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Sammandrag 
 
Uppsatsen har behandlat ämnet Svenska som andraspråk där syftet har varit att dokumentera och 
utvärdera omorganisationen för ämnet på en gymnasieskola. Syftet har också varit att utvärdera 
vad eleverna själva anser om sin språkutveckling, syn på kultur och identitet samt om deras 
motivation har ökat i ämnet efter omorganisationen och ett avslutat kulturtema.  Metoden som 
har använts är samtal med lärarna, enkäter och djupintervjuer med elever som har varit med om 
omorganisationen. Resultatet visar att lärarna har genom att omorganisera sitt arbete ökat 
elevernas språkutveckling och motivation. Omorganisationen innebar ett temainriktat arbetssätt 
och här belystes temat Språk, kultur och identitet som har lett till ökad medvetenhet för begrepp 
som identitet, etnicitet och kultur. Vidare har omorganisationen lett till bättre dokumentation, 
vilket har visat sig vara positivt både för lärare och elever. Förutom språkutvecklingen ser lärarna 
att frånvaron har minskat och ämnets status har höjts både hos elever och lärare på skolan.   
 
 
Nyckelord: Svenska som andraspråk, motivation, identitet, etnicitet, kultur, dokumentation  
 
 

Abstract  
 
This essay is about the school subject Swedish as a second language and the aim was to 
document and to evaluate a reorganization of the same at an upper secondary school. The aim 
was also to evaluate what the students think of their own language development, their views on 
culture and identity and if their motivation has increased after the reorganization as well as after 
working with a theme that was about culture. The method that has been used is conversation with 
the teachers of this subject, a questionnaire and interviews with students who have experienced 
the reorganization. The results show that the teachers have managed to increase the students’ 
language development and motivation for the subject by reorganizing it. After the reorganization 
the teachers have taught on the basis of themes and this study describes one of these, which is 
called Language, Culture and Identity. This theme had led to an increased awareness for words 
such as identity, ethnicity and culture. Furthermore, the described reorganization has led to better 
documentation of the students’ work in class which has turned out to be very good, for teachers 
as well as students. Apart from a better language development the teachers see that the student 
absence has decreased and the status of the subject has improved among students and teachers of 
other subjects at the school.  
 
 
Keywords: Swedish as a second language, motivation, identity, ethnicity, culture, documentation 
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1 Inledning  

Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor inte längre enbart flyttar på grund av krig 

eller katastrofer utan även av andra mer privata anledningar. Detta medför att det är många 

människor som måste och vill lära sig ett andraspråk. I förordet till boken Svenska som 

andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle skriver Inger Lindberg och Kenneth 

Hyltenstam (2004) att andraspråksforskning redan har bedrivits länge på många håll i världen och 

sedan 1970-talet även i Sverige. Det var även under 1970-talet som ämnet Svenska som 

andraspråk började få sin form i det svenska skolväsendet. Författarna menar att ett samarbete 

mellan skolan och forskningen nu är nödvändigt för att göra en medveten satsning på de 

flerspråkiga eleverna. Eftersom ämnet Svenska som andraspråk hjälper många av dessa elever i 

deras andra skolämnen har ämnet även en stor demokratisk betydelse för det mångkulturella 

samhället, menar författarna. Hur invandrarnas språk ser ut har också förändrats, förut kom hela 

familjer hit och barnen var födda i sitt hemland samt hade ett fullt fungerade modersmål med sig. 

Nuförtiden föds allt fler barn i Sverige och modersmålet utvecklas därför inte lika bra som förut. 

Gränsen mellan vilka som ska läsa Svenska som andraspråk suddas därför också ut (Hyltenstam 

& Lindberg 2004). 

 

Skolverkets statistik visar att det saknas klara kriterier och diagnosmaterial som avgör vem som 

har behov av att läsa Svenska som andraspråk och de besluten görs därför ofta på mycket 

godtyckliga grunder. I få fall tar man elevernas behov av svenskan i skolans andra ämnen i 

beaktande när det bestäms vilka elever som ska läsa ämnet. Det är heller inte många elever som 

faktiskt läser Svenska som andraspråk, visar Skolverkets statistik. Detta betyder alltså att 

skolorna inte tar vara på elevernas intressen och heller inte följer intentionerna i styrdokumenten. 

Många av lärarna har heller ingen eller mycket lite utbildning i ämnet samt att ämnet inte alls 

integreras nog mycket i den övriga skolundervisningen. Stödämnesstämpeln finns kvar till den 

höga grad att andraspråkselever hellre väljer att läsa ”modersmålssvenska” än Svenska som 

andraspråk (Hyltenstam & Lindberg 2004). 
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Förutom de språkliga delarna av undervisningen har även de politiska, kulturella och sociala 

bitarna blivit viktiga för elevernas möjligheter att forma sina liv på ett positivt sätt. Det är viktigt 

att som lärare ha sin utgångspunkt i elevernas verklighet och inte följa en metod eller en plan, 

utan anpassas i mycket hög grad till varje elev (Hyltenstam & Lindberg 2004). 

 

1.1 Svenska som andraspråk som ämne 

Kursplanen för svenska som andraspråk i grundskolan säger att1   

 

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

 

Hyltenstam menar dock att barn som inte har utsatts för ett språk innan en månads ålder inte kan 

nå förstaspråksnivå för språket i fråga. Om eleverna skulle nå förstaspråksnivå redan i 

grundskolan skulle detta innebära att ämnet inte behövdes på gymnasial nivå. Ämnets syfte på 

gymnasial nivå är bl.a. att2 

 
Utbildningen i ämnet syftar till att eleverna skall få så goda kunskaper i 
svenska att de med fullt utbyte kan tillgodogöra sig utbildningen inom 
studieinriktningen, så att de kan klara sig i vidare studier, i arbetslivet 
och i samhällslivet. 

 

Skolverket har på sin hemsida under rubriken Svenska som andraspråk, ämnets syfte, tagit upp att 

ämnet ska stödja den speciella process det är att lära sig ett andraspråk samt att hjälpa eleverna 

bli aktivt tvåspråkiga. Förutom detta ska ämnet också fördjupa förståelsen för livet i Sverige och 

de traditioner som finns här. Skolverket menar att kultur och samhällsliv därför återkommande 

ska integreras i ämnet3.  

 

Under rubriken mål att sträva mot tar Skolverket på hemsidan upp hur viktigt det är att ämnet ska 

                                                 
1 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=23&skolform=11&id=3891&extraId=2087 
2 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=8&skolform=21&id=SVA&extraId= 
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fördjupa förståelsen för hur viktigt språket är för identiteten och hur eleverna kan reflektera över 

sin tvåspråkighet. Skolan ska också sträva mot att eleverna4 

 

i dialog med andra på svenska uttrycker tankar, känslor och åsikter och 
reflekterar över existentiella och etiska frågor och fördjupar sin förståelse 
för människor med andra levnadsförhållanden och från andra kulturer 
och även gör jämförelser med sin egen kulturbakgrund. 

 

Under rubriken ämnets karaktär och uppbyggnad står det att ämnet Svenska som andraspråk ska 

karaktäriseras av ett kontrastivt perspektiv dvs. att eleverna ska jämföra sin kultur, sitt modersmål 

och det samhälle de kommer ifrån med det svenska samt att de ska få utvidgade kunskaper om 

dessa fenomen i Sverige. Svenska som andraspråk A är en ettårig kurs som främst innehåller 

repetitionsmoment från högstadiet och lättare skriv och läsövningar. Svenska som andraspråk B 

är tvåårig kurs som fördjupar sig mer i litteraturhistoria, modern litteratur samt språkhistoria. B-

kursen är mer analytisk och eleverna ska samla, sovra och bearbeta sina egna texter i större 

omfattning jämfört med A-kursen5.   

 

1.2 Syfte  

Vi upplever att det saknas forskning om hur svenska som andraspråk undervisningen fungerar i 

verkligheten och därför vill vi titta närmare på hur ämnet ser ut i praktiken.  Syftet med studien är 

att dokumentera och utvärdera omorganisationen för ämnet Svenska som andraspråk på en 

gymnasieskola. Syftet är också att utvärdera vad eleverna själva anser om sin språkutveckling, 

syn på kultur och identitet samt om deras motivation har ökat i ämnet efter omorganisationen och 

ett avslutat kulturtema.   

 

                                                                                                                                                              
3 (http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=8&skolform=21&id=SVA&extraId=) 
4 Ibid 
5 (http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=8&skolform=21&id=SVA&extraId=) 
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1.3 Metod 

Metoden som används för att utvärdera omorganisationen är en enkät för alla elever som har varit 

med om den. Av dessa väljs 3 stycken slumpmässigt ut för djupintervjuer för att se om deras 

motivation har förändrats, vad deras syn på kultur och identitet är efter ett avslutat tema och hur 

de själva ser på sin språkutveckling. Lärarna som arbetar på Stenskolan kommer att redovisa för 

oss hur omorganisationen av ämnet Svenska som andraspråk har gått till och hur det har sett ut 

tidigare. Detta gör de genom samtal.   

 

1.3.1 Avgränsningar 

Uppsatsen grundas på en enkät samt 3 djupintervjuer av elever som läser Svenska som 

andraspråk på ett gymnasium i en mellanstor svensk stad. Detta innebär att studien inte är 

generell för alla elever som läser Svenska som andraspråk.  



 8 

2 Bakgrund 

Att utveckla och kunna ett andraspråk handlar om mycket mer än bara språket eftersom 

kulturella, politiska och samhälleliga aspekter också måste tas hänsyn till. Samtidigt handlar det 

om att inlärningen måste kännas meningsfull för inläraren och dennes motivation spelar en stor 

roll (Hyltenstam &Lindberg 2004). Uppsatsens bakgrund kommer därför att ta upp teorier som 

belyser meningsfullt lärande och motivation. Eftersom uppsatsen grundas på ett kultur tema och 

belyser begrepp som etnicitet, identitet och kultur kommer dessa att definieras. Vidare kommer 

avsnittet att ge konkreta metoder för hur man kan arbeta med kulturbegreppet och dokumentation 

i undervisningen.  

 

2.1 Språkinlärning 

Inlärning sker när ett beteende bekräftas och uppmuntras. Likaså kan negativt beteende ”utrotas” 

om det ignoreras. Detta innebär att det mänskliga beteendet är förutsägbart och kan kontrolleras. 

En annan teori som påstår det motsatta, säger att lärande sker när ny kunskap kan relateras till 

gammal, något som inläraren redan känner till och är trygg med, vilket också gör lärandet 

meningsfullt. Meningsfullt lärande skiljs åt från lärande per automatik, dvs. inlärning av 

exempelvis glosor eller telefonnummer där inläraren lär sig utan att relatera till tidigare 

kunskaper. Dessa glosor kan ses som enskilda enheter som senare bildar en kategori och blir 

meningsfulla när de relateras till andra glosor. Detta är viktigt då långtidsminnet kräver att ny 

kunskap måste kännas meningsfull om vi ska komma ihåg vad vi har lärt oss. Alla 

inlärningssituationer kan bli meningsfulla om inläraren kan relatera ny kunskap till gammal och 

om uppgiften som ska genomföras fyller en funktion för framtida resultat (Brown 2000). 

 

För att lärande ska kunna äga rum krävs det att tre olika sfärer kommer samman. Dessa sfärer är 

den objektiva, den subjektiva och den normativ-/värderande sfären. Den objektiva sfären står för 

ny kunskap som ska tas in och den subjektiva representerar inlärarens erfarenheter och tidigare 

kunskaper. Det är i den tredje sfären som alla tre möts och där inlärarens erfarenheter och tidigare 
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kunskaper ifrågasätts och utvecklas genom diskussion och reflektion (Fritzén 2005). Hon menar 

alltså att inlärning sker i samtalet som också Per Gerrevall (2003) påpekar vikten av. Han påstår 

att en inlärare kan i samtal med en pedagog fördjupa sina kunskaper och pröva dessa, vilket i sin 

tur leder till lärande.  

 

2.2 Inhibition theory 

Inlärare av ett andraspråk kan ha olika hämningar som påverkar språkinlärningen. En teori som 

stödjer detta är inhibition theory där det menas att alla människor har ett försvarssystem som 

består av hämningar för att skydda det egna jaget. Dessa hämningar måste reduceras för att 

inlärningen ska kunna äga rum eftersom de gör att inlärare inte vågar vara risktagare vilket är av 

största betydelse vid språkinlärning (Brown 2000, Lighbown & Spada 2006).  

 

2.3 Motivation 

En av de viktigaste faktorerna som påverkar språkinlärningen är motivation. Gardner (2003) har 

genomfört en studie där en inlärares attityder mot målspråkets kultur och samhälle sattes i 

relation till hur lyckad språkinlärningen har varit (Masgoret and Gardner i Lightbown and Spada 

2006). Lightbown och Spada (2006) menar dock att det är svårt att veta om positiv attityd leder 

till lyckad inlärning eller om lyckad inlärning leder till positiv attityd men de menar att positiv 

attityd och motivation ökar viljan att fortsätta lära. 

 
En inlärares motivation styrs av vilken attityd eller inställning denne har mot allt som har med det 

nya språket att göra, integrative orientation, samt av användbarheten av det nya språket som de 

kallar för instrumental orientation. Motivation kan komma inifrån och utifrån. En inlärare som är 

motiverad inifrån inser vikten av att lära sig ny kunskap för kunnandets skull, för att h-n kommer 

att behöva sina kunskaper även utanför klassrumsväggarna. En utifrån motiverad inlärare gör 

uppgifter för att få positiv feedback, bra betyg, bättre lön. Det är viktigt att skilja mellan 

orientation och motivation där orientation står för inställningen till språket och orsaken till att 

man vill lära sig något nytt, medan motivation står för inlärarens vilja att försöka. Detta innebär 
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att en inlärare kan ha en väldigt bra inställning till målspråkets kultur och samhälle men att 

motivationen inte behöver vara hög (Brown 2000, 2001). 

 

Om eleverna har en positiv attityd och inställning mot läraren ökar det motivationen och 

prestationen i klassrummet. Något som också påverkar motivationen är om inlärarna görs 

delaktiga i planeringen och om de känner att de kan påverka undervisningen (Noels 2001).  

 

2.3.1 Att öka inlärarnas motivation 

Lärare kan hjälpa till att öka inlärarnas motivation genom flera olika faktorer. Om klassrummet 

där elever vistas i är en trygg oas där de känner att innehållet är meningsfullt, relevant och 

anpassat till deras olika förmågor och intressen kommer de att trivas och motivationen att öka. 

Målen ska vara utmanande men uppnåeliga och atmosfären ska vara stöttande och uppmuntrande. 

Det finns tre olika områden som lärare kan påverka för att en inlärares motivation ska öka. Första 

området handlar om att motivera eleverna för en uppgift, där de menar att lärarens inställning till 

uppgiften i fråga påverkar elevernas attityd och intressenivå. Andra området belyser vikten av att 

variera aktiviteterna, uppgifterna och materialet där de menar att trots att eleverna känner 

trygghet i rutiner kan monotona uppgifter och förutsägbarhet leda till minskat intresse. Tredje 

området handlar om att få eleverna att samarbeta istället för att tävla med varandra, vilket ökar 

elevernas självförtroende och stärker de elever som kan ha lite svårare för att hänga med i 

undervisningen. Det är dock viktigt att alla deltagare har en lika viktig uppgift att sköta och att 

deltagarna är beroende av varandra (Lightbown and Spada 2006). 

 
Dörnyei och Csizér (1998) har gjort en undersökning där de har lagt fram en lista på 51 olika 

strategier och frågat 200 ungerska inlärare av engelska som ett andraspråk hur viktiga de anser 

dessa vara samt hur ofta de användes i undervisningen. Resultatet har lett till en lista på tio 

strategier som användes mest och anses vara viktigast som Dörnyei och Csizér kallar för tio 

budord som ökar inlärarnas motivation.  

 

1. Du ska vara en positiv förebild genom ditt beteende 
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2. Skapa en trevlig, avslappnad miljö i klassrummet 

3. Presentera nya uppgifter noggrant och var tydlig 

4. Utveckla en bra relation till dina elever 

5. Jobba med att öka elevernas språkliga självförtroende 

6. Gör lektionerna intressanta 

7. Framhäv inlärarens självständighet 

8. Inlärningsprocessen ska göras personlig 

9. Öka elevernas målmedvetenhet genom att sätta upp lång- och kortsiktiga mål 

10. Gör inlärarna bekanta med målspråkets kultur 

 

2.4 Identitet, etnicitet och kulturbegreppet 

Identitet är ”[…] medvetandet om att jag är den jag är, oavsett hur den yttre situationen 

förändras” (Söderlidh 1984:55).  En identitetsförlust är något som lätt sker i det nya landet. 

Individualiteten försvinner och man blir bara en del av en grupp (Söderlindh 1984). Det kan 

också ses som att i den nya kulturen blir självbilden väldigt endimensionell och grov. För att 

orientera sig i det nya landet och den nya kulturen behövs karta och kompass, något som man inte 

har i början och detta gör att man känner en uppgivenhet. Förutom att man själv blir tillskriven 

vissa egenskaper som ens landsmän delar är det också risk att dessa invandrare börjar se alla 

svenska som likadana. För att få syn på seden dit man har kommit måste man arbeta på ett 

mycket konkret sätt i klassrummet för att synliggöra det oskrivna i det svenska samhället 

(Wellros 2004).   

 

Identitet ska inte betraktas som något fixerat, enhetligt och självständigt. Istället är identiteten 

situations-, kontext- och tidsberoende och den rekonstrueras på nytt i alla nya situationer och i 

varje nytt sammanhang.  Identiteter är mångbottnade och fragmentariska, precis som verkligheten 

de existerar i. När det dominerande majoritetssamhället möter dess minoritetsmedlemmar formas 

det nya identiteter, och dessa identiteter kan ses vara baserade på behovet av att markera ett 

avstånd till allt i den sociala omgivningen som man inte blir accepterad av. Språkinlärare har ett 
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visst register av sociala identiteter och dessa låter i sin tur påverka processen att lära sig ett språk 

(Haglund 2004). 

 

Etnicitet är ”identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp”6 

(Nationalencyklopedin). Etnicitet kan också ses som två olika begrepp, dels det traditionella som 

handlar om etnicitet som nation och ras, och dels etnicitet som formas av mångfald och olikhet. 

Gemenskaper förändras ständigt, nya sådana växer ständigt fram genom att det gamla blandas 

med det nya (Haglund 2004). 

 

Eftersom kultur är ett begrepp som är svårdefinierat och mångbottnat kommer vi att i denna 

uppsats utgå ifrån att kultur är ”en samling regler och värden, som upprätthålls och hyllas av en 

grupp människor” (Arnstberg 1993: 22). En person som byter språk och kultur får mycket svårt 

att påverka andra människors handlande och har också svårt att vara med i samarbeten och 

kanske det viktigaste av allt, en sådan person har svårt att ingå i sociala gemenskaper på ett 

fullvärdigt sätt. Vardagsnormer, regler och underförstådda förväntningar är svåra att lära ut men 

det som etnologer (bl.a. Arntsberg 1993) kallar för finkultur t.ex. film, teater och högtider å andra 

sidan är mycket lättare att lära ut. Problemet med att lära ut vardagsnormerna och 

förväntningarna är att det inte finns några samlade sådana för hela landet. Det är heller inte 

samma bland de olika samhällskikten eller hos män och kvinnor (Wellros 2004). 

2.5 Dokumentation 

Lärare kan arbeta med portfölj i klassrummet för att förenkla samarbetet med eleverna, samt att 

kunna visa en progression för elevens utveckling för eleven själv och dennes föräldrar. Dessutom 

kan eleven själv lätt planera sitt arbete med hjälp av portföljen och läraren har också lätt att se 

vad eleven just nu arbetar med och hur eleven arbetar med det (Sjöquist 2004).  

 

Det finns två definitioner på vad en portfölj är. Dessa är Skolvekets som lyder: 

 

                                                 
6 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=164992&i_history=1 
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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) 

 

och Genesee & Uppshurs som är: 

A portfolio is a purposeful collection of students´ work that demonstrates 
to students and others their efforts, progress, and achievements in given 
areas. Student portfolios have been inspired by professionals such as 
photographers and architects as a means of keeping record of their 
accomplishments to show others. Second language portfolios can have a 
very specific focus, such as writing, or a broad focus that includes 
examples of all aspects of language development (1996: 103).     

 

Med portfölj kan läraren lätt mäta vad eleverna kan och detta är också ett sätt för eleven att få 

visa upp sina bästa alster. Eleverna får inte bara reda på vilket betyg de fått på uppgiften utan 

även kommentarer och feedback. Portföljen blir som en kommunikationsövning för 

andraspråkselever och är ett mycket språkutvecklande arbetssätt just för andraspråkselever 

(Sjöquist 2004).  

 

Vid arbete med portfölj kan läraren tillsammans med eleverna arbeta med kursmålen för att sedan 

tillsammans arbeta för att nå dessa (Forshage 1998). Eleven måste få vara med och välja vad som 

ska vara med i portföljen och en lista på vad en portfölj kan innehålla finns nedan. 

Lärarsamarbete blir bättre med portfölj, det gemensamma arbetet leder till en bredare och mer 

fördjupad kompetens hos alla lärare (Sjöquist 2004). 

 

Följande punkter är en sammanfattning på vad en portfölj kan innehålla och är taget ur Sjöquist 

2004:  

1. Innehållsförteckning 

2. Presentation av eleven 

3. En text skriven på modersmål för att visa att eleven kan läsa och skriva på sitt modersmål 

i de fall h-n inte kan det på svenska. 
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4. Inläsning av text 

5. Exempel på lästa texter och böcker 

6. Texter som eleven har skrivit i olika genrer 

7. Text som visar elevens arbete i andra ämnen än svenska 

8. Grupparbeten 

9. Utkast och bearbetningar som visar arbetsprocessen 

10. Exempel på vad eleven läser hemma 

11. Reflektioner över texter 

12. Kursplanemål, egna mål och planeringar 

13. Examinationer 

14. Utvärdering 
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3 Beskrivning av omorganisationen 

Nedan kommer vi att redovisa för hur omorganisationen för svenska som andraspråk gick till 

samt hur det fungerade innan.  

 

3.1 Svenska som andraspråk före omorganisationen på skolan 

Hösten 2006 gjordes en stor förändring i organisationen av ämnet svenska som andraspråk på 

Stengymnasiet i en mellanstor stad i södra Sverige. Svenska som andraspråk har på denna skola 

alltid hamnat i skymundan för de andra ämnena. Många lärare har provat på att ha ämnet, men 

funnit eleverna, schemat och/eller förhållandena kring ämnet som för jobbiga för att orka 

fortsätta. Den bok som användes före omorganisationen var Människan och språket av Björk och 

Eskilsson. Boken är en vanlig Svenska A bok och är inte tilltänkt för andraspråksundervisning.  I 

januari 2006 anställdes en ny lärare som på heltid skulle ta sig an detta projekt. Schemat var 

väldigt rörigt och det var utlagt cirka 22 klocktimmar i veckan på en heltidstjänst. Sedan tidigare 

fanns det en tjänst på cirka 20 % utlagt på en annan lärare som endast hade ett par elever. 

Eleverna kom när resten av klassen hade svensklektion vilket innebar en rörig organisation med 

så kallad ”drop-in” av elever under hela dagen. Läraren hade svårt att få ordentliga raster och 

normala arbetstider för för- och efterarbete.  

 

Lokalerna som lektionerna skulle hållas i var två avlånga övermöblerade grupprum som var 

väldigt trånga och som inte hade någon teknisk utrustning. Längs den ena av de avlånga väggarna 

fanns en skrivtavla. Rummen var tänkta som grupprum men innehöll som mest 12 elever plus 

läraren, vilket gjorde all form av indelning i grupper helt omöjlig. Eftersom svenska som 

andraspråk också är ett väldigt individanpassat ämne blev det också stora svårigheter med att ge 

eleverna olika uppgifter när de satt tillsammans i det lilla rummet. På grund av den så kallade 

”drop-in” verksamheten blev det också näst intill omöjligt att ha längre genomgångar samt att 

visa film. Eleverna hade under hösten 2005 haft en obehörig vikarie som visste väldigt lite om 

ämnet, detta medförde att undervisningen den terminen var undermålig och eleverna hade inte 
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haft möjlighet att nå upp till de uppsatta målen. Det läraren arbetade mest med var grammatik, 

ifyllnadsövningar och kortare skrivuppgifter. I januari 2006 var utmaningen alltså dels att klara 

av undervisningen i undermåliga lokaler med ett rörigt schema och dels av att elever inte befann 

sig där de skulle befinna sig enligt Skolverkets kursmål. Utmaningen blev också större av att hela 

arbetssättet var tvunget att ändras. Ett stort problem under denna tid var också elevernas frånvaro 

som tidvis var mycket hög, många av eleverna tyckte att det var pinsamt att gå till svenska som 

andraspråk och många kände att ämnet inte var värt lika mycket som de andra skolämnena. Ett 

annat problem var hur resten av kollegiet såg på ämnet. Många av de andra lärarna såg på 

svenska som andraspråk som ett ämne/en plats att lämna över de invandrarelever som var jobbiga 

i det ordinarie klassrummet. Ämnet ansågs av många inte vara något där eleverna lärde sig mer 

svenska utan ansågs vara en uppehållande verksamhet. Allt detta sammantaget förde med sig att 

ämnets status blev mycket låg. 

 

Under vårterminen 2006 blev situationen allt mer ohållbar och flera möten hölls med lärarna i 

ämnet och skolledningen. De två akuta frågorna som skulle lösas var lokalproblemet samt 

personalbristen. Det bestämdes att ett vikariat på 50 % skulle lysas ut under våren med 

anställningsstart till hösten 2006. Vikariatet skulle löpa på ett år. Ett problem man också 

hoppades få bukt med tack vare den nya arbetskraften var ämnets status.    

 

3.2 Svenska som andraspråk mitt i omorganisationen på skolan 

När höstterminen 2006 började var sammanlagt tre lärare anställda för att i olika hög grad arbeta 

med svenska som andraspråk. En lärare arbetade 100%, den nyanställde arbetade 50% och den 

lärare som tidigare haft 20% fortsatte med det. Målet var att det allt som oftast skulle vara två 

pedagoger i klassrummet samtidigt. En ny lokal hade iordninggjorts som dock krävde ett par 

veckors arbete efter att eleverna redan börjat sin undervisning. Dessa lokaler var mycket mer 

ändamålsenliga med avskärmningsmöjligheter, datorer, grupprum, förvaringsskåp samt generellt 

mer om utrymme. Första veckan påbörjades ett arbete med att snabbt få överblick över eleverna 

och fortsätta ha det genom hela verksamhetsåret. Detta för att underlätta för de tre pedagogerna 
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som ibland turades om att dokumentera elevernas framsteg, men även för att överskådliggöra 

elevernas framsteg för dem själva. En dokumentations mall upprättades för varje elev som sedan 

fylldes i för varje gång eleven hade lektion. I dokumentationen togs förutom närvaron även 

elevens aktivitetsnivå samt uppnådda resultat upp.  

 

Genom ett gediget informationsarbete har ämnets status höjts både i elevernas och kollegornas 

ögon. Statushöjningen har också gett en stor ökning av elevernas närvaro och detta visar sig även 

i delbetyg, slutbetyg och i betygen för de nationella proven. 

 

Utifrån Skolverkets mål och syften för kursen utarbetades det hösten 2006 fram två lokala 

kursplaner. Eftersom verksamheten då var nystartad har dessa planer självklart fått mindre 

justeringar under tidens gång. Förutom ändringar i kursinnehåll har förändringar gjorts i 

pedagogernas arbetstider. Höstterminen 2007 arbetar två lärare med ämnet, den ena på 100 % 

som tidigare och den andra på 70%.  

 

Vid omorganisationen tog lärarna i fråga hänsyn till hur de skulle arbeta för att öka elevernas 

intresse för ämnet och vilja att lära sig. Eftersom de nu hade tillgång till ett eget ”hemklassrum” 

tog de tillfället i akt att försöka anpassa klassrummet till de behov som de ansåg fanns. Vi har 

listat förändringarna utifrån Dörnyei och Csizérs tio budord som ökar inlärares motivation för att 

se vad det resulterar i. Nedan följer en lista på budorden där varje budord följs av en konkret 

beskrivning på hur budordet tillämpades i omorganisationen.  

 

1. Du ska vara en positiv förebild genom ditt beteende. Lärare som undervisar i svenska som 

andraspråk försöker alltid att vara uppmuntrande och ha en positiv attityd. Deras lektioner är 

noga planerade och materialet som ska användas finns alltid tillgängligt. Lärarna anser att det är 

av största vikt att alltid komma i tid och vara väl förberedda samt entusiastiska över sitt arbete då 

positivt beteende kan uppmuntra eleverna till liknande beteende. 
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2. Skapa en trevlig, avslappnad miljö i klassrummet. Klassrummet utrustades med bokhyllor, 

bord och stolar som bjöd in till grupparbete, dvs. runda bord där samarbete med klasskamrater 

underlättades. Även fyrkantiga bord fanns och också plats där eleverna kunde jobba i par eller 

enskilt. Skärmar togs till klassrummet, vilket gav möjlighet att jobba ostört. Vidare sattes tavlor 

upp på väggarna och det ”lilla rummet” fick sköna fåtöljer där eleverna fick läsa böcker i lugn 

och ro. Blommor och gardiner skapade ytterligare hemkänsla. Förutom detta sattes också 

kursmålen upp över en hel vägg, vilket gjorde att eleverna fick bekantas med målen. 

 

3. Presentera nya uppgifter noggrant och var tydlig. Alla uppgifter som eleverna ska göra går 

lärarna noga igenom. Nya ord och fraser tas upp och lärarna diskuterar tillsammans med eleven 

hur h-n kan arbeta för att komma till en lösning på uppgiften. Här är lärarna noga med att ge en 

direktiv i taget då de upplever att eleverna arbetar bäst när de har ett mål i taget att jobba mot.  

  

4. Utveckla en bra relation till dina elever.  Eftersom elevgrupperna är relativt små har lärarna 

stora möjligheter att prata med sina elever om saker som inte alltid rör skolarbetet. Man 

diskuterar mycket om olika företeelser och situationer som eleverna har varit med om och 

försöker få eleverna att tänka och se på sin situation ur olika perspektiv. Dessutom har man på 

Stenskolan tio timmar utsatta för att prata om värderingar, etik och moral med sina elever i det 

integrerade ämnet Livskunskap. 

 

5. Jobba med att öka elevernas språkliga självförtroende. Många av eleverna som läser svenska 

som andraspråk är rädda för att prata svenska då de kan vara oroliga för uttalet och grammatiken. 

För att öka deras språkliga självförtroende har lärarna många muntliga redovisningar som inte 

behöver framföras framför hela klassen. Dessutom leker lärarna mycket med eleverna lekar där 

grupper tävlar mot varandra och alla deltagare är beroende av varandra. Lärarna upplever att 

tävlingsinsikten gör att elevernas nervositet försvinner och de vågar tala ut.  

 

6. Gör lektionerna intressanta. För att eleverna inte ska tappa intresset för ämnet ser lärarna till 

att variera sina uppgifter och inte vara enformiga. Examinationerna på de olika arbetsområden 
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varieras och det är inte alltid ett prov det handlar om, utan även muntliga redovisningar, arbeten, 

collage, uppsatser osv.  

 

7. Framhäv inlärarens självständighet och 8. Inlärningsprocessen ska göras personlig: Lärarna 

menar att dessa två punkter går hand i hand. De har arbetat mycket med att få eleverna att förstå 

att de har ett eget ansvar för sina betyg. Samtidigt har det varit viktigt att ständigt påpeka att alla 

lär sig på olika sätt och därför har eleverna fått välja själva hur de vill gå tillväga för att ta till sig 

ny kunskap. Vissa har fått sitta enskilt i lugn och ro, medan andra föredrog att läsa högt för 

varandra, diskutera och tillsammans komma fram till vad som är viktigt att kunna. 

 

9. Öka elevernas målmedvetenhet genom att sätta upp lång- och kortsiktiga mål – Inför 

läsårsstart skrev lärarna en lokal arbetsplan där de satte upp mål som de ville att eleverna skulle 

nå. Eftersom arbetet utgick ifrån teman fick eleverna kortsiktiga mål inför varje tema där lärarna 

tillsammans med eleverna diskuterade hur dessa mål skulle nås. Lärarna kände att det var viktigt 

att eleverna tyckte att målen var uppnåeliga, men inte alldeles för lätta. Långsiktiga mål fanns 

ständigt närvarande då kursplanens mål ständigt togs upp och diskuterades.  

 

10. Gör inlärarna bekanta med målspråkets kultur. Lärarna menar att det har varit viktigt för 

dem att alltid lyfta fram de olika högtiderna som eleverna i klassrummet firar samtidigt som den 

svenska kulturen diskuteras. Många elever har varit i situationer som de inte förstår där lärarna 

har fått förklara varför någon reagerar som de gör. De har ofta frågor som handlar om allt från 

hur det går till när de ska boka en tid hos läkaren till hur ett svenskt bröllop går till. 

 

Det temaarbete som benämndes Språk, kultur och identitet innehåller många olika och varierande 

uppgifter för att täcka så många områden som möjligt. Eleverna börjar Svenska som andraspråk 

B med detta tema och det förväntas ta ca 7 veckor. Efter att ha introducerat temat och förklarat 

hur och vilka mål eleverna når genom arbetet börjar eleverna med att läsa ett kapitel ur Alexandra 

Pascalidous bok Bortom mammas gata. Ett kapitel som tar upp skillnader mellan förort och 

innerstaden på ett för eleverna väldigt lättillgängligt sätt. Till denna text finns både direkta 
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textfrågor och diskussionsfrågor som lärare och elever diskuterar tillsammans. Det finns även en 

ord övning som tar upp de svåra ord och uttryck som finns i texten. När eleverna är klara med de 

första uppgifterna börjar de med något som lärarna har döpt till temahäftet. Detta häfte innehåller 

texter och övningar från många olika genrer. Fokus ligger på unga invandrarförfattare som har 

skrivit om sitt liv i Sverige. Exempel på författare är Mustafa Can, Carlos Rojas Beskow, Zanyar 

Adami, Annamaria Todorov, och Jonas Hassen Khemiri. Förutom dessa finns det även en del 

svenska debattörer så som Anna Larsson från Svenska dagbladet och artiklar från 

ungdomstidningar som Gringo, Glöd och Chili.  

 

När häftet är avklarat och färdig diskuterat börjar eleverna på ett eget debattinlägg som föregås av 

en mind-map. Eleverna får fyra ämnen, som alla behandlar språk, kultur och identitet att välja 

mellan. Som avslutning på temat läser eleverna en bok, Grabben i graven bredvid, och ser en 

film Populärmusik från Vittula. Istället för en bokrecension/filmrecension skriver eleverna en 

film/bokanalys där de analyserar frågor som också berör just språk, kultur, utanförskap och 

identitet.    

 

Idag används ingen särskild lärobok, utan lärarna söker efter lämpligt material ur olika 

svenskläroböcker och skönlitteratur, men även internet och tidningar.  
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4 Resultat 

I detta kapitel kommer vi att redovisa de resultat vi har fått av enkätundersökningen samt av 

djupintervjuerna som vi har gjort med tre slumpvis utvalda elever. 

 

4.1 Enkätundersökning 

Enkäten fylldes i av åtta elever som har varit med om omorganisationen av svenska som 

andraspråk. Totalt handlar det om sex tjejer och två killar. Många av de elever som har varit med 

om omorganisationen tog studenten i våras och därför har de inte kunnat uttrycka sin åsikt och 

utvärdera arbetet.  

 

1. Vad tycker du om omorganisationen kring Svenska som andraspråk (SVA)? 

a) Lärarna (att det är fler lärare i klassrummet) 

Sex av åtta elever svarade att fler lärare i klassrummet är något positivt då de får mer hjälp. Elev 

4 skriver: 

 

Det är faktiskt mkt bättre med fler lärare, för då får man mer hjälp. Även 
fast vi inte är många elever i rummet, händer det att man behöver hjälp 
samtidigt.  

 

Två elever tycker att det kan bli jobbigt och förvirrande med fler lärare. Elev 2 skriver:  

 

Det kan bli väldigt jobbigt ibland när lärarna inte tycker likadant eller har 
olika åsikter, när det gäller bedömning och undervisning.  
 

b) Klassrummet? (jämför med det gamla!) 

Samtliga svarade att det nya klassrummet är mycket bättre. Några av anledningarna var att det 

var mycket större, ljusare, bekvämare, inte mörkt eller kvavt och att det numera finns plats att 

sitta enskilt och jobba ostört. Elev 8 skriver också att det är positivt med grupprummet som vi har 

i anslutning till lektionssalen då hon där kan sitta och läsa i lugn och ro. 
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c) Lärarnas dokumentation om eleverna? 

Sex av åtta elever tyckte att dokumentationen var väldigt bra eftersom det gör det lättare för 

läraren att sätta betyg och komma ihåg hur eleverna jobbade under lektionstid. Två av dessa 

elever menar också att det är positivt då eleven får en chans att veta hur han/hon ligger till, vad 

de behöver jobba mer på och hur de har utvecklats under tiden. Två elever tyckte att det var 

onödigt med elevdokumentation. Elev 2 skriver att ”Det är ändå bara betyg som borde avgöra 

elevernas slutbetyg”.  

 

2. Vad tycker du om innehållet i kurserna? Ge exempel på bra och dåligt! 

Samtliga anser att kursernas innehåll har varit bra. Några av kommentarerna var att det var 

välplanerat och kul att lära sig om epoker. Mer undervisning i grammatik och arbete i grupp 

efterfrågades. 

 

3. Vad tycker du om sättet att undervisa SVA? Motivera! 

Undervisningen i svenska som andraspråk menar sju av åtta elever är bra då de anser att lärarna 

förklarar uppgifterna utförligt så att de kan förstå vad som krävs av dem. Genomgångar i små 

grupper eller enskilt upplevdes som positivt. En elev upplevde dock att hon får skriva mycket och 

tre elever önskade mer genomgång på tavlan. 

 

4. Vad tycker du om materialet (böcker, texter, filmer, prov etc.) som har använts? 

Materialet anser alla har varit bra. Något som upplevdes positivt är det stora utbudet av 

faktaböcker och annat information som efterfrågas. Några anser däremot att böckerna kan vara 

svåra att läsa i och önskemål om fler filmer i undervisningen uttrycktes. En elev tyckte också att 

proven är svåra då hon menar att hon får IG så fort hon har gjort lite fel (Elev 8).  

 

5. Vad tycker du om de examinationsformer som har funnits på kursen (prov, 

inlämningar, redovisningar)? 
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Sju av åtta elever anser att de har lagom med tid för att hinna göra inlämningar, förbereda 

redovisningar eller plugga inför prov. En elev anser dock att det ibland kan vara mycket att göra 

då ett nytt område påbörjas innan det gamla är avslutat. Två elever skriver också att de vill ha 

examination via inlämningar och redovisningar hellre än prov.  

 

6. Tycker du att du har blivit rättvist bedömd efter examinationer? Varför? 

Sex av åtta elever anser att de har blivit rättvist bedömda. Elev 4 skriver ”[…] jag ser att de inte 

har sina ”favorit” elever […] utan behandlar alla lika & bedömmer alla som de ska bli bedömda”. 

Elev 6 skriver dock att det är jobbigt att ha många lärare för att det krävs mer arbete. Elev 2 som 

skriver att hon inte alltid blir rättvist bedömd menar att hon trots att hon gör sitt bästa inte kan få 

MVG och elev 8 skriver:  

 

[…] jag tycker inte jag har fått betygen jag ville ha eftersom efter ett arbete 
tycker jag att jag har verkligen jobbat hårt och förtjäna högre betyg men det 
får jag inte”. 

 

7. Vad tycker du om din egen insats i SVA? Varför? 

Fem elever skriver att de är nöjda med sin insats. Elev 4 motiverar det med att skriva:  

 

Jag tycker att svenskan är intressant, speciellt när man är så här i små 
grupper och kan få den hjälp man behöver, därför är mina insatser i SVA 
bra. 

 

Elev 7 skriver att hon kan jobba bättre än vad hon gör nu och två elever har inte svarat på 

frågan. 

 

8. Vad tycker du om din egen kunskaps-/språkutveckling i svenska? Har den höjts och 

i så fall hur? 

Sju av åtta tycker att deras språkutveckling har varit framgångsrik då de idag har ett bättre 

ordförråd och stavar bättre än tidigare. En elev skriver också att hon har lärt sig att skriva på ett 
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bra sätt. Elev 7 tycker dock att hennes kunskapsnivå inte har förändrats utan är på samma nivå 

som förut. 

 

9. Har kursen uppfyllt dina förväntningar? 

Fem elever skriver att deras förväntningar på kursen har uppfyllts. En elev har inte svarat på 

frågan och en elev skriver att förväntningarna inte har uppfyllts helt och hållet utan att motivera 

svaret vidare. Sista eleven skriver att hon förväntade sig något annat än det hon fick och att hon 

är glad över det eftersom hon inte trodde att hon skulle ”[…] finna ett sådant intresse för det 

svenska språket” (Elev 4).  

 

10. Hur höjs din motivation i skolan? Vad kan lärare göra för att motivera dig mer? 

Eleverna menar att deras motivation höjs genom att de lär sig saker som de är intresserade av och 

genom att ha kul på lektionerna. Att få bra betyg och beröm är också motivationshöjande. En elev 

skriver att lärarna har motiverat henne pga. den nära kontakt man har lärare och elev emellan på 

SVA. 

 

11. Övriga kommentarer. 

Tre elever hade övriga kommentarer där den elev 1 skrev att det var jobbigt att en klass kan börja 

sin lektion mitt i hennes vilket kan störa koncentrationen. Elev 4 skrev att hon tycker om SVA 

undervisningen pga. lärarna som höjer viljan att lära sig och elev 8 uttryckte önskemål om fler 

datorer i klassrummet. 

 

4.2 Djupintervjuer 

Intervjuundersökningens syfte var för oss att fördjupa oss i vissa, slumpvis utvalda, elevers 

åsikter om de frågor vi ställt i enkätundersökningen. Vi valde att intervjua tre stycken elever för 

djupintervjuer. Av dessa var två flickor och en pojke. Elev 1 är en 18-årig flicka som går det 

tredje året på barn och fritidsprogrammet med inriktning mot fritid. Hon är född i nuvarande 

Kroatien, men har bott i Sverige sedan 3 års ålder. Elev 2 (flicka) och 3 (pojke) går båda på det 
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samhällsvetenskapliga programmet med ekonomisk inriktning. Elev 2 är 18 år och född i Estland, 

hon flyttade till Sverige som 13 åring. Elev 3 är också 18 år. Han är född i Bosnien och flyttade 

därifrån som 12 åring till Sverige. Alla tre har i olika grad ett andraspråksproblem, men den 

eleven som har det mest är elev 1.  

 

4.2.1 Omorganisation 

De tre eleverna beskriver överlag verksamheten i Svenska som andraspråk som en mycket bra 

och välfungerande verksamhet. Elev 1 är den enda av de tre som är odelat positiv till upplägget 

med två lärare i klassrummet samtidigt. Hon menar att två lärare genererar att eleverna ofta får 

hjälp och att lärarna är tillgängliga i mycket större utsträckning, även för andra samtal än de om 

skolarbetet. De andra två eleverna tycker att upplägget är bra när det fungerar, men ett glapp i 

samarbetet mellan lärarna syns ibland och det anses negativt. Båda påpekar dock att det blivit 

bättre detta år då det bara är två lärare sammanlagt inblandade i stället som tre förra året.  

 

Alla tre berömmer det nya klassrummet och elev 3 säger att: 

 

Det gamla klassrummet var ju som ett förråd, alldeles för litet! Det fanns inte 
nog med utrymme och blev fort stökigt! 

 

Något positiv som alla tre elever tar upp är det ”lilla rummet”, ett grupprum i anslutning till det 

stora klassrummet där eleverna kan sitta i fred och arbeta. Eleverna berättar att de tycker om att 

sitta där och läsa, men också sitta och ha mer förtroliga samtal med lärarna. Alla tre elever är 

nöjda med att få arbeta i liten grupp och känner inte att det är allt för jobbigt med 

störningsmomentet att nya elever kommer in i klassrummet under deras lektionstid. Elever 1 

säger så här om det: 

 
Om jag verkligen vill koncentrera mig så gör jag det, jag går in i min egen 
värld och stänger av allt utanför. Då stör inget. 
 

Eleverna 2 och 3 tycker inte att det är så viktigt med den yttre miljön i det nya klassrummet, 
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blommor och nya gardiner spelar ingen roll. Det viktigaste är enligt dem att det finns en 

hemkänsla i klassrummet, något som mer kommer inifrån än utifrån.  

 

Alla tre känner att omorganisationen har höjt ämnets status, de är inte lika pinsamt att gå till 

Svenska som andraspråk nu när klassrummet är som ett vanligt klassrum. Dock har ingen av dem 

blivit retad för att gå på Svenska som andraspråk eftersom klasserna ändå är uppdelade i olika 

saker nästan varje lektion. Då gör det ingen skillnad att vara uppdelad på svenskan också.  

 

4.2.2 Dokumentation 

Även om dokumentationen är det elev 1 som är mest positiv. Eleverna 2 och 3 kan förstå syftet 

med att lärarna skriver ner mycket om eleverna, men de känner inte att de själva har någon nytta 

av det skrivna. Elev 1 anser också att hon själv inte ser på dokumentationen så ofta men tycker att 

det är bra för lärarnas minne. Genom att skriva ner mycket om eleverna tror elev 1 att lärarna kan 

sätta rättvisare betyg och ge bättre omdömen. Eleverna 2 och 3 känner båda att de uppskattar 

portfolioarbetssättet, de tycker att det är skönt att få lämna sina saker i klassrummet och bra att 

kunna se hur man har jobbat förut. Processen i arbetet är också bra att se enligt eleverna. Enligt 

elev 2 är elevernas dokumentation också bra som påminnelse om man skulle ligga efter i något 

moment.  

 

4.2.3 Språk, kultur och identitet 

Eleverna tycker att arbetet med temat ”Språk, kultur och identitet” är roligt och utvecklande. Alla 

tre anser att lärarna nog har lagt ner mycket tankeverksamhet på hur uppgifterna är utformade och 

hur de examineras. De tycker att det har varit roligt att läsa texter skrivna av invandrare. När det 

är någon från deras hemland som skrivit något känns det extra roligt. (Eleverna 2 och 3 känner 

generellt ibland att proven är för slappa och att de båda saknar regelrätt grammatikundervisning.) 

Elev 1 tror inte att hon hade fått ta del av så mycket material om kultur och kulturjämförelser om 

hon inte hade valt att gå Svenska som andraspråk. När hon nu har gått det tror hon också att hon 

fått större förståelse för både den svenska kulturen samt andra kulturer som inte är nära hennes 
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egen.  

 

Alla tre tyckte att det var roligt att se film inom temat, men att filmen ”Populärmusik från 

Vittula” var ganska svår att förstå. Boken som de läste under momentet, ”Grabben i graven 

bredvid” tyckte det var mycket enklare och lättare att ta till sig, även om kulturtemat inte alls var 

lika tydligt i boken som i filmen. Något alla tre har fått förståelse för efter temat är att 

kulturkrockar inte bara behöver hända mellan en invandrare och en svensk, utan lika gärna kan 

ske mellan två svenskar.  

 

4.2.4 Motivation 

Alla tre eleverna anser att betyg är det bästa motivationssättet för skolelever och även för dem 

själva. Elev 1 talar också om miljön som motivation, men mest den psykiska, inte så mycket den 

fysiska. Så här berättar elev 1 om hur man får upp hennes intresse: 

 
Om läraren använder sig av mycket OH-blad när hon börjar berätta om 
något nytt. Det är extra kul om läraren skriver med olika färg på 
pennorna, för då kommer man ihåg det så tydligt när man pluggar till 
provet.  
 

Elev 1 påpekar smått att även den inre miljön kan påverka: 

 Man vill ju ha det mysigt i sitt klassrum! 

 

Elev 2 menar att en stor motivationsfaktor för henne är att kunna svenska flytande i 

framtiden. Hon tycker också att lärarna motiverar eleverna bra, att de förklarar mycket så 

att hon förstår en uppgift hela vägen. Elev 3 vill få arbete och ett gott liv i Sverige och det 

är något som han vill uppnå genom att prata flytande svenska. Att gå på Svenska som 

andraspråk tror han hjälper honom i detta.  Elev 1, som ska arbeta med barn i framtiden, 

tycker att en stor motivationsfaktor är att kunna prata med barnens föräldrar så att de 

tycker att hon är bra på sitt jobb. Hon vill också förstå böcker bättre.  
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4.2.5 Identitet och kultur 

Alla tre elever känner att identitet är viktigt för dem och att de inte känner sig som svenskar än. 

Elev 3 säger så här om identitet: 

 

Tycker inte att man kan vara svensk om man är invandrare. Man kan 
bete sig som en men aldrig vara en! 

 

Elev 2 menar att man inte kan vara svensk om inte ens föräldrar är det. Alla tre anser sig vara och 

tillhöra det lands nationalitet som de är från ursprungligen. Att det finns olika nivåer på det 

svenska språket och att man kan det olika väl var alla tre eniga om, och de tyckte också att man 

måste behärska språket mycket väl för att få säga att man faktiskt kan svenska. Elev 2 säger så 

här om när man kan svenska: 

 

När man känner att man kan prata och förklara sig i alla möjliga 
situationer.  

 

Elev 3 menar att svensk kultur är köttbullar och snålhet samt blonda tjejer som är lite dumma. 

Elev 2 däremot tycker att fika är något typiskt svenskt. När eleverna hör order identitet tänker 

alla tre på meningen ”vem man/jag är”. Alla tre känner också att identitet är viktigt och något 

man bör tänka på när man är invandrare. Det är viktigt att de barn som föds i Sverige av 

invandrarföräldrar får reda på vilken identitet föräldrarna känner att de har. Barnen måste få veta 

sin bakgrund.  Eleverna tycker också att det är viktigt att hålla på sin egen kultur och inte 

beblanda sig allt för mycket med den svenska. De känner alla att de har bra egna traditioner och 

högtider som de vill behålla och inte blanda ut med några svenska traditioner.  
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5 Analys och diskussion 

Nedan kommer vi att analysera resultatet av enkäten och intervjuerna utifrån teorierna som vi har 

lagt fram i kapitel 2. Vidare kommer detta att diskuteras.  

5.1 Språkinlärning 

För att lärande ska äga rum måste den nya kunskapen kännas meningsfull och för detta krävs det 

att ny kunskap relateras till gammal menar Brown (2000). Här ser vi tydligt hur elevernas åsikter 

och värderingar relateras till andras efter att de har läst de texter som tillhör temaarbetet Språk, 

kultur och identitet. Eleverna diskuterar med lärarna och varandra och därmed får tillfälle att se 

på saken ur andras perspektiv. Fritzén (2005) nämner tre olika sfärer som måste komma samman 

för att lärande ska äga rum. Dessa är den objektiva, den subjektiva och den normativ-/värderande 

sfären. Det är i den sista gamla erfarenheter och tidigare kunskaper möter nya och därmed 

utvecklas. Att ständigt föra ett samtal med eleverna genererar en bättre relation lärare och elev 

emellan och eleven vågar uttrycka sina åsikter utan att behöva vara rädd för att tryckas ner på 

grund av dem. Eleverna på Stenskolan upplever att relationen till lärarna är god och de anser sig 

vara rättvist bedömda och bemötta.  

 

Vi tycker att det är bra att lärarna väljer sina texter från olika källor och inte bara använder en 

lärobok. Lärarna har kunskapen om vad eleverna behöver och kan därför välja texter som 

eleverna kan relatera till för att senare diskutera kring. På detta vis blir det integrerade ämnet 

Livskunskap en del av svenskundervisningen och hamnar inte utanför som ett eget ämne.  

 

5.2 Inhibition theory 

För att minska på hämningarna (Lightbown och Spada 2006) och öka språkinlärningen har 

lärarna försökt att framhäva elevernas självständighet och jobba med deras språkliga 

självförtroende utifrån temaarbetet Språk, kultur och identitet. Genom att sätta upp lång och 
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kortsiktiga mål vågar eleverna ta fler risker för att nå dessa och därmed omedvetet bli bättre 

andraspråkstalare.  

 

Här ser vi vikten av att sätta upp flera mål för eleverna att jobba mot då de kan fokusera på ett 

mål och nå fler mål utan att vara medvetna om det. Detta kan även medföra ett ökat intresse för 

ämnet Svenska som andraspråk så som elev 4 skriver i sin enkät.  

 

5.3 Motivation 

Sju av åtta elever upplever att deras språkutveckling har varit framgångsrik vilket kan kopplas till 

den ökade motivationen som de har fått för ämnet svenska som andraspråk. Resultatet visar att 

deras motivation höjs om de jobbar med saker som de anser är intressanta, har kul på lektionerna 

och får bra betyg och feedback. God kontakt med lärarna ökar också deras motivation. Detta kan 

kopplas till det Gardner (2003) skriver om hur viktig inlärarens attityd är för språkinlärningen. 

Djupintervjuerna visar att eleverna motivation påverkas av den yttre miljön även om det inte är 

medvetet hos dem. Eleverna anger att den största motivationsfaktorn är att kunna svenska 

flytande i framtiden för att kunna få ett jobb och nå sina livsmål. Detta visar att eleverna är 

motiverade både inifrån och utifrån, något som Brown (2000) nämner. Eleverna ser vikten av att 

kunna språket för framtiden, men de blir också motiverade av bra betyg.  

 

Detta visar för oss att eleverna har förstått vikten av att kunna ett språk och en kultur för att 

lyckas i ett samhälle som kan ha upplevts främmande från början. Detta ser vi också bryter mot 

synen på att eleverna går i sina föräldrars fotspår, då många av föräldrarna är arbetslösa och inte 

kan svenska.  

 

Vidare nämner eleverna att lärarna är viktiga för deras motivation, detta är också något som 

Crooks och Schmidt (1991) skriver om. Utifrån temat Språk, kultur och identitet som beskrivs i 

3.2 ser vi att lärarna motiverar eleverna med sin attityd och inställning, de varierar aktiviteterna 

och får eleverna att samarbeta. I samma kapitel framgår också vad lärarna har gjort för att 
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klassrummet ska vara en trygg och välkomnande plats för eleverna. Dessutom ser man utifrån 

Noels (2001) att om eleverna har en positiv attityd mot läaren ökar deras motivation för ämnet.  

 

Vi ser att temaarbetet är en ingångsport för lärarna till elevernas attityd där många åsikter och 

värderingar kan tas upp. Det framgår också att det är viktigt för lärarna att ständigt arbeta med att 

förbättra inlärningsmöjligheterna för eleverna och ständigt arbeta med att variera uppgifterna för 

att hålla motivationen på en hög nivå.  

 

5.4 Identitet, etnicitet och kulturbegreppet 

De tre djupintervjuade eleverna anser alla att identitet är det man själv är. Detta är även det som 

Söderlindh (1984) har definierat identitet som. De djupintervjuade eleverna tycker också att 

invandrarskapet inte är något som man lätt blir av med, eftersom alla tre anser att om föräldrarna 

har invandrat kan barnen aldrig bli svenskar. Utifrån elevernas resonemang är svenskhet heller 

inget de önskar eller eftersträvar. Även om eleverna har en stark identitet har de en ännu starkare 

etnicitet, dvs. att de identifierar sig med den grupp och kultur som de hr ett ursprung ur. Dessa 

elever har också en stark, traditionell identifikation mot den nation/ras de kommer från och är 

inte alls så föränderliga som den mer otraditionella sidan av etnicitet företräder. Eleverna vill, i 

alla fall inte medvetet, forma sig efter de förändringar som sker i det mångkulturellt samhället, 

utan vill behålla och förvalta den egna nationaliteten/rasen. Eleverna verkar heller inte känna av 

någon identitetsförlust, som Söderlindh (1984) befarar att många invandrare råkar ut för. De 

djupintervjuade eleverna på Stenskolan tycker alla att de vill behålla sina egna traditioner och 

inte blanda ut dem med de svenska.  

 

Av de elever som läser Svenska som andraspråk på Stenskolan har de allra flesta kommit till 

Sverige som mycket unga och minns ofta inte ens att de bott i sitt hemland. Trots detta har de 

svårigheter att se det svenska och de oskrivna regler och förväntningar som finns i det svenska 

samhället. Wellros (2004) anser att för att stävja detta ska man arbeta mycket konkret med att just 

synliggöra det oskrivna. Det oskrivna är mycket svårt att lära ut, finkultur så som högtider och 
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kulturella evenemang är desto enklare att få eleverna att förstå.  Lärarna på Stenskolan arbetar 

mycket med just detta, främst genom samtal och diskussioner på ett vardagligt plan men även 

genom temaarbetet Språk, kultur och identitet. I detta temaarbete får eleverna synliggjort hur 

andra unga invandrare lever i Sverige och hur de har lyckats i sitt privat – och arbetsliv. Lärarna 

har märkt att eleverna har fått högre självförtroende och inte längre ifrågasätter varför de ska läsa 

texter av just invandrare, utan ser det som något positivt.  

 

Det som framgår av resultatet är att eleverna ser på identitet som etnicitet och kan inte skilja 

dessa två åt. Det lärarna kan arbeta med för att hjälpa eleverna att förstå skillnaden mellan dessa 

är att aktivt arbeta med begreppen och på det viset få eleverna att inse att det är möjligt att både 

ha rötter och vingar. Varför eleverna inte vill ta till sig den svenska kulturen och de svenska 

traditionerna tror vi beror på en osäkerhet på den egna identiteten. Eleverna är rädda för att 

förlora etniciteten om de utvecklar en svensk identitet.  

 

5.5 Dokumentation 

Lärarna på Stenskolan utför i ämnet svenska som andraspråk en noggrann dokumentation över 

eleverna med hjälp av tydliga dokument. Dessa visar exakt vad eleven arbetat med och hur det 

gått på varje enskild lektion. Vidare har varje elev en egen portfolio som de både har som 

förvaring, men också som traditionell portfölj över sina arbeten. Av de 14 punkter som Sjöqvist 

tar upp försöker lärarna få med så många det bara går. Det som inte finns med än är texter på 

elevernas modersmål, texter från andra ämnen och inläsningar på band.  

 

I enkäten svarade 6 av 8 att de ansåg att dokumentationen som lärarna för är mycket bra och en 

av de tre djupintervjuade tycker också så. Det negativa som lyfts fram är att det bara vore vara 

delkursbetygen som avgör slutbetyget och inte den arbetsinsats och de resultat eleverna når. De 

invandrarelever som kommer från andra skolsystem än det svenska har ofta en annan syn på 

betyg. De vill inte att något annat än prov och inlämningar ska stå till grund för slutbetyget i 
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ämnena. Många är dock mycket positiva till att bli sedda genom lärarens dokumentation, 

eftersom lärarna antecknar något varje gång har de ett stöd för minnet tills när betygen ska sättas.  

 

Allmänt är eleverna utifrån resultatet nöjda med att kunna lämna sina arbetsuppgifter i 

klassrummet och sedan alltid ha dem tillgängliga. De tycker också om att se hur de blir bättre och 

bättre på att lösa uppgifterna samt att de fort ser om de ligger efter i något moment. Lärarna 

tycker också att det är bra att eleverna lämnar sina saker i klassrummet eftersom man då slipper 

störningsmomentet med att eleverna glömmer sina saker hemma eller i skåpet. Eftersom lärarna 

för en så noggrann dokumentation om eleverna är det också mycket lätt för dem att alltid hålla 

koll på vad eleverna gjorde sist och hur det har gått för dem under året. När eleverna ber om det 

får de också titta på sina egna papper och ser då även själva tydligt om frånvaron varit hög, vad 

som har lämnats in och betygsatts och, i vissa fall, vad som ännu inte blivit inlämnat. 

 

Elever som lär sig ett andraspråk och en annan kultur behöver rutiner och trygghet. Det är viktigt 

att de inte faller mellan stolarna och blir sedda på riktigt utifrån deras kunskaper och behov. 

Dokumentationen över elevernas arbetsinsatser möjliggör detta.  Den underlättar också för 

lärarna att hänga med eleverna även om de inte själva har varit närvarande på lektionen. I enkäten 

tyckte en elev att flera lärare i klassrummet kunde vara förvirrande då de inte alltid är samspelta. 

Lärarna tycker däremot att de oftast pratar ihop sig när det gäller planering och betyg och ser inte 

detta som ett problem.  
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6 Slutord 

Uppsatsen har gett oss en förståelse för hur den yttre och inre organisationen av ett ämne kan 

påverka inlärarnas motivation och språkutveckling. Det har visat sig att språkliga hämningar kan 

motverkas med hjälp av enkla medel som alla lärare kan ta till. Att arbeta temainriktat är också 

något är positivt då eleverna får både lång och kortsiktiga mål som de ska jobba mot. I detta fall 

har begrepp som identitet, etnicitet och kultur behandlats. Vi upplever att metoden som vi har 

använt i vår uppsats har varit tillfredställande för att uppfylla syftet, även om det hade varit 

nyttigt för studien om vi hade haft tillgång till åsikter från de elever som tog studenten 2007. Vad 

som också måste uppmärksammas är vår medvetenhet om att enkäterna kan vara svåra att tolka 

eftersom eleverna inte behöver vara ärliga med sina svar, utan kan svara som de tror det förväntas 

av dem.    

 

Förslag på vidare forskning är att se på ämnet ur ett läsperspektiv där man diskuterar den 

litteratur som används i undervisningen av Svenska som andraspråk och om omorganisationen 

har lett till ökad läslust hos eleverna. Förslag till en längre studie är att göra performansanalys på 

alla elever i ÅR 1 och sedan jämföra med nya analyser av samma elever i ÅR 3. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Enkät 

Utvärdering  
 
Svenska som andraspråk   Man  Kvinna   
Svara så utförligt du kan på frågorna 
 

1. Vad tycker du om omorganisationen kring Svenska som andraspråk (SVA)? 
 

a) Lärarna (att det är flera i klassrummet samtidigt)? 
 
b) Klassrummet? 

 
c) Lärarnas dokumentation om eleverna? 

 
2. Vad tycker du om innehållet i kurserna? Ge exempel på bra och dåligt! 

 
3. Vad tycker du om sättet att undervisa SVA? Motivera! 
 
4. Vad tycker du om materialet (böcker, texter, filmer, prov etc.) som har använts? 
 
5. Vad tycker du om de examinationsformer som har funnits på kursen(prov inlämningar, 

redovisningar)? 
 

6. Tycker du att du har blivit rättvist bedömd efter examinationer? Varför? 
 

7. Vad tycker du om din egen insats i SVA? Varför? 
 

8. Vad tycker du om din egen kunskaps-/språkutveckling i svenska? Har den höjts och i så 
fall hur?  

 
9. Har kursen uppfyllt dina förväntningar? 
 
10. Hur höjs din motivation i skolan? Vad kan lärare göra för att motivera dig mer? 

 
11. Övriga kommentarer. 
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Bilaga 2 – Dokumentationsmall 
 
 
Svenska som Andraspråk Namn: _________________________________ 

Arbetsområde: __________________________ 

Betyg: _________________________________ 

 
Lektion 1 Lektion 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lektion 3 Lektion 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Betyg och kommentarer: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 


