervjuer. Efter att intervju-

erna genomförs väljer jag att transkribera dem eftersom jag anser att det kan vara smidigare 

att analysera materialet om det är nerskrivet än att lyssna fram och tillbaka på 

ljudinspelningen (Denscombe, 2007:260). För analys av materialet väljer jag att använda 

tematisk innehållsanalys. Jag ordnar materialet i två olika teman tillsammans med underteman 

i enlighet med studiens två frågor. Victoria Wibeck (2010:100) skriver att det kan vara bra att 

dela upp analysarbetet i mindre delar om man har ett stort material. Jag väljer att fokusera på 

ett tema i taget, vilket gör det enklare för mig att analysera materialet. Under varje tema 

försöker jag se sådant som är återkommande i alla intervjuerna. För att göra det smidigt 

markerar jag i sammanhanget relevanta svar från lärarna med olika färger. Varje färg 

representerar ett tema, vilket gör det enklare för mig när jag sammanställer materialet. 

 

3.4 Metod- och materialkritik 

När forskare använder intervjuer är det bra att man är objektiv så att man inte blir påverkad av 

det som sägs. Något som också är bra att tänka på är om informationen som framkommer av 

intervjuerna är sann, vilket kan vara svårt att ta reda på med enbart intervjumetoden. Om jag 

även hade använt observationer hade jag kunnat bekräfta vad deltagarna sa i intervjuerna. Den 

materialkritik som jag kan framföra är att jag bara intervjuade tre lärare, vilket gör att 

undersökningen inte är generaliserbar. Kvalitativa undersökningar kan dock vara svåra att 

generalisera eftersom de inte har ett brett omfång, vilket också Denscombe (2016:417) 

påpekar. 

 

4 Analys och resultat 

I detta kapitel redovisas resultaten av intervjumaterialet. I avsnitt 4.1 som motsvarar den 

första frågan redovisas hur diagnosticeringen av elevernas språkkunskaper vid övergången till 

högstadiet går till. Den andra frågeställningen, hur lärarna hjälper eleverna att vidareutveckla 
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språket, presenteras i tre underrubriker, Gibbons cirkelmodell 4.2.1, samarbete med moders-

målslärare 4.2.2 och formativ bedömning 4.2.3. 

 

 

 

 

4.1 Diagnosticering av elevernas språknivå vid övergången till högstadiet 

Lärarna som jag intervjuar har både likheter och skillnader i hur de diagnosticerar elevernas 

språknivå. Lärare 1 använder kartläggning genom olika typer av tester där elevernas olika för-

mågor i att läsa, tala, skriva och lyssna testas. Hon brukar gå till eleverna i årskurs 6, d.v.s. in-

nan de kommer till högstadiet, för att testa och se hur långt de har kommit i sin språkut-

veckling. Lärare 1 ger följande beskrivning av diagnosticeringsmetodiken: 

Jag har gjort mycket eget material och där man har olika pratbubblor, där jag har slängt in orden 

så ska de själva göra bra meningar, sen ska de läsa för mig och sen skriva om sig själva sen så 

gör jag en performansanalys på det […]. Det hela går ut på att utveckla eleven så att den får 

språklig progression, och då är det alla de här förmågorna, läsa, tala, skriva och lyssna. Och att 

de ska kommunicera muntligt, skriftligt, redogöra och så vidare. (Lärare 1) 

Av citatet framkommer att hon använder mycket eget material där eleverna t.ex. får olika 

pratbubblor som hon har placerat in olika ord som de ska göra funktionella meningar av. Se-

dan får de läsa för läraren och skriva om sig själva. Läraren använder performansanalys för att 

undersöka elevernas språkanvändning. Här ser man också tydligt att det är av stor vikt att hon 

talar med elevernas klasslärare eftersom hon tycker det är angeläget då hen kan mycket om 

deras språkkunskaper. Att eleverna får en språklig progression i sin inlärning är också något 

som läraren tycker är betydelsefullt. Hon tänker på helheten där alla fyra förmågorna, läsa, 

tala, skriva och lyssna ingår. 

Lärare 3 har mer likheter med den första läraren än med den andra. Hon säger också 

att hon brukar använda olika tester för att ta reda på var eleverna befinner sig. Hon betonar att 

hon använder läsförståelse tester och tittar på elevernas olika sätt att skriva och vilka begrepp 

de använder i sin skrivning. Hon bedömer även hur meningsbyggnaden ser ut och vilka 

språkliga strategier de använder i sina skrivna texter. Läraren menar att om eleverna inte kan 

något ord beskriver de ordet istället och på det viset får hon reda på vilket ord de vill använda: 

Man gör olika typer av tester. Man gör lite läsförståelsetester. Vi tittar helt enkelt på deras 

förmåga att kunna skriva på olika sätt och vilka begrepp de förstår och så här och på så vis 

upptäcker man ganska snabbt vilken nivå de ligger på. Man kan se på ett annorlunda vis på 



13 
 

deras texter och bedöma dem på ett annat sätt just med meningsbyggnad och ord och begrepp 

och strategier av olika slag som de kan använda sig av. De kanske inte kan veta exakt vad ett 

ord heter och så förklarar de det här ordet istället och på så vis kan man bedöma texter på ett 

annat vis. (Lärare 3) 

Läraren verkar beskriva en enkel performansanalys där hon bedömer meningsbyggnad, 

begrepp och olika strategier som eleverna kan använda. Även om hon själv inte tar upp 

begreppet performansanalys kan det tolkas som att hon använder den i sin metodik. 

Lärare 2 förlitar sig på skriftliga dokument om elevernas kunskapsnivå från 

föregående lärare i årskurs 6. Några av de elever som börjar ha svenska som andraspråk i 

högstadiet har skolan redan kartlagt, och då får lärare 2 information från kartläggningarna. 

Om eleverna t.ex. gör nationella prov eller liknande får läraren information från proven. 

Sedan säger hon också att hon märker ganska snabbt på vilken språknivå som eleverna 

befinner sig, eftersom hon bara har åtta elever. Hon ger också eleverna en skrivuppgift där de 

får skriva ett brev för att se deras skriftförmåga, och hon använder matriser för att bedöma 

textens struktur, form och innehåll. Läraren tycker att hon inte känner sig bekväm med 

performansanalys och hon säger att: ”Matriser använder vi väldigt mycket när det gäller 

skrivna texter. Det är inte så avancerat som performansanalys men det är en enklare analys 

där vi tittar på struktur, form och innehåll” (Lärare 2). Hon nämner att hennes elever gör tester 

som brukar göras i hela kommunen varje år i årskurs 7–9. Dessa tester tar hon inte så seriöst, 

eftersom hon tycker de är för svåra för eleverna i ämnet svenska som andraspråk: 

 
Vi har tester som man gör i svenska i kommunen i 7, 8 och 9 och man gör det alla år igenom. 

Och de testerna gör även mina elever. Och det är ordförståelse, stavning och läsförståelse. 

Men där är inte riktigt rättvisande, de här testerna är ju svåra för SvA-eleverna. De når ju 

aldrig upp till godkänd nivå där. Testerna gör de för sig men det tar jag med en nypa salt 

(Lärare 2) 

 

Anledningen till att lärare 2 inte tar dessa test seriöst är att SvA-eleverna inte når godkänt. 

Hon tycker att dessa tester är för svåra för SvA-eleverna eftersom de riktar sig till elever som 

har svenska som modersmål. Att testerna är för svåra kan vara något att reflektera över 

eftersom för svåra tester kan inverka negativt på inlärningen på grund av att det kan ge 

eleverna sämre självförtroende. 

Lärarna har likheter om hur de diagnosticerar elevernas språknivå. Att de använder 

någon form av analys då de studerar elevernas skrivna texter framkommer i alla tre 

intervjuerna, men det är bara lärare 1 som verkar göra en riktig performansanalys till skillnad 

från lärare 2 och 3 som analyserar elevernas texter på ett enklare vis. Lärare 2 nämner 

dessutom att hon inte känner sig så bekväm med performansanalys, och hon förklarar riktigt 

inte varför utan hon säger bara att hon använder en enklare variant av den. När hon analyserar 
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elevernas skrivuppgifter använder hon matriser för att kunna bedöma deras förmågor. Den 

typen av matris som läraren beskriver kan tolkas vara den som kallas för analytisk matris som 

går ut på att analysera skrivuppgifter utifrån hur innehållet, strukturen och språket ser ut 

(Jönsson, 2013:80). 

Lärarna tycker också att samtal är betydelsefullt, men här finns det skillnader mellan 

deras åsikter. Lärare 1 anser att det är angeläget att prata med elevernas klassföreståndare i 

årskurs sex, dvs. innan de börjar högstadiet, för att få en rättvis bild av elevernas språknivå 

medan lärare 2 bara förlitar sig på den skriftliga informationen från föregående SvA-lärare. 

Lärare 2 uttrycker dock att hon genom samtal får reda på ganska mycket om deras språknivå. 

Hon använder dessutom ett test som hon anser vara för svårt för SvA-eleverna och då kan 

man tolka det som att det inte anses vara tillförlitligt för att få reda på deras språkkunskaper. 

Man kan få den uppfattningen eftersom hon lägger fokus på betyget som eleverna får och 

säger att de inte når upp till godkänd nivå. Som Jönsson (2013:178) beskriver är det svårt att 

utifrån betyget veta vad en elev är bra eller mindre bra på. Därför kan det vara betydelsefullt 

att inte bara sätta betyg på prov eller aktiviteter, utan att använda den informationen lärarna 

får från elevernas prestationer för att hjälpa dem gå vidare i sin språkinlärning (Jönsson, 

2013:170). Lärare 3 använder olika tester, t.ex. läsförståelsetester och hon analyserar 

elevernas skrivna texter, med fokus på meningsbyggnad och vilka typer av strategier de 

använder för att göra sig förstådda. 

 

4.2 Hur lärarna hjälper eleverna att vidareutveckla språkkunskaperna 

När det gäller att vidareutveckla elevernas språkkunskaper fokuserar lärarna på de fyra för-

mågorna: läsa, tala, skriva och lyssna. 

Lärare 1 säger att hon har den holistiska synen, d.v.s. att helheten är viktig. Hon arbetar 

mycket med både den skriftliga och muntliga förmågan och eftersom hon även är utbildad i 

andra ämnen arbetar hon mycket med olika ämnesbegrepp. Enligt läraren är det betydelsefullt 

att eleverna utvecklar ordförrådet, men inte att de bara lär sig ord utan någon mening, utan att 

de också förstår orden. Hon säger: ”det är viktigt att när de lär sig, att de förstår orden, inte att 

när de läser ett nytt ord som en papegoja och så har de inte förstått innebörden.” Att eleverna 

lär sig djupförståelsen av ord och begrepp är av nytta för att kunna förstå de texter som de 

arbetar med, men även för att det ska underlätta kommunikationen med andra. Det är även 

betydelsefullt att eleverna arbetar med ord och begrepp som behandlas i olika ämnen för att 

det ska underlätta deras skolgång. Det menar läraren är väsentligt för att klara av skolan. 
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Eftersom hon är utbildad i engelska, religion och historia arbetar de med ord som är typiska 

även för dessa ämnen. Hon nämner att eleverna i hennes klass oftast har ett bra uttal när de 

talar men att de har svårt att förstå innebörden av de ord som de använder.  

Lärare 2 arbetar mycket med att skriva och läsa olika böcker. De läser mycket gemen-

samt i klassen, och de talar om texterna kontinuerligt. Att tala om de texter som de läser 

tycker hon är nyttigt eftersom elevernas förståelse ökar genom diskussionerna. Nedan 

beskriver läraren hur en av hennes elever utvecklade förståelsen genom att de diskuterade 

boken Ondskan. 

 

Vad vi gjorde i höstas var att vi läste boken Ondskan fast den lättlästa varianten. Det som var 

så häftigt var att till och med den här killen som var analfabet för ett par år sedan, han fattar 

boken för vi läser och pratar om den tillsammans hela tiden. Och de som är då lite språkligt 

duktiga de kan berätta vad de har förstått och då lyssnar han och då förstod han också (Lärare 

2) 

 

Här förklarar hon hur eleven, som innan var analfabet, till slut förstod vad boken handlar om. 

Att elever hjälper varandra är en viktig resurs vilket här framgår tydligt. Även i andra 

aktiviteter kan eleverna sitta i grupper och hjälpa varandra och läraren tycker att 

inlärningssituationen blir betydelsefull när de arbetar gemensamt i smågrupper. När de arbetar 

med olika texter är det mycket fokus på ord och begrepp, och här var lärare 2 tydligt med att 

uppmuntra eleverna att läsa böcker och hon påpekar skönlitteraturens betydelse.  

Lärare 3 talar om att de SvA elever som går i årskurs sju och åtta är integrerade i 

svensklektionerna men att de då får lite mer tid att arbeta med olika aktiviteter, som t.ex. läs-

förståelseaktiviteter, där de får texterna upplästa av läraren. Hon brukar också ha muntliga 

redovisningar men betonar att de brukar likna diskussioner då eleverna och läraren talar om 

olika samtalsämnen.  

I den skola som lärare 3 arbetar har de en förberedelseklass, och från den klassen brukar 

det komma elever en gång i veckan till hennes vanliga SvA- lektioner. Då delar hon upp 

klassen i två mindre grupper där hon får hjälp av en annan lärare. I sin grupp går hon igenom 

mer grundläggande kunskaper med eleverna från förberedelseklassen eftersom de har nytta av 

mer grundläggande undervisning, menar hon. Hon brukar gå igenom grammatik, ord och 

begrepp och de arbetar även med bilder. 

 

4.2.1 Gibbons cirkelmodell 

Gibbons cirkelmodell använder alla tre lärarna som verktyg i sin pedagogik. Den används i 

genrebaserad undervisning och innebär att lärarna går igenom fyra faser med sina elever. 
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Genom dessa faser kan de träna på färdigheter som tala, lyssna och läsa. I den första fasen 

bygger de upp kunskap om ämnesområdet där fokus ligger på att tala, lyssna, läsa, samla in-

formation och att anteckna. Eleverna kan samarbeta i små grupper och då är kommunika-

tionen viktig. De samlar bakgrundskunskap genom att läsa olika texter eller lyssna på 

program om ett visst ämnesområde. Här kan de få tillfällen att utveckla färdigheter som läsa 

och lyssna (Gibbons, 2007:93). Läraren kan sedan diskutera med eleverna vad de har läst och 

lyssnat på för att stimulera deras muntliga färdigheter och öppna upp för diskussioner. De kan 

också diskutera olika ord och begrepp som har betydelse för ett visst ämnesområde. Den 

andra fasen innebär att eleverna ska lära känna igen texter inom den genre de arbetar. Detta 

gör de genom att studera olika texter. Man går också igenom ord som är typiska i den 

specifika kontexten. I fas tre skriver läraren tillsammans med eleverna en gemensam text 

innan de skriver individuellt i fas fyra (Gibbons, 2007:99). 

Lärare 1 framhåller att de arbetar länge med fas ett eftersom det är där som de lär sig 

ämnesspecifika ord som de behöver använda i de olika genrerna. I fas ett läser de olika texter i 

olika genrer för att de ska lära sig vad de innebär. De kan arbeta med krönikor, debattartiklar, 

sagor eller också med texter i andra ämnen som historia eller religion. Eftersom hon är 

utbildad i dessa ämnen passar de bra för att utöka ämneskunskaperna, menar hon. Då försöker 

hon mest utveckla elevernas begreppsförståelse i de olika ämnen som hon har kompetens för. 

I fas två riktar de in sig på en speciell genre inom ämnet som debattartiklar och då går de 

igenom språkliga strukturer och arbetar med specifika ord som förekommer i texterna. I fas 

tre skriver de en gemensam text där eleverna får se hur de ska bygga upp en debattartikel och 

då går de igenom innehållet och språket medan de skriver. I fas fyra skriver eleverna sedan en 

egen text där de utgår från vad de har lärt sig i de föregående faserna. Lärare 2 och 3 nämner 

också denna modell men de arbetar inte med den lika utförligt som lärare 1. Lärare 2 uttrycker 

bara att de arbetar med texter i olika genrer och behandlar språket. Sedan skriver de en 

gemensam text innan eleverna får skriva individuellt. Lärare 3 använder denna modell med 

eleverna i årskurs nio som hon har i en egen grupp. På följande vis förklarar hon hur hon 

använder cirkelmodellen: 

Jag brukar göra så att vi talar om en text, varför man ska skriva en krönika t.ex. Då pratar vi om 

varför det är så viktigt att skriva krönika, vilka är det som läser den, vad är syftet? vilka är mot-

tagarna? Sen skriver jag en krönika som jag läser upp för dem sen skriver vi en tillsammans för 

då ser de hur jag har skrivit och sen tillsammans i hela gruppen skriver vi en på tavlan. De får 

själva hitta på ämnen och det blir jättebra och sen får de skriva en var sin. (Lärare 3) 

Att de tillsammans skriver på tavlan är något intressant eftersom då kan det hända att eleverna 

känner en större gemenskap. 
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När det gäller hur lärarna går tillväga för att vidareutveckla elevernas språkkunskaper, 

fokuserar de på många saker och en gemensam nämnare är att de alla använder Gibbons 

cirkelmodell. Genom denna modell har lärarna möjligheten att arbeta med de fyra förmågorna 

läsa, tala, skriva och lyssna som står utskrivna i styrdokumenten. Genom att de arbetar med 

olika texter i olika genrer tränar de på att läsa och tala om olika begrepp som de stöter på och 

genom att diskutera texterna i klassen får de lyssna på varandra vilket gör att även den för-

mågan tränas. Lärare 1 är dessutom utbildad i historia, engelska, religion och svenska och där 

har eleverna en fördel eftersom de har möjligheter att utveckla andra ämneskunskaper 

samtidigt som de arbetar med det svenska språket. Margareta Holmeegard och Inger 

Wikström (2004:539) skriver att andraspråkselever har svårt att hänga med i de övriga 

ämnena eftersom de måste lägga mycket energi på att lära sig det svenska språket. 

Lärare 2 talar om att hon brukar låta eleverna arbeta i grupper under olika aktiviteter 

och att det brukar gå bra enligt hennes mening, eftersom de kan hjälpa varandra. Hon berättar 

om en elev som var analfabet för något år sedan och att han förstod boken Ondskan eftersom 

de elever som var språkligt bättre förklarade för honom vad boken handlade om, så att han till 

slut förstod den också. Dylan Wiliam (2013:156) kallar det förkollaborativt lärande. Han 

betonar att om de starkare eleverna hjälper de som är svagare medför det en ökning av både 

de starkares och svagares lärande. 

 

4.2.2 Samarbete med modersmålslärare  

Att modersmålet är viktigt för andraspråksinlärningen, är något som alla tre lärare tar upp i 

intervjuerna.  

Lärare 1 anser att modersmålet är betydelsefullt för elevernas andraspråksinlärning, men 

att i hennes klass har hon inga modersmålslärare, eftersom de finns i nybörjarklassen och i 

förberedelseklassen. De modersmålslärare som finns där hjälper till som studiehandledare och 

stöttar eleverna. Läraren önskar att skolan kunde ha fler studiehandledare och modersmåls-

lärare, eftersom det inte finns tillräckligt. Enligt läraren är modersmålet elevernas 

känslospråk. Många gånger kommer det elever till henne och talar sitt modersmål, dvs. de 

elever som har samma modersmål som hon. De talar om saker som kan ha hänt i skolan till 

exempel och då märker hon att eleverna har svårt att uttrycka sig på sitt modersmål. Det tror 

läraren beror på att de bara har lärt sig det vardagliga språket på ett ytligt sätt. De har inte 

djupförståelsen av vissa ord och begrepp, vilket gör det svårt för dem att uttrycka sig 

konsekvent. Hon menar även att eleverna saknar ämnesspecifika ord, vilket gör att de kan 

hamna i svårigheter med både svenska språket och modersmålet. 
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Lärare 2 och 3 påpekar att samarbete med modersmålslärare inte förekommer på grund 

av att de inte är närvarande. De få modersmålslärare som finns arbetar med eleverna enskilt. 

Men båda lärarna uttrycker dock att elevernas modersmål tas tillvara i vidareutvecklandet av 

svenska språket. Båda lärarna nämner att eleverna hjälper varandra ganska mycket, och då 

kan en elev, som har samma modersmål och som är starkare i svenska, förklara för en annan. I 

lärare 2:s undervisning använder eleverna olika översättningsappar i undervisningen då de 

översätter ord som de arbetar med. Lärare 3 betonar dessutom att kommunen inte har tillräck-

ligt med pengar för att anställa tillräckligt många modersmålslärare men att det är nödvändigt 

eftersom de elever som inte behärskar sitt modersmål så bra också är de som har mycket svårt 

med det svenska språket. Hon påpekar att det finns många som inte tror på att modersmålet är 

viktigt i inlärningen av svenskan, vilket kan kännas konstigt eftersom det är mycket forskning 

som visar på det motsatta, något som hon också nämnde. 

Alla tre lärare värderar modersmålet, men de nämner också att det är svårt att samarbeta 

med modersmålslärare och att de inte är tillräckligt många. Lärarnas svar tyder på att de 

tycker modersmålet är mycket betydelsefullt, vilket också får stöd i den forskning som finns 

idag. Kuymcu (1999:144), Hyltenstam& Tuomela (1996:38–40) och Viberg (1996:116) bl.a. 

påtalar att modersmålet är viktigt för inlärningen av ett andraspråk och att om elevers 

ordförråd är välutvecklat i modersmålet, ökar det möjligheterna att utveckla ordkunskapen i 

svenska. 

 

4.2.3 Formativ bedömning 

Alla lärarna berör formativ bedömning men resonerar inte om hur de använder den. Lärare 1 

och 2 talar om att de brukar gå igenom skrivuppgifter enskilt med eleverna. De försöker 

hjälpa eleverna att se vad de kunde ha gjort bättre så att de förstår vilka utvecklingspunkter 

inom skrivandet de har. Lärare 1 försöker sedan utgå från samma skrivuppgifter som eleverna 

har skrivit så att de fortsätter förbättra dem. Hon talar om att det är betydelsefullt att göra 

eleverna medvetna om vad de måste kunna: ”Genom dialog hjälper man dem framåt, att de 

själva inser vad det är de måste kunna utifrån kriterier som finns” (Lärare 1). Att eleverna 

måste vara medvetna om sin egen inlärning och vad de gör på lektionerna, varför de lär sig 

och hur de kan lära sig bäst verkar vara av betydelse för läraren. I enlighet med den formativa 

bedömningen planerar hon sedan vad det är eleverna måste arbeta vidare på.  

Lärare 2 säger att: ”Så fort de skrivit texter så kan vi alltid sitta och diskutera detta 

efteråt. Du behöver träna mer på det här med styckindelning, du har svårt med en röd tråd 

osv” (Lärare 2). Kontinuerlig feedback verkar vara något hon lägger fokus på. Lärare 3 talar 



19 
 

om att hon brukar föra en diskussion enskilt med eleverna efter olika typer av aktiviteter som 

muntliga redovisningar, skrivuppgifter och prov. Då talar hon om vilka svagheter eleverna har 

visat i de olika aktiviteterna, men hon betonar även att hon också talar om vad som är bra, 

vilket kan motivera eleverna. Att eleverna får en skriftlig formativ bedömning istället för be-

tyg är betydelsefullt enligt läraren. Hon säger att: ”Det skulle vara mycket mer som ett lyft 

istället, att de får en skriftlig formativ bedömning för samtal med eleverna gör jag hela tiden” 

(Lärare 3). 

Alla tre lärarna är eniga om att samtal och dialoger är betydelsefulla för att eleverna ska 

kunna utvecklas på ett bra sätt. I formativ bedömning bör det finnas resonemang mellan lärare 

och elever om de senares styrkor och svagheter. Att eleverna får återkoppling och uppmuntras 

att tänka över sitt eget lärande är också betydelsefullt (Lundahl, 2012:487).  

Lärare 2 har möjligheten att tala med eleverna efter varje skrivuppgift enskilt om det de 

har skrivit och om vad som behöver förbättras. Lärare 1 talar om att hon försöker hjälpa ele-

verna att se vad det är de lär sig och vad de måste lära sig utifrån de kriterier som finns, vilket 

kan relateras till det metakognitiva stadiet i Piagets teori om barns kognitiva utveckling som 

redovisats i avsnitt 2.4. Lärare 3 talar om att det är bra att använda skriftlig formativ bedöm-

ning eftersom eleverna blir motiverade och att det gör mer nytta än att ge betyg. 

 

5 Sammanfattande diskussion 

Det finns både likheter och skillnader mellan lärarna i hur de diagnosticerar elevernas 

språknivå och hur de hjälper dem utveckla sina språkkunskaper. För att diagnosticera 

elevernas språknivå använder lärarna olika metoder. Gemensamt för de tre lärarna är att de 

analyserar elevtexter i form av en performansanalys eller genom någon enklare form av den. 

Även om performansanalys kan vara krävande så är det ett bra verktyg för diagnosticering av 

en elevs språkkunskaper (Bergman & Sjöqvist 2001:19). Utöver detta var matriser populärt 

hos en av de tre lärarna i bedömningen av elevers skrivuppgifter. 

I vidareutvecklandet av elevernas språkkunskaper har lärarna gemensamt att de 

använder Gibbons cirkelmodell, men inte i lika stor utsträckning. Lärare 1 använder den 

utförligt i jämförelse med de andra två lärarna som uttrycker att de använder någon enklare 

form av den. 

Kollaborativt lärande framkom i intervjun av lärare 2 där eleverna samarbetar med 

varandra under lektionerna, och det kan man tydligt se i citatet på sidan 17. Eleverna i klassen 

hjälper en svagare elev att förstå boken Ondskan och de uppnår detta genom att diskutera 
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boken. Att eleverna stöttar varandra är av vikt enligt lärarna vilket kan kopplas ihop med det 

sociokulturella perspektivet där interaktionen mellan individer är betydelsefull för utveckling-

en av språket. 

Formativ bedömning tar alla tre lärare upp i intervjuerna genom att de talar med 

eleverna om deras svagheter och styrkor. Eftersom de får diskutera sina arbeten kan de bli 

mer medvetna om vad de lär sig och vad de behöver förbättra. Detta kan kopplas till det 

metakognitiva stadiet som finns i Piagets teori om barns kognitiva utveckling. Det 

metakognitiva stadiet, som innebär att man ska bli medveten om sitt eget tänkande, belyses 

mer i intervjuerna av lärare 1 och 2 än av lärare 3. Lärare 2 påpekar dessutom att hon vill att 

eleverna ska se vad det är de måste lära sig och även ha kunskap om de kriterier som finns. 

Om läraren lyckas öka elevernas medvetenhet kan det främja deras inlärning, eftersom de 

mest effektiva eleverna är de som är självreglerande. De är medvetna om vad det är de ska 

lära sig, och de vet även hur de ska gå tillväga med sin inlärning (Wiliam, 2013:162).  

Slutligen behandlas frågan om modersmålets betydelse i den här undersökningen efter-

som forskningen visar på att det är en viktig faktor i andraspråksinlärning. Genom att utveckla 

modersmålet ökar möjligheterna att utveckla svenskan och det diskuterar bl.a. Viberg 

(1996:116). De tre lärarna tar på ett eller annat sätt upp att om elever får möjligheter att öka 

sitt ordförråd på sitt modersmål bidrar det till att lära nya ord i sitt andraspråk. Forskningen 

pekar på samma sak. Ingegerd Enström (2004:171) skriver att om man inte har ett utökat ord-

förråd kan det vara svårt att uttrycka sig både muntligt och skriftligt, och man kan även ha 

svårt att förstå texter. Lärarna talar om negativa erfarenheter om detta eftersom de uttrycker 

att de inte har något samarbete med modersmålslärare. Mot bakgrund av denna studies 

resultat och tidigare forskning, verkar det betydelsefullt att modersmålet integreras i större 

utsträckning i SvA-lektionerna. 

Eftersom denna studie enbart är en fallstudie skulle man kunna göra en uppföljning av 

den genom att utöka den för att få en bredare förståelse för lärares metodik i SvA-undervis-

ningen. Man skulle kunna dela upp studien och fokusera på varsin frågeställning där man 

undersöker hur lärare använder performansanalys för att diagnosticera elevers språkkunskaper 

eller hur de arbetar med Gibbons cirkelmodell för att hjälpa eleverna utveckla språket. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Allmänt 

1. Vad har du för utbildning?  

2. Vilka årskurser undervisar du i?  

3. Hur länge har du arbetat som lärare i svenska som andraspråk? 

Tillvägagångssätt 

4. Hur arbetar du med andraspråksinlärning för att kunna upptäcka elevernas språknivå? 

5. Hur tar du reda på vilka språkliga behov eleverna har? Vilka metoder? 

6. Hur planerar du din undervisning för att så bra som möjligt kunna ta till vara varje elevs 

behov? Använder du någon speciell metod? 

7. Hur tycker du att en bra undervisning borde se ut så att varje elev får möjlighet att utveckla 

det svenska språket? 

8. Anser du att du tillgodoser varje elevs behov? I vilken utsträckning? Om ja, hur uppnår du 

detta? Om inte, hur anser du att man kan uppnå detta? 

9. På vilket sätt anser du att lärare borde följa upp elevernas andraspråksutveckling utifrån 

vilka behov de har?  

10. Hur gör du för att följa upp elevernas andraspråksutveckling? På vilket sätt? Varför? 

11. Hur kan en vanlig lektion se ut hos er? 

Modersmål 

12. Tycker du elevernas modersmål är nyttig/viktig för elevernas inlärning av svenska under 

SVA lektionerna? 

13. Har ni något samarbete med någon modersmålslärare? Varför? Varför inte? Hur samarbe-

tar ni? 
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Bilaga 2 

Hej 

Mitt namn är Mergim Manaj och jag studerar på Ämneslärarprogrammet på Linnéuniversite-

tet i Växjö. I början av förra veckan så började jag att arbeta med mitt examensarbete i ämnet 

Svenska som andraspråk. I mitt arbete så kommer jag att göra en undersökning om hur lärare 

tar till vara elevernas behov i sin undervisning i ämnet Svenska som andraspråk. Syftet med 

undersökningen är att få en djupare förståelse för hur lärare organiserar och genomför under-

visningen så att elevernas behov tillgodoses. Varför jag väljer att undersöka det här området 

är att det kan vara till stor hjälp för mig som blivande Svenska som andraspråkslärare, att få 

mer insikt i hur lärarna i ämnet arbetar. Metoden som jag använder i min undersökning består 

av intervjuer med lärare i ämnet.  

Jag skickar därför ut det här mejlet till dig som är rektor, för att fråga om det finns möjlighet 

att intervjua en lärare i Svenska som andraspråk på Fotbollsskolan? Jag skulle vara oerhört 

tacksam om möjligheten finns då det kommer vara till stor hjälp. Jag vill härmed också 

informera dig om att skolan och läraren kommer att vara anonyma och allt som behandlas i 

intervjun kommer behandlas med anonymitet. Skolan och läraren kan när som helst under 

eller efter intervjun avbryta undersökningen om det skulle vara så att ni ångrar er. Inget i 

undersökningen behandlas inte på något sätt så att det skadar någon person. Jag skickar ut det 

här mejlet till andra skolor också eftersom jag planerar att kunna intervjua 3–4 lärare på olika 

skolor. 

Som jag nämnde ovan så skulle det vara till stor hjälp om det finns någon möjlighet att kunna 

genomföra en intervju med en lärare i ämnet Svenska som andraspråk på er skola?  

Du är varmt välkommen att ringa mig om du undrar över något. 

Tel. 0705133649 

MVH  

Mergim Manaj 

 

 

 


