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SAMMANFATTNING 
 
Med fokus på grundskolans ämne svenska som andraspråk i årskurs F-3, har syftet 
med studien varit att undersöka hur det kan undervisas i ämnet och hur ämnet kan 
bedömas.  
 
För att undersöka detta har jag studerat  vad som är bakgrunden till ämnet och vad 
forskningen säger om andraspråksinlärning. Avslutningsvis har jag utfört en 
fallstudie av en lärare som undervisar i ämnet.  
 
Min hypotes är att andraspråksundervisning bedrivs på olika sätt, beroende på vem 
som bär ansvaret. Med den här rapporten vill jag bidra med ett fall till forskningen 
som ska kunna användas för jämförelser av andra undervisningsformer när det gäller 
andraspråksinlärning.  
 
Resultatet visar 

- att SVA-elever ofta måste motiveras mer när de kommit en bit på väg i 
språkutvecklingen av sitt andraspråk, 

- att modersmålslärarna är en resurs i undervisningen,  
- att undervisningen och bedömningen i svenska som andraspråk kan vara i en 

gråzon när det gäller ämnets uppdrag och  
- att fortlöpande bedömning är en pågående process, både vid planering och 

under lektionerna. 
 
Nyckelord: Svenska som andraspråk, undervisning, bedömning, kartläggning, 
inlärarspråk, andraspråksinlärning.  
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1 INTRODUKTION 
 
Jordens befolkning rör på sig och Sverige har under ett par decennier fått ta emot ett 
stort antal invandrare. Att ta till sig kunskap i den svenska skolan kräver att man som 
elev behärskar det svenska språket. Skolans uppdrag är att ge eleverna möjlighet att 
uppnå den kunskapsnivå som behövs.  
 
Svenska som andraspråk har sedan 1995 varit ett kärnämne med egen kursplan i den 
svenska skolan. Utifrån vissa kriterier ur Grundskoleförordning (1994:1194) skall 
två- eller flerspråkiga elever undervisas i detta ämne istället för svenska, om det 
behövs. Min uppfattning är att det råder osäkerhet inom skolan både kring vem som 
ska erbjudas svenska som andraspråk, hur undervisningen ska bedrivas och hur 
ämnet ska bedömas. Jag har själv arbetat ett antal år i barngrupper med barn från 
flera olika länder och kulturer. Jag har dessutom under min vidareutbildning till 
lärare mött både rektorer, lärare och studenter som jag tycker bekräftar mina 
upplevelser av osäkerhet kring ämnet.  
 
Efter att ha studerat ämnet närmare i litteratur och olika rapporter har jag kommit 
fram till att svenska som andraspråk är omdiskuterat. Det råder stor variation på 
svenska skolor om hur undervisningen bedrivs och vilken behörighet som krävs för 
att undervisa. Den generella diskussionen rör också frågan om ämnet bör vara ett 
kärnämne i den svenska grundskolan eller om undervisningen hellre borde ges som 
ett stöd.  
 
Syftet med den här studien är att med hjälp av en fallstudie undersöka hur 
undervisning och bedömning i svenska som andraspråk kan utföras i årskurs F-3. 
Tyngdpunkten i fallstudien kommer att ligga på lärarens roll eftersom det är han/hon 
som tillsammans med skolan och skolhuvudmannen har uppdraget att nå ”…mål som 
eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret eller efter en första del av 
undervisningen…” (Skolverket, 2009, s 37).   
 
Begreppet svenska som andraspråk kommer att förkortas till SVA i rapporten. 



2 
 

2 BAKGRUND 
 
Bakgrunden beskriver inledningsvis arbetets teoretiska utgångspunkt. Därefter 
behandlas uppdraget och bakgrunden till ämnet SVA. Slutligen beskrivs teori, 
forskning och utredningar från myndigheter vad gäller undervisning och bedömning i 
ämnet SVA. Skolämnet är förhållandevis nytt och det finns behov av att sprida 
kunskapen om hur elever bäst kan ta till sig ett andraspråk, vilket är viktigt för att 
eleven ska kunna vara en del av det språksamhälle som han/hon lever i. 
 

2.1 Teoretisk ansats 
 
Vygotskij (2005) menar att ett barn alltid kan göra mer och lösa svårare uppgifter i 
samarbete och under handledning än på egen hand, men inte hur mycket som helst. 
Det finns alltid en bestämd, strängt lagbunden distans mellan barnets intellektuella 
nivå vid självständigt arbete och vid samarbete. Barnets större eller mindre förmåga 
att gå över från något det kan göra självständigt till något som det kan göra i 
samarbete, är det bästa symptomet på vilken dynamik det finns i barnets utveckling 
och hur framgångsrikt det kan bli. Det är den här förmågan som sammanfaller med 
barnets närmaste utvecklingszon (a.a.). Vygotskijs proximala zon (zonen mellan 
barnets utvecklingsnivå och den nivå han eller hon kan uppnå med assistans) 
refereras ofta till i pedagogisk och didaktisk litteratur. Vygotskij konstaterar att det 
barn som har den största proximala zonen också har störst möjligheter i skolan. En 
elev behöver utsättas för rätt utmaningar för att utveckla högre begreppsstrukturer 
och därför är det viktigt att bestämma den proximala utvecklingszonen (Fröjd, 2005).  
 
Genom att diagnostisera hur långt en elev kan nå, kan läraren sedan lägga upp 
undervisningen med syftet att eleven ska kunna fungera självständigt på denna nivå. 
Samspelet mellan en elev och en lärare förutsätter alltså att läraren känner till elevens 
utvecklingsnivå. Principen om anpassad undervisning stöds därmed av Vygotskijs 
teori om den proximala utvecklingszonen. Detta är en teori som fokuserar på 
betydelsen av utmaningar för elever på ett optimistiskt, samspelsorienterat och 
framtidsinriktat sätt (Imsen, 2006). Enligt Lpo 94 är det skolans uppdrag att eleverna 
ska kunna utveckla sin förmåga att lösa problem och arbeta självständigt och 
eleverna ska stimuleras till att bilda sig och växa med sina uppgifter (Skolverket, 
1998). 
 

2.2 Uppdrag och bakgrund till ämnet SVA 
 
I en kunskapsöversikt baserad på forskning och dokumenterad erfarenhet från 
Myndigheten för skolutveckling (2003) står det att: 
 

Ett grundläggande faktum är att kategorin elever med annat modersmål än svenska är 
långt ifrån enhetlig. I själva verket finns det mer olikhet och större skillnader mellan 
dessa elever än de gör bland elever som har svenska som modersmål. Stora skillnader 
förekommer såväl språkligt och kulturellt som i fråga om skolframgång och social 
integration i skolan (Myndigheten för skolutveckling, 2003, s 45).  
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Utmärkande för kategorin invandrare har man dock funnit att i Sverige, liksom i flera 
andra länder, klarar sig andra generationens invandrare bättre i skolan än första 
generationen. T.ex. har första generationens invandrare jämförelsevis låga resultat i 
matematik och läsning i förhållande till de andra länderna i enligt en rapport från 
OECD (2006). Resultaten pekar på ett behov av en politik som fokuserar på 
invandrares resultat i de länder, bl.a. Sverige, där dåliga resultat placerar elever i 
riskzonen för att inte ha den kunskap som krävs i matematik och läsning för att 
lyckas i det mottagande landet. Dessutom visar resultaten att eleverna behöver 
tillägna sig det språk som används i skolan eftersom det påverkar deras framgång 
både i läsning och i matematik. 
 
I 1969-års läroplan utgick andraspråksundervisningen från elevernas brister. 
Traditionen att fokusera på brister, samt att lösa dem med kompenserande 
stödundervisning, levde kvar in på mitten på 1990-talet (Torpsten, 2008). Nationella 
utvärderingen 1992 bidrog till att de nya kursplanerna i SVA betonar elevernas 
ansvar för det egna lärandet och vikten av aktivt kunskapssökande. Reflektion, 
fantasi och interaktion har blivit nya centrala begrepp. De nya kursplanerna ger 
övergripande riktlinjer för undervisningen i motsättning till 1980-års läroplan som 
gav relativt detaljerade anvisningar (Elmeroth, 2005b). Vägen dit har dock inte varit 
helt enkel. Under 1993 hade nya kursplaner utarbetats i alla grundskolans ämnen. 
Regeringen förkastade dock kursplaneförslaget i SVA med motiveringarna att 
kursplaneförslaget inte följde den föreskrivna och i övrigt tillämpade 
kursplanestrukturen och att syftet med andraspråksundervisningen är att eleverna så 
snart som möjligt ska övergå till den reguljära undervisningen i svenska. Efter 
regeringsbyte 1994 lät den nya skolministern, som första åtgärd, lägga fram en 
proposition om att svenska som andraspråk från och med 1 juli 1995 skulle bli ett 
eget ämne i hela det svenska utbildningsväsendet. Beslutet följdes senare upp med 
stadgandet att ämnet skulle ge behörighet för studier inom högskolan (Tingbjörn, 
2004). Nu ingår det i ämnet att behandla uttal, grammatik, ordförråd, samtalsstruktur 
och textstruktur samtidigt som man ska ”…stödja den speciella inlärningsprocess 
som det innebär att tillägna sig ett andraspråk…” (Skolverket, 2009, s 36).  
 
Syftet med ämnet är enligt kursplanen att eleverna skall uppnå en funktionell 
behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som elever med svenska 
som modersmål har (Skolverket, 2009). Målen som elever i slutet av det tredje 
skolåret ska ha uppnått behandlar läsning, skrivning, tal och samtal. De uttrycker en 
lägsta godtagbar kunskapsnivå och de flesta elever kan och ska komma längre än vad 
som anges (a.a.). Andelen elever som läser SVA är sedan flera år tillbaka mycket låg, 
Myndighetens Centrum för språk-, läs- och skrivutveckling arbetar därför med att 
vidareutveckla undervisningen för elever som har svenska som sitt andra språk 
(Beijer, 2008). Elmeroth (2005a) har kommit fram till att det är förenat med stora 
svårigheter att studera ämnet SVA efter att ha satt sig in i den nationella 
utvärderingen av grundskolan 2003. Ofta bedrivs undervisningen i ämnet parallellt 
med svenska och det råder stor förvirring runt vilka elever som är andraspråkselever, 
dvs. ska undervisas i SVA.  
 
Begreppen vardagsspråk och kunskapsspråk kan uppmärksamma skillnaden mellan 
att klara av vardagliga situationer och att nå en nivå som ger full behållning av 
skolspråket. Forskning har visat att det krävs fyra till sju år att förvärva ett andra 
språk så bra att det kan kallas för ett kunskapsspråk, medan ett par år kan räcka för 
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ett fungerande vardagsspråk (Collier & Thomas, 2002). I Grundskoleförordningen 
(1994:1194) står det att 

 
15 § Undervisning i svenska som andraspråk skall om det behövs 
anordnas för 
1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, 
2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in 
från skolor i utlandet, och 
3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt 
umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna. 
 
Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk skall 
anordnas för en elev. Förordning (1997:599). 
 
16 § Undervisning i svenska som andraspråk skall anordnas i 
stället för undervisning i svenska. (Utbildningsdepartementet, 2008, 2 kap. 15-16§) 

 
Vad händer i samhället med människor som inte har ett tillräckligt språk för att 
kunna bli en naturlig del av samhället? Enligt Statens folkhälsoinstitut (2002) visar 
allt fler undersökningar att invandrarstatus (att vara född utomlands) i sig innebär en 
ökad risk för dålig hälsa, oberoende av social status, något som bekräftas i deras egen 
rapport om hälsan hos olika invandrargrupper i Sverige. En stor andel kvinnor från 
Sydeuropa och Finland talar efter flera år i Sverige inte svenska utan måste använda 
tolk vid läkarbesök enligt rapporten. Allra sämst hälsa har de utomeuropiska 
flyktingarna, men också flyktingar från Östeuropa har dålig hälsa. Socialstyrelsen 
(2003) skriver i en annan rapport om hälsa, att arbetslösheten generellt sett är 2,5 
gånger högre bland utrikesfödda än bland infödda. För svenskar i andra 
generationen, alltså personer födda i Sverige med utlandsfödda föräldrar, är 
situationen betydligt bättre. Det har dock betydelse om båda eller endast en av 
föräldrarna är utlandsfödd. De människor med en svensk förälder och en utlandsfödd 
har arbete eller är arbetslösa ungefär i samma utsträckning som infödda svenskar, 
medan de människor som har båda föräldrarna utlandsfödda har en situation som i 
stort sett är jämförbar med invandrare från Västvärlden utanför Norden(a.a.).   
 
Skolverket (2009) skriver också att spännvidden i språkbehärskning mellan eleverna 
som läser SVA är stor. Elever som nyligen anlänt till Sverige saknar oftast kunskaper 
i svenska, samtidigt som elever med annat modersmål än svenska, som är födda i 
Sverige kan ha svårt att förstå och delta i undervisningen och redovisa sina 
kunskaper. Detta belyser kapitlets inledande citat från Myndigheten för 
skolutveckling (2003), om elevernas mångfald. Alla lärare måste kunna hantera och 
vara medvetna om de särskilda förhållanden som gäller för den här gruppen av 
elever, eftersom alla lärare möter eller kommer att möta dem (a.a.).  
 

2.3 Undervisning 
 
Elmeroth (2005a) menar att en närmare studie av de strävansmål som ska ligga till 
grund för undervisningen i ämnet visar att de i stort sett är identiska med 
strävansmålen i svenska. Detta betyder att målet för undervisningen kan sägas vara 
att eleverna ska bli så svenska som möjligt. Den svenska normen synliggörs, medan 
elever med annorlunda behov än de svenska osynliggörs. SVA har fått karaktären av 
ett skuggämne till svenska eftersom det tagit utgångspunkt i kursplanen för svenska. 



5 
 

Därför är det inte förvånande om eleverna har svårt att förstå syftet med ämnet. I en 
rapport från Skolverket (2008b) står det också att ämnet i stor utsträckning sägs 
framträda som stödundervisning i svenska, i stället för ett självständigt ämne. 
Speciellt för elever i de lägre årskurserna är gränserna flytande mellan ämnena och 
det varierar både från vilken kursplan eleverna undervisas utifrån och från vilken 
kursplan eleverna bedöms. Många skolor sägs dessutom enligt Skolverkets rapport 
endast erbjuda SVA-undervisning till svagpresterande elever medan andra får läsa 
svenska. I tillägg visar det sig att på drygt var femte skola ingår det elever med 
svenskt modersmål i SVA-undervisningen, vilket kan tolkas som att dessa skolor ser 
SVA-ämnet som stödundervisning av svagpresterande elever i allmänhet. Enligt 
Elmeroth (a.a.) måste SVA utvecklas från att vara ett skuggämne till svenska till att 
vara ett parallellämne till engelska eftersom motivet för deltagande i undervisningen 
är att eleverna ännu inte uppnått förstaspråksnivå.  
 
En vanlig språksituation för andraspråksinlärare är att förstaspråket används hemma, 
medan andraspråket används utanför hemmet. Barns andraspråksinlärning sker ofta 
informellt i den miljö där språket talas (Elmeroth, 2007). Elever med annat 
modersmål än svenska får i huvudsak det mesta av sitt inflöde av svenska i skolan. 
Elever i bostadsområden där de flesta elever har ett annat modersmål än svenska får 
dessutom mycket få tillfällen att interagera med barn som har svenska som 
modersmål (Viberg, 2004). Det är skolans ansvar att alla elever får en individuellt 
anpassad undervisning och att deras utveckling planeras och följs noga genom hela 
skoltiden. Individualisering innebär dock inte alltid individuellt eller enskilt arbete, 
utan utveckling och lärande sker till stor del i samspel och kommunikation med 
andra (Skolverket, 2008a).  
 
Hyltenstam (2000) menar att vi i Sverige skulle kunna åstadkomma en mycket bättre 
utbildning för elever som har SVA. Trots att det finns många både erfarna och 
välutbildade lärare som sitter inne med stora delar av den befintliga kunskapen, så är 
de inte många nog. Han ser ett problem i att den kunskap som finns inte når fram dit 
den skulle gjort nytta, nämligen till klassrummen och skolorna och till eleverna. 
Också Torpsten (2008) betonar att det råder brist på lärare som är behöriga att 
undervisa i ämnet SVA. Det behövs en kompetensutveckling för lärare och en 
lärarutbildning som på ett tydligt sätt lyfter fram andraspråkselevernas situation i 
skolan och andraspråksämnets betydelse för språkutveckling. Elmeroth (2005a) har 
funnit att SVA är det ämne där den största andelen obehöriga lärare tillåts att 
undervisa i den svenska skolan.  
 

2.3.1 Samverkan  
 
Avsiktlig och medveten inlärning av ett främmande språk bygger helt uppenbart på 
att modersmålet har uppnått en viss nivå i sin utveckling. Det främmande språket lärs 
in genom att eleven redan förfogar över ett system av betydelser i modersmålet och 
kan överföra detta till det andra språkets sfär (Vygotskij, 2005). Axelsson (2004) 
diskuterar i sin internationella forskningsöversikt om vad den svenska skolan har för 
potential att tillgodose alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. Hon kommer fram 
till att alla lärarkategorier, (t.ex. klasslärare, modersmålslärare och SVA-lärare) som 
är inblandade i en elevs utveckling bör beredas en möjlighet till dialog och 
samplanering för att på bästa sätt stödja eleven. Tvåspråkiga elever behöver göra 
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uppgifter på sina båda språk och dessa arbeten ska ges en jämlik bedömning och 
värderas lika högt. Modersmålslärare bör också i möjligaste mån lokalanställas och 
modersmålsundervisningen måste enligt Axelsson tas in i det ordinarie schemat på 
tider som är gynnsamma. Elmeroth (2005a) påpekar också att läraren i modersmål 
borde betraktas som en nyckelperson för andraspråkselevernas utveckling inom 
samtliga skolämnen eftersom det är viktigt att alla lärare arbetar med att göra alla 
ämnena begripliga för andraspråkseleverna.  
 
I kursplanen för SVA (Skolverket, 2009) står det att modersmålet skapar 
förutsättningar att utveckla andraspråket till en så hög nivå som det är möjligt, vilket 
bekräftas delvis i en rapport om modersmål (Skolverket, 2008b) där elever som 
endast deltagit i SVA-undervisning i tillägg till den allmänna skolgången 
genomsnittligt fått det lägsta meritvärdet (181p) i en undersökning bland elever med 
utländsk bakgrund (utlandsfödda elever, andragenerationselever, samt elever med en 
utlandsfödd och en svenskfödd förälder). Samtidigt fick elever som endast deltagit i 
modersmålsundervisning fått högsta meritvärdet (220p). Elever som läst både SVA 
och modersmålsundervisning hamnade genomsnittligt högre en de som bara hade 
deltagit i SVA-undervisningen utan modersmålsundervisning (190p). Jämförelsevis 
nådde elever födda i Sverige av svenskfödda föräldrar högre, men inte så högt som 
elever som bara deltagit i modersmålsundervisning (208p).  
 
För att stödja andraspråkselevernas lärande i alla ämnen och för att kunna etablera en 
utbyggnad i modersmålet krävs det också ett samarbete över ämnesgränserna som 
svenska, matematik, historia etc. tillsammans med andraspråkslärare och 
modersmålslärare (Torpsten, 2008). Betänkas kan att elever har rätt att utvecklas till 
tänkande människor med tro på sig själva och sin förmåga. De ska få en valfrihet 
som inkluderar en möjlighet att studera vidare. Det krävs att man kan läsa för att 
kunna leva ett rikt liv i Sverige. Allt för många elever, speciellt med 
invandrarbakgrund, lämnar grundskolan utan att kunna läsa så bra att de kan hämta 
information från böcker och tidningar (Bergman, Sjöqvist, Bülow, Ljung, 2001). 
  

2.3.2 Inlärning 
 
För att definiera inlärning kan ett par olika distinktioner göras. Ett sätt är att dela upp 
inlärning i tillägnande (eng. acquisition) och inlärning (eng. learning). Ett 
angränsande sätt är att skilja på informell och formell inlärning. Informell inlärning 
sker utan undervisning, medan formell inlärning är den inlärning som äger rum i 
klassrummet. Skillnaden mellan andraspråksinlärning och främmandespråksinlärning 
är att ett andraspråk kan läras in och tillägnas både i och utanför klassrummet 
(Abrahamsson, 2009). Främmandespråksinlärning kan exemplifieras med en persons, 
vars modersmål är svenska, inlärning av engelska, franska eller tyska i skolan. 
Andraspråksinlärning innebär att någon lär sig ett nytt språk i en omgivning, där 
detta språk används som kommunikationsmedel. Tillvägagångssättet är i princip 
detsamma som när ett barn lär sig sitt förstaspråk. Tyvärr kommer många 
andraspråksinlärare aldrig över sin brytning och sin avvikande språkanvändning i 
övrigt, vilket gör att det i allmänhet finns ett stort behov av stöd i form av 
undervisning (Hyltenstam & Wassén, 1984).  
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En metod för nybörjare kallas TPR-metoden och introducerades av en amerikansk 
inlärningspsykolog vid namn James Asher redan på 1960-talet, enligt Engström 
(1993). TPR står för Total Physical Response, vilket kan översättas till ”gensvar 
enbart genom handling”. Metoden bygger på en idé om att elever lär sig snabbare 
och effektivare genom att lyssna och förstå än genom att omedelbart försöka tala. 
Eleverna svarar på lärarens uppmaningar med handlingar, ex. knacka på golvet. 
Elever lär sig snabbt och minns bättre det som de har fått utföra i handlingar. 
Metoden förutsätter inte att eleverna är läs- och skrivkunniga och ingen tvingas att 
tala förrän den själv känner sig redo. TPR bör kombineras med andra metoder och 
kommunikativa aktiviteter efterhand eftersom TPR inte kommer åt att låta eleverna 
uttrycka tid, känslor, tvivel och abstraktioner (a.a.). Det är också viktigt att anpassa 
TPR-aktiviteterna efter elevernas mognadsnivå och att det ingår 
överraskningsmoment så att det hela tiden är spännande (Benckert, 2000) 
 
Stephen Krashen (1987) är en amerikansk språkpedagog som har satt en tydlig prägel 
på språkinlärningsdiskussionen. Det finns en god anledning enligt Tingbjörn (1994) 
att kortfattat redogöra för hans teorier och knyta dem till den aktuella 
språkinlärningssituationen i SVA eftersom hans begrepp tar upp och behandlar 
centrala språkinlärnings-mekanismer och förhållanden. Här presenteras endast hans 
fem huvudhypoteser. 
 

1. The Acquisition – Learning Hypothesis (förvärv - inlärningshypotesen) 
Omedveten språkinlärning som uppstår på grund av äkta kommunikation. Detta leder 
till en känsla för korrekthet. 

 
2. The Natural Order Hypothesis (Hypotesen om en naturlig inlärningsordning) 

Det finns en naturlig inlärningsordning för språkliga enheter som inte kan brytas 
genom medveten regelgivning. 
 

3. The Monitor Hypothesis (”Utgivarhypotesen”) 
I den här hypotesen tänker sig Krashen att det finns en granskningsmekanism som 
kontrollerar att den avgivna språkproduktionen inte bryter mot behärskade regler. 
Den här monitorfunktionen ansluter sig nära hypotes nr 1. 
 

4.  The Input Hypothesis (Inputhypotesen) 
Inlärning uppstår av sig självt under förutsättning att inläraren utsätts för 
”comprehensible input”, dvs. förståelig språklig stimulans, på för honom/henne rätt 
nivå. 
 

5. The Affective Filter Hypothesis (Hypotesen om det affektiva filtret) 
Den här hypotesen rör språkinlärarens attityder. Med öppen attityd skapas 
gynnsamma inlärningssituationer, vilket ger ett lågt affektivt filter 
(affekt=sinnesrörelse). Obehag, osäkerhet och ängslan inför inlärningen skapar 
däremot ett högt affektivt filter. För bäst möjlig inlärningssituation är det nödvändigt 
att eleverna inte blir korrigerade på ett sätt som de upplever som negativt och 
generande och att lärare och kamrater inte skrattar eller ironiserar över deras fel och 
misstag. Här är attityden viktigare än begåvningen (Tingbjörn, 1994).  
 
Krashens monitormodell har fått utstå en hel del vetenskaplig kritik, den är idag i 
stort sett given plats i en diskussion av kognitivt baserade inlärningsmodeller 
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eftersom den är tydligare och konkretare än andra teorier. Krashens teori har också 
haft stor attraktionskraft på andraspråkspedagoger världen över och tillämpas därmed 
fortfarande i andraspråksundervisningen (Abrahamsson, 2009). 
 
Ordkunskap, grammatik och prosodi (den gren inom fonetiken som studerar det 
talade språkets rytm och melodi) är viktigt för den som ska lära sig ett nytt språk. 
Både Bannert (2004) och Kjellin (2002) förespråkar prosodi, Kjellin något mer än 
Bannert. Kjellin har en tro på att flertalet elever kan lyckas nå ett perfekt eller nästan 
perfekt svenskt uttal genom att arbeta med prosodi i ett sex-punktsprogram:  
 
1. Lyssna – hörseln har en mycket stor roll för att överhuvudtaget kunna ta till sig ett 
språk och dess prosodi.  
2. Höra – försöka förstå vad det är som sägs.  
3. Imitera – försöka säga det som sägs. Ett spädbarn använder som exempel nästan 
ett helt år till att bara lyssna och jollra, alltså imitera.  
4. Kontrollera – att fundera på om man uttalar det som sägs riktigt.  
5. Producera – göra egna meningar och använda språket.  
6. Filtrera och automatisera – förhoppningsvis blir feluttal stoppade och rättade av 
andra i det här läget.  
 
SVA-elever behöver mycket tid med att arbeta med de första fyra punkterna. Genom 
att arbeta tidigt med uttal i språkinlärningen slipper andraspråksinläraren få ett 
fossiliserat brytningsfel i sitt tal, vilket kräver en hel del jobb att få bort. Det är lika 
lätt/svårt att lära sig säga rätt på en gång som det är att lära sig säga fel. Läraren 
måste vägleda eleven eftersom det bara finns ett riktigt sätt men kanske hundra 
felaktiga. Eleven behöver uppmuntran och kan spelas in första gången han/hon säger 
något. Kanske tionde gången kan en ny inspelning visa eleven att utveckling har 
skett (Kjellin, 2002). 
 
Bannert (2004) arbetar individuellt med elever och detaljerar enskilda ljud t.ex ett 
hhh, ett hhh, ett hem. Bannert menar att eleven antingen kan arbeta auditivt – lyssna, 
hör, säg efter (liknar Kjellins (2002) första tre punkter i sex-punktsprogrammet) eller 
visuellt – se läppformningen i en spegel när ett ljud uttalas. Bannert menar att man 
måste prioritera uttalsljud som har betydelse för förståelsen eftersom 
undervisningstiden ofta är begränsad. Kjellin (a.a.) arbetar helst med en grupp på 
minst åtta elever och använder sig av körövningar med långa meningar. Meningarna 
kan t.ex. innehålla elevernas adresser.  
 

2.3.3 Material och uppgifter  
 
Lärare bör ta vara på alla tillfällen i både tal och skrift, för att erbjuda elever de 
korrekta språkliga mönster de för tillfället behöver. Redan på nybörjarstadiet kan 
läraren göra detta muntligt, genom att vara särskilt uppmärksam på hur en elev 
uttrycker sig i tal. Genom att tolka elevens förenklade tal kan läraren återge det i en 
mer utbyggd korrekt form, som är anpassad till elevens nivå. Läraren kan även skriva 
upp ett genomfört samtal på blädderblock. Eleverna kan använda det enkla samtalet 
för att bygga ut det mer och mer. Eleverna behöver möta nya ord och uttryck många 
gånger, både i tal och i skrift, eftersom inlärning sker när eleverna möter språket i 
likadana eller liknande situationer om och om igen (Bergman & Tidblom, 1993). Det 
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kan vara bra att samla material för att kunna konkretisera undervisningen. T.ex. kan 
föremål som används för att utföra olika yrken vara bra att ha. En läkare behöver 
bl.a. plåster, bandage, sprutor och stetoskop osv. En världskarta kan hjälpa eleverna 
att visa varifrån de kommer, en spegel kan hjälpa barnen att få syn på hur olika ljud 
skapas med munnen och en bandspelare kan spela upp inlästa texter eller böcker och 
kan få eleverna att förstå olika personer som talar svenska. Sånger kan illustreras för 
att det ska vara lättare att associera till vad det är man sjunger om. När olika 
ämnesområden behandlas finns det ofta en sång som behandlar ämnet. Genom att 
eleverna får en god introduktion till sången kan den vara att sätt att utöka ordförrådet 
(Benckert, 2000). En riklig och omväxlande läsning främjar elevers språkfärdighet 
och är en stor källa till ett utökat och varierat ordförråd. Ordförrådet expanderar 
kraftigt under skolåren, med i medeltal ca 3 000 ord per år. En lärare behöver fråga 
sig vilka fackord som eleverna måste kunna för att förstå innehållet i nästa tema och 
ta upp dessa ord till behandling. Man måste också arbeta med förståelse och 
fördjupning av begrepp. Exempelvis tolkade en elev en gång uttrycket slå samman 

bondefamiljernas jord som att bönderna dödades och att deras mark förstördes. Detta 
visar att han/hon inte har förstått och att innehåll och ord måste diskuteras 
(Holmegaard & Wikström, 1994).  
 
Molloy (2008) har prövat en modell för skrivutveckling som hon först upplevde som 
mekanisk, men efteråt fann att den visade på mer eller mindre nyanserat språk i 
elevernas texter. Modellen gick ut på att jämföra elevers tidigare texter med 
nyskrivna och i dem räkna på olika ordklasser. Eleverna var positiva när de fick 
fokusera på en ordklass i taget, för att söka och pröva språkets olika nyanser. 
Eleverna började också självständigt att granska sina texter från olika årskurser för 
att se i vilken mån de använde samma ord eller synonymer. Gibbons (2009) 
beskriver hur läraren kan arbeta med tal, skrift, läsning, förståelse av texter och 
lyssnande i det flerspråkiga klassrummet. Språkundervisning kan integreras med 
ämnesundervisning i klassen. Hon ger bl.a. exempel på hur grupparbeten kan 
planeras och genomföras så att alla elever blir delaktiga. I en så kallad expertgrupp 
ansvarar gruppen för att berätta om sitt område för resten av klassen. Eftersom de 
andra eleverna har andra expertområden är det viktigt att gruppen berättar så explicit 
som möjligt, hela klassen ska förstå efter att berättandet är klart. Enligt Gibbons kan 
ingen elev smita undan kamrattrycket som kräver att alla tar sitt ansvar för att alla i 
expertgruppen ska få fram den information som krävs. Genom att alla elever till en 
början får tilldelat sig en roll i gruppen får alla känna ansvar och bidra till att allt 
löper smidigt. En kan hålla ordning på tiden, en föra anteckningar och en kan hålla 
koll på att alla får möjlighet att bidra osv. Andraspråkselever får inte längre betraktas 
som en egen grupp i klassen eftersom de i dagens mångkulturella och flerspråkiga 
klassrum är de som är klassen (a.a.).  
 

2.4 Bedömning 
 
Elmeroth (2005a) skriver att de som har rätt till undervisning i SVA är de elever som 
ännu inte nått upp till förstaspråksnivå i svenska. Emellertid krävs det kunskap och 
lättillgängliga bedömningsinstrument att bedöma elevernas språknivå. För 
närvarande finns det bara otillräckliga bedömningsinstrument. En form av test som 
används fortfarande kallas ”SVAN-test” (Svenska som andraspråk, 1983) men de 
anses vara både förlegade och otillräckliga enligt Elmeroth. Ämnesproven tjänar 



10 
 

heller inte syftet att bedöma elevernas kunskaper i andraspråket, elevernas 
svårigheter kan analyseras av de fel de gör men det räcker inte. För att kunna 
upptäcka undvikande av konstruktioner, ämnesområden och så vidare, måste 
elevernas kompetens analyseras och värderas med varierade och relevanta 
lingvistiska kriterier. Den pedagog som ska genomföra en bedömning måste ha 
kunskap om t.ex. performansanalys och interimspråksutveckling (a.a.). 
Performansanalys används för att plocka isär språket och analysera varje komponent 
för sig för att få en nyanserad bild av verkligheten (Abrahamsson & Bergman, 2008) 
och behandlas senare i rapporten. Begreppet interimspråk används som betäckning 
för det särskilda språk som språkinläraren använder på sin väg för att nå 
förstaspråksnivå. Interimspråket ska bedömas efter varje elevs individuella 
språkutveckling (Myndigheten för skoluteckling, 2007). Bedömning av elevers 
arbete i SVA är en särskild del av den pedagogik som bedrivs och där pekar 
forskningen på fördelarna med en individrelaterad, processinriktad bedömning som 
syftar till att stödja elevernas utveckling (Axelsson, 2004).  
 
Kärnan i ämnet SVA är att stödja inlärningen av språkets bas, d.v.s. allt det som 
svenska barn redan kan när de börjar skolan och som är förutsättningen för att de ska 
kunna lära sig det som behandlas i svenskämnet. Eftersom eleverna har vitt skilda 
utgångslägen vad gäller behärskning av svenskan, måste läraren kunna bedöma varje 
enskild elevs nivå och kunna anpassa sin undervisning efter den (Myndigheten för 
skolutveckling, 2003). En av de viktigaste faktorer som påverkar inlärningen är den 
kunskap som eleven redan har. Därför är bedömning en pedagogisk nödvändighet 
och en viktig informationskälla när man ska ta reda på vad eleverna behöver lära sig. 
En koppling till Vygotskijs tankar om zonen för närmaste utveckling är att vi måste 
veta vad eleven klarar av på egen hand för att veta hur vi bäst ska stötta 
honom/henne under nästa steg i utvecklningen (Gibbons, 2009). 
 

2.4.1 Fortlöpande bedömning  
 
För att kunna bedöma språkutveckling krävs det närstudier av elevernas språk, en 
pedagog kan då upptäcka undvikande av konstruktioner eller ämnen. Dessa analyser 
syftar till att bedöma språkets kvaliteter, istället för att hitta fel som eleverna gör. 
Felen kan vara en del i interimspråksutvecklingen (Myndigheten för skolutveckling, 
2007).  
 
Genom analysering och beskrivning av elevers aktuella språknivå kan lärare säkra 
deras fortsatta språkutveckling. De språkmässiga felen som begås av eleven är 
viktiga för att synliggöra den inlärningsprocess som pågår. Kunskap om elevernas 
aktuella språknivå är också nödvändig för att skolan ska kunna ta hänsyn till deras 
förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen i andra ämnen. Bedömningen ska 
vara integrerad i undervisningen genom t.ex. loggbokskrivande, elevernas 
självskattning av sin egen språkförmåga och ett urval av elevtexter, av olika texttyper 
och från olika tidpunkter. Det är också viktigt när en elev byter skola, att 
överlämnande lärare kan beskriva elevens aktuella språknivå vilket är överlägset alla 
testresultat. Ett gemensamt språk behövs för att lärarna ska veta vad de behöver prata 
om. Det som behöver förmedlas om den nya eleven är språknivå, kunskaper om 
omvärlden, tidigare skolbakgrund och tid i Sverige (Bergman & Forshage, 2000). 
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Gibbons (2009) menar att bedömning tar tid och man får lägga ner mycket arbete på 
det, men ju mer man jobbar med det desto fortare går det. Individualisering kan bli 
möjlig eftersom pedagogen får upp ögonen för hur han/hon ska planera för att möta 
elevens specifika behov (a.a.). Forskning har visat att lärare som följer sina elevers 
läsutveckling noggrant, med formella och informella metoder är mer framgångsrika 
än lärare som inte ägnar tid, engagemang och kraft åt detta (Lundberg & Herrlin, 
2003). Vidare menar Gibbons (a.a.) att det kan finnas tillfällen när informationen 
som standardiserade prov ger kan vara till nytta, men att den bedömning som är mest 
användbar för en lärare är den som upplyser om i vilken grad eleverna behärskar 
språket de möter i klassrummet. I synnerhet inom de områden som behöver stöttas 
för tillfället eftersom syftet med bedömningen är att den ska verka 
inlärningsbefrämjande.   
 
En modell för språkutvecklingsanalys som har ökat i användning under senare år 
kallas performansanalys. Eftersom den utgår från elevens muntliga eller skriftliga 
produktion, innebär analysen att den riktar sig mot det eleven klarar av att 
kommunicera på sitt andraspråk. Det går att genomföra en noggrann bedömning av 
det språkliga beteendet, eftersom metoden utgår från elevers fria produktion. 
Bedömningen syftar till fortsatt utveckling med hjälp av regelbundna 
performansanalyser som ligger till grund för att planera den fortsatta undervisningen 
(Myndigheten för skolutveckling, 2007). Analysen ska i första hand gå ut på att 
fastställa vad inläraren klarar av att förmedla enligt Abrahamsson och Bergman 
(2008). Punkter att utgå ifrån kan vara: 
 

1. Kommunikativ kvalitet    – Är texten förståelig?  Anpassas texten till 
 mottagaren och hans/hennes referensramar? 

2. Innehållsmässig kvalitet  
a. Begriplighet och struktur   – Finns det en röd tråd och tydlig struktur i 

  texten? Presenteras och återanknyts personer 
  och företeelser på ett begripligt och tydligt 
  sätt? 

b. Svårighetsgrad     – Förekommer egna slutledningar, 
  associationer eller värderingar? 

3. Språklig kvalitet     – Hur ser den språkliga komplexiteten ut? 
4. Kommunikationsstrategier    – Vilka går att urskilja i texten? 

 
När performansanalysen väl är genomförd, har läraren ett underlag för 
utvecklingssamtal. Eleven kan få veta vilka förtjänster texten har och vad som står 
närmast att utveckla. Det är viktigt att vara medveten om vad man vill få fram med 
analysen. Ibland behövs det en grundlig helhetsbedömning där alla komponenter 
finns med och ibland räcker det med en djupdykning på något delområde i 
språkutvecklingen som sedan kan följas upp med andra metoder (a.a.). 
 
Axelsson, Lennartson-Hokkanen och Sellgren (2002) har genomfört en utförligt 
dokumenterad utvärdering enligt Abrahamsson och Bergman (2008). Utvärderingen 
handlar om hur 114 pedagoger i Stockholm använder sig av den information de får 
via performansanalyserna. Användningsområdena som behandlades var bl.a. 
utvecklingssamtal, individualisering, kollegiala samtal, överlämnandesamtal och 
planering av undervisning. Flera pedagoger ansåg sig kunna fastställa och följa 
barnens utvecklingsnivå på ett sådant sätt att arbetet kunde utgå från barnet. 
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Performansanalyser kan också vara ett bra redskap vid bedömning av olika typer 
prov, t.ex. nationella prov i svenska och i SVA. Det är viktigt att göra en noggrann 
analys av elevens språkförmåga innan eleven deltar i proven, för att försäkra sig om 
det är meningsfullt för eleven att delta i proven. Eleven bör ha passerat 
nybörjarstadiet innan han/hon genomför ett sådant prov. Performansanalysen har fått 
kritik för att vara tidkrävande. En del tycker att det i början kostar mer än det smakar. 
De kan finnas behov för pedagogen att träna upp sin egen förmåga att tränga sig 
igenom den språkliga ytan i texterna för att kunna göra språkliga observationer. När 
man val har lärt sig tekniken och aktualiserat de grundläggande kunskaperna har man 
skaffat sig ett ovärderligt instrument för fortsatta observationer, som senare kan 
ersätta delar av det tidkrävande hantverket (a.a.).  
 
Göransson (2007) är positiv till performansanalysen och menar att den lyfts fram av 
många författare som en viktig bedömningsmetod för att följa elevernas språkliga 
utveckling. Hon skriver att en av styrkorna i den här bedömningen är att den lyfter 
fram det som eleven kan i första hand, vilket är viktigt för elevens självbild. Det är 
lätt att se vad eleven lärt sig sedan senast vid upprepade analyser. Läraren får också 
underlag för att kunna anpassa undervisningen till vad eleven behöver lära sig i nästa 
steg, vilket ger läraren en möjlighet att ligga snäppet över elevens nuvarande 
kunskapsnivå. Göransson tror också att performansanalysen kommer att bli ett 
ypperligt redskap när allt fler lär sig denna bedömningsmetod. Av de 15-tal elever 
som hon själv tagit emot från olika skolor är det ännu ingen lärare som med hjälp av 
performansanalysen kunnat fastställa var eleven står när hon ska ta över. Hon önskar 
sig ett bättre underlag än att ”eleven arbetar bra” osv, vilket hon tror att ett spridande 
av kunskap i performansanalys kan hjälpa till med. Vähäkangas (2007) är mer 
skeptisk, att använda performansanalys som ensamt bedömningsinstrument håller 
inte eftersom den inte tar upp läsförståelse eller ordförståelse. Det krävs 
kompletterande test för att täcka sistnämnda. Hon frågar sig vilka tester som är 
tillförlitliga och vilka man bör använda sig av. Själv förespråkar hon 
egenkomponerade tester fram till att det utarbetas bättre alternativ.  
 

2.4.2 Bedömningsresultat 
 
Enligt Regeringskansliet (Online) ska läraren i varje ämne skriva ner hur det går för 
eleverna i relation till målen läroplanen och kursplanerna. Dessa skriftliga omdömen 
kan vara betygsliknande. Tidigare var det inte tillåtet att skriva ner om en elev hade 
nått målen i ett ämne eller inte eftersom informationen inte fick ha karaktären av 
betyg. Beslutet började gälla den 15 juli 2008. I grundskoleförordningens 7 kap. 2§ 
står det att en lärare fortlöpande ska informera eleven och elevens vårdnadshavare 
om elevens skolgång. Tillsammans ska de ha minst ett utvecklingssamtal per termin 
om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Vid 
utvecklingssamtalet ska informationen grunda sig på en utvärdering av elevens 
utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna. I en skriftlig 
individuell utvecklingsplan ska läraren ge omdömen om elevens kunskapsutveckling 
i relation till målen i varje ämne som eleven får undervisning i, samt sammanfatta 
vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt 
som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna (Utbildningsdepartementet, 
2008:525). De nationella mål som undervisningen har inriktats mot måste vara 
tydliggjorda för att elev/vårdnadshavare och lärare ska kunna följa upp och bedöma 
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elevens lärande och utveckling. Hur läroplan och kursplaner hänger samman med 
undervisningen kan vara svårt för elever och vårdnadshavare att se. Därför är det 
viktigt att informationen om målen i styrdokumenten också kan relateras till en 
beskrivning av hur undervisningen har genomförts för att konkretisera innebörden i 
de nationellt fastställda målen. Läraren, eleven och vårdnadshavaren ska vid 
utvecklingssamtalet diskutera hur elevens fortsatta utveckling i riktning mot målen 
bäst kan främjas (Skolverket, 2008a). 
 
Ett begrepp som används mer och mer är formativ bedömning, vilket kan beskrivas 
som bedömning för lärande. Begreppet summativ bedömning, bedömning av lärande, 
anses mer traditionellt och summerar vad en elev kan vid ett visst tillfälle, t.ex. vid 
ett skriftligt prov. Ett formativt bedömningssätt utesluter dock inte prov, test och 
diagnoser, men de används som verktyg för fortsatt lärande istället för domslut över 
vad eleverna har lärt sig. Utgångspunkten för de individuella utvecklingsplanerna tar 
en utgångspunkt i formativ bedömning, medan de skriftliga omdömena utgår från 
summativ bedömning. Bedömningen kan också ses som en lärande process, genom 
att använda bedömningsinformationen för att läraren ska kunna ändra sitt arbetssätt 
eller planera eventuella metodförbättringar. Tillsammans kan elever och lärare 
identifiera arbetsformer som passar för att nå de uppsatta målen. Syftet är att 
utveckla lärandet och undervisningen (Myndigheten för skolutveckling, 2007).  
 
Skolåret 2008/2009 infördes skriftliga omdömen från och med årskurs 1, nationella 
prov i årskurs 3 och mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av tredje skolåret i 
ämnena matematik, svenska och SVA. Till detta har skolverket bl.a. gett ut en 
kursplan med kommentarer i de tre aktuella ämnena och ett diagnosmaterial i 
svenska och SVA som heter Nya Språket lyfter (Skolverket, 2008c). Kommentarerna 
till kursplanerna är framtagna för att visa på exempel på hur eleverna kan visa sina 
kunskaper i handling. De ska också tydliggöra och precisera de begrepp som finns i 
de mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret. Målen att 
uppnå kan ses som en indikation på om undervisningen möjliggör för eleverna att 
utveckla kunskaper i linje med läroplanens och kursplanernas mål. Det är viktigt att 
komma ihåg att de flesta elever kan och ska ha nått längre i sin kunskapsutveckling 
än vad dessa mål anger. Ämnena svenska och SVA kommenteras tillsammans runt 
begreppsförklaringar till innehåll, texter, genrer, läsa, skriva etc. (Skolverket, 2009). 
Nya Språket lyfter ska vara ett stöd för bedömning av elevers måluppfyllelse och 
utgår från kursplanerna i svenska och SVA. Materialets syften är att kunna 
diagnostisera elevers starka och svaga sidor, visa hur långt eleven har nått i sin 
kunskapsutveckling mot kursplanens uppnåendemål, ge lärare ett analysverktyg som 
kartlägger elevers förkunskaper och brister inom det aktuella kunskapsområdet och 
slutligen att på ett tydligt sätt beskriva hur man kan använda materialet i sin 
undervisning för språk- och läsutveckling (Skolverket, 2008c).  
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3 SYFTE 
 
Min hypotes är att andraspråksundervisning bedrivs på olika sätt utifrån vem som bär 
ansvaret. Syftet med den här fallstudien är att undersöka hur undervisning i svenska 
som andraspråk, SVA, kan gå till utifrån ett fall. För att veta på vilken nivå 
undervisningen ska läggas studeras också hur eleverna bedöms, löpande och 
resultatmässigt. Resultatet av fallstudien ska kunna användas till vidare studier eller 
för att jämföra och kanske utveckla sin egen undervisning.  

3.1 Problemformulering 
 

- Hur kan undervisning i SVA bedrivas i årskurs F-3? 
- Hur kan elevernas språkfärdigheter i SVA bedömas i årskurs F-3? 
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4 METOD 
 
I metodkapitlet beskrivs inledningsvis valet av forskningsmetod, fallstudien, och 
mina metodologiska förhållningssätt. Sedan följer en förklaring av tillförlitligheten 
med rapporten, mitt etiska förhållningssätt och valet av urvalsgrupp. Begreppet 
triangulering förklaras också, eftersom jag använder mig av triangulering i 
resultatkapitlet. Slutligen behandlas genomförandet av fallstudien, vilken innehåller 
två intervjuer, en observation samt analyser av dessa.   
 

4.1 Val av metod 
 
Jag har valt att använda fallstudien som forskningsmetod. Valet har tillkommit 
utifrån att fallstudier ger unika möjligheter att studera ett fenomen i hela dess 
komplexitet och ofta i dess naturliga miljö (Nordlund & Rönnberg, 1984), samt att 
kunskaper från fallstudier är levande, konkreta och direkta, snarare än abstrakta och 
teoretiska. En fallstudie kan också ge uppslag till möjliga begrepp och teorier som 
senare kan kontrolleras i andra situationer, för att se om dessa begrepp och teorier 
har en bredare tillämpning (Merriam, 1994). Slutligen tenderar kvalitativa forskare 
att föredra fallstudien eftersom det möjliggör att nå ett större djup i forskningen 
genom att koncentrera undersökningen på ett eller ett fåtal fall (Descombe, 2004).  
 
Vid fallstudier utgår man från ett helhetsperspektiv och försöker få så täckande 
information som möjligt (Patel & Davidsson, 2003). Fallstudien är en intensivstudie 
som sträcker sig över en kortare eller längre period. Den går ut på att forskaren 
samlar in allt relevant material han/hon kan finna om ett, eller ett fåtal fall. Olika 
typer av data varvas med varandra, intervjuer och observationer, hårddata såväl som 
mjukdata (Svenning, 2003).  
 
De filosofiska grunderna för fallstudier kommer från ett kvalitativt 
forskningsmönster snarare än från ett kvantitativt. Kvalitativ metod är induktiv, 
vilket innebär att den fokuserar på process, förståelse och tolkning snarare än att vara 
experimentell och deduktiv, utan direkt stöd från iakttagelser av verkligheten. 
(Merriam, 1994). Framställningen av kvalitativ och kvantitativ metod är ofta att de är 
helt oförenliga, vilket inte är fallet i praktiskt forskningsarbete. Huvuddelen av all 
den forskning som bedrivs idag inom samhälls- och beteendevetenskaperna befinner 
sig någonstans mellan dessa två ändpunkter (Patel & Davidsson, 2003). Einarsson 
och Hammar Chiriac (2002) anser att det är dags att lägga bort etiketterna kvalitativ 
och kvantitativ forskning och istället utgå från andra värdegrunder. Själva 
förespråkar de observationsstudien och menar att observation bygger på vad som 
faktiskt händer. De menar att man med hjälp av observation kan nå grupper som inte 
kan ge egna verbala förklaringar till sitt beteende. Detta är en grund till varför jag 
använder mig av observation tillsammans med intervjuer i fallstudien.  
 
Insamling och analys sker samtidigt i en fallstudie. För att veta vem man ska fråga 
och vad man ska fråga om eller iaktta, måste informationen analyseras efterhand som 
den kommer fram (Merriam, 1994). För att veta när insamlingen av information ska 
avslutas, kan man utgå ifrån Lincoln och Guba (1985) som skriver att”…at the end, 
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the inquirer will need to have recourse to rules that will guide a ”stop collecting and 
processing” decision…” (a.a., s 350) och ställer upp fyra riktlinjer för detta: 
 

1. När källorna börjar ta slut (även om det alltid är möjligt att söka upp en källa 
flera gånger för att få mer information). 

2. När kategorierna börjar bli mättade (när en fortsatt datainsamling bara ger ett 
mycket litet tillskott av ny information, om man jämför med den kraft man 
måste lägga ner för att få tag i den). 

3. När vissa regelbundenheter visar sig (här gäller det att vara på sin vakt mot 
felaktiga slutsatser runt regelbundenheter som egentligen ligger på en alldeles 
för enkel nivå). 

4. När informationen kommer i övermått (upplevelsen av den nya informationen 
som kommer fram ligger långt ifrån det som undersökningen egentligen 
handlar om).   
 

4.2 Metodologiska överväganden 
 
I rapportarbetets inledning var det tänkt att problemformuleringen endast skulle utgå 
från bedömning i ämnet SVA. Bedömningen skulle till dels gälla den skriftliga 
bedömningen i de individuella utvecklingsplanerna och till dels den fortlöpande 
bedömningen i undervisningen. Bedömningen kopplade jag till Vygotskijs proximala 
utvecklingszon, vilken läraren kan utgå ifrån för att ge undervisning på rätt nivå till 
eleven (Fröjd, 2005; Imsen, 2006). Litteraturstudien visade tidigt att 
bedömningsarbetet är nära knutet till undervisningen, varpå problemformuleringen 
utökades till att även omfatta hur undervisning kan bedrivas. Vidare visade det sig att 
elever som läser SVA ofta också är knutna till modersmålsundervisning. Modersmål 
har visat sig ha betydelse för utvecklandet av ett andraspråk (Skolverket 2009) och 
ett samarbete med modersmålslärare ser jag som en naturlig del i undervisningen.  
 
Till en början var det tänkt att jag skulle göra en studie baserad på intervjuer med 
olika SVA-lärare jag varit i kontakt med. En bit in i arbetet bestämde jag istället 
under handledning att jag skulle gå över till att göra en fallstudie, vilket kan ha 
påverkat rapporten genom att syftet fick vad Patel och Davidsson (2003) kallar ett 
helhetsperspektiv. Jag ville få en så täckande information som möjligt, vilket 
fallstudien möjliggjorde. Det är möjligt att strukturen i arbetet och rapporten arit 
annorlunda om jag redan från början varit klar över att jag skulle använda fallstudien 
som metod.  
 

4.3 Tillförlitlighet 
 
Kärnan i vetenskapligt arbete är teorier som omfattar alla elementära sammanhang. 
Vi söker kunskap om den verklighet vi uttalar oss om genom t ex observationer, 
intervjuer och genomgång av statistik, men det är det teoretiska arbetet som avgör 
betydelsen av de iakttagelser vi gjort. Om forskningen leder till en bättre förståelse 
av de fenomen vi studerar är en fråga om analysens hållbarhet och förklaringsvärde 
(Eliasson, 1995). För att det ska vara möjligt att följa upp en studie är det viktigt att 
studien har en hög reliabilitet och validitet. Reliabiliteten handlar om säkerhet och 
precision i datainsamlingen, vilket vill säga att det finns överensstämmelse mellan 
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olika insamlingstillfällen med samma metod. Det handlar alltså om vikten av att vara 
konsekvent i sitt arbete. Validiteten handlar om att forskaren verkligen undersöker 
det som var tänkt att undersökas. Det ska finnas en överensstämmelse mellan 
forskningsfråga, datainsamling och analys (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). 
Hållbarheten i en kvalitativ fallstudie grundar sig på forskarens förhållningssätt och 
sinnesnärvaro, till skillnad från experimentella undersökningar där man redogör för 
validiteten och reliabiliteten i förväg. I fallstudien ser man på samspelet mellan 
forskare och deltagare, hur trianguleringen av informationen utförs, vilka tolkningar 
som görs och hur utförlig beskrivningen är. Själva trianguleringen stärker både 
reliabiliteten och den inre validiteten (Merriam, 1994). Tillförlitligheten stäms av i 
diskussionskapitlet.  
 

4.4 Etiskt förhållningssätt 
 
Inför fallstudien satte jag mig in i de etiska principerna enligt Vetenskapsrådets 
(1999) etiska krav. Enligt vetenskapsrådet finns det ett forskningskrav som behandlar 
hur forskningen bedrivs och ett individskyddskrav som ska vara till skydd för 
individen. Dessa två krav måste alltid vägas mot varandra utifrån värdet av det 
förväntade kunskapstillskottet och mot möjliga risker av negativa konsekvenser för 
den som lämnar information eller någon i dess närhet. Det finns fyra huvudkrav som 
konkretiserar det grundläggande individskyddskravet:  
1. Informationskravet – deltagarna ska informeras om syftet med forskningen, att 
deltagandet är frivilligt och att uppgifterna inte kommer att användas till något annat 
syfte än forskningen.  
2. Samtyckeskravet – forskaren måste ha den frivillige uppgiftslämnarens och 
undersökningsdeltagarens samtycke.  
3. Konfidentialitetskravet – utomstående ska inte kunna identifiera personer i 
rapporten. Forskaren har tystnadsplikt. Personuppgifter och information som 
deltagarna lämnat bör vara sekretessbelagda och hanteras ytterst varsamt.  
4. Nyttjandekravet – de insamlade uppgifterna får bara användas för 
forskningsändamål. Insamlad information får inte säljas vidare eller användas för 
beslut eller åtgärder mot en persons vilja.     
 
I rapporten nämns inte namn på personer, skola eller kommun enligt 
konfidentialitetskravet och jag har förvissat mig om att deltagarna frivilligt har 
samtyckt till att vara med i fallstudien efter att jag informerat om vad som gäller för 
informationskravet. 
 

4.5 Urvalsgrupp 
 
Ett fall i en fallstudie kan utgå från en individ, en grupp individer, en organisation 
eller en situation (Patel & Davidsson, 2003). Fallstudier inom pedagogiken kan ha 
fokus på enskilda elever, det vanligaste är dock att man använder fallstudier för att få 
förståelse och en bild av vilka specifika problem och frågor som rör den pedagogiska 
praktiken (Merriam, 1994). Poängen med en fallstudie i skolan är att en eller flera 
skolor väljs ut. En fallstudie väljs oftast ut på teoretiska grunder, istället för 
slumpmässiga, utifrån vissa kvaliteter hos undersökningsobjektet (Svenning, 2003).  
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Den här rapportens fallstudie är knuten till en skola som valts enligt Merriams (1994) 
urval baserat på personlig kännedom. Detta innebär att man väljer individer utifrån 
vad ”erfarna experter” (a.a., s 63) på ett visst område rekommenderar. Merriam 
exemplifierar rektorn som en erfaren expert till att välja ut elever utifrån en forskares 
kravlista. Jag valde att ringa en erfaren lärare för att rekommendera mig en SVA-
lärare utifrån min problemformulering. Skolan som den erfarne läraren arbetar på har 
en lång tids erfarenhet av undervisning i SVA i årskurs F-3. Skolan är centrum i 
kommunen för SVA- och modersmålsundervisning och 40 % av eleverna har 
utländsk bakgrund. 
 
Den SVA-lärare jag blev rekommenderad har tidigare under många år arbetat med 
vuxna elever på SFI (svenska för invandrare). Under de senaste åren har hon läst två 
kurser i SVA om vardera 10 poäng. De senaste tre åren har hon arbetat på den 
grundskola som hon nu är knuten till. I studien omnämns SVA-läraren ofta som 
”respondenten”. Eleverna har under året befunnit sig på en nybörjarnivå men har vid 
tidpunkten för studien nått nästa nivå, som kallas mellannivå i rapporten.  
 

4.6 Triangulering 
 
Jag har valt att göra en triangulering av mina forskningsresultat utifrån intervjuerna 
och observationen. Merriam (1994) menar att motiven bakom denna strategi är att 
den ena metodens svaga sidor ofta är den andras starka sidor. En observatör som 
kombinerar metoderna på detta sätt kan utnyttja alla fördelarna och ändå ha kontroll 
över deras nackdelar. Möjligheten att använda flera metoder under datainsamlingen 
är en styrka hos fallstudieforskningen och trianguleringen ökar tillförlitligheten. 
Enligt Patel och Davidsson (2003) betyder triangulering att flera 
datainsamlingsmetoder tillämpas, t.ex. intervjuer, observationer, dagböcker och 
dokument. I analysen vägs sedan dessa olika metoder samman för att ge en så fyllig 
bild som möjligt. Något som är bra med triangulering är att det kan ge underlag för 
en rikare tolkning om en person säger en sak i en intervju som sedan motsägs i en 
observation. Trianguleringen sker i rapportens resultatdel, efter en beskrivning av 
genomförandet.  
 

4.7 Genomförande 
 
Intervjuer är den huvudsakliga källan när det gäller att få fram de kvalitativa data 
som behövs för att skapa en förståelse av det man studerar i en kvalitativ fallstudie 
(Merriam, 1994). Jag valde därför att börja med en intervju. Analysen av intervjun 
gav mig uppslag till en observation och analysen av observationen gav mig uppslag 
till en avslutande intervju. Materialet organiserades genom att jag transkriberade 
intervjuerna och renskrev observationsanteckningarna. Jag kunde på det viset lättare 
jämföra resultaten mot varandra och reducera innehållet till det som var relevant för 
min studie. Sedan läste jag igenom materialet flera gånger från början till slut och 
antecknade samtidigt kategorier inför trianguleringen i marginalerna. Detta enligt 
Merriam, som vidare menar att analysen går in i ett mer intensivt skede när all 
information är insamlad.  
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Efter ett telefonsamtal till den lärare som jag utnämnt till en ”erfaren expert” blev jag 
rekommenderad att kontakta SVA-läraren i F-3. Jag skickade ett mejl (se bilaga 1) 
till henne där jag frågade om jag fick komma, beskrev mitt syfte och förklarade de 
etiska principerna utifrån Vetenskapsrådets (1999) etiska krav. Eftersom jag inte fick 
något svar på mejlet ringde jag senare och förklarade mitt ärende. Jag var 
välkommen på en första intervju och min fallstudie var igång. 
 

4.7.1 Intervju 1 
 
Intervjuformen som valdes beskriver Lantz (2007) som den öppna eller den riktat 
öppna formen, vilket kan vara i förväg formulerade frågor i en förutbestämd ordning, 
men med öppna svar. Lantz skriver att den som svarar i en öppen eller riktat öppen 
intervju beskriver sin bild av verkligheten och att intervjun ger data som ökar 
förståelsen för människors subjektiva erfarenheter. Den öppna och den öppet riktade 
intervjun gör det möjligt, enligt Lantz, att undersöka och genom en analys dra 
slutsatser om kvaliteter. Öppna intervjuer är användbara om syftet är att bidra till att 
utveckla modeller, eller om syftet är att fördjupa förståelsen av ett fenomen, som i 
mitt fall. Jag ville få fram data som så mycket som möjligt kom från respondenten 
själv. Enligt Merriam (1994) är intervjuer den huvudsakliga källan när det gäller att 
få fram de kvalitativa data som behövs för att skapa en förståelse av den företagelse 
man studerar i en kvalitativ fallstudie. Intervju är enligt Merriam kanske det enda 
sättet att få reda på vad någon vet eller tänker på. 
 
När jag intervjuade läraren i SVA använde jag en diktafon och anteckningsmaterial. 
Merriam (1994) menar att det finns tre grundläggande tekniker för att registrera 
intervjuinformation: 1)spela in hela intervjun, 2)anteckna under hela intervjun eller 
3)skriva ner så mycket man kommer ihåg efter att intervjun är klar. Det tredje 
alternativet beskrivs som det minst önskvärda sättet. Lantz (2007) beskriver en 
kombination av Merriams två första tekniker, att det kan vara en lämplig form att 
föra anteckningar under intervjuerna och samtidigt göra ljudupptagningar. Efter 
intervjuerna kan då intervjuaren lyssna igenom allt som sagts och komplettera 
anteckningarna. Lantz ser ett problem i att data kan reduceras på ett osystematiskt 
sätt, ifall intervjuaren enbart för anteckningar. Orsaken är att man inte hinner skriva 
ner allt under en intervju och att man mer eller mindre medvetet selekterar det man 
skriver ner.  
 
Fallstudieforskaren styrs ofta av frågor som rör process, varför eller hur något sker, 
och frågor som rör förståelse, vad, varför och hur (Merriam, 1994). Mina frågor 
utgick mycket utifrån hur (se bilaga 2). 
 
Innan intervjun inleddes gick vi tillsammans igenom frågorna, för att respondenten 
skulle känna sig trygg på vad som skulle komma. Jag ville ha en bra utgångspunkt 
för samspel mellan mig som intervjuare och SVA-läraren som respondent. Merriam 
(1994) menar att samspelet påverkar om en intervju ska bli framgångsrik eller inte. 
Ett samspel är i hög grad beroende av forskarens förhållningssätt och förmåga att 
ställa frågor. Efter intervjun transkriberade jag intervjun för att möjliggöra en analys.  
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4.7.2 Analys av intervju 1 
 
Respondenten var mycket informativ och svarade utförligt på mina frågor i närmare 
två timmar. Hon beskrev vad Lantz (2007) kallar för sin bild av verkligheten, vilket 
jag senare får analysera om den stämmer med hjälp av observation och kanske 
ytterligare intervjuer. Jag fick veta en del kring undervisningen i SVA men något 
mindre om bedömningen. Jag lät respondenten tala ganska fritt kring mina frågor och 
kom med följdfrågor kring metoder, material, planering och hur respondenten gör 
när hon observerar. Att bedömningen kom i skymundan kan bero på att mina tre 
frågor kring bedömning möjligtvis gick in i varandra och att respondenten flera 
gånger föll tillbaka på själva undervisningen. Bandupptagningen verkade inte störa 
respondenten nämnvärt, däremot visade det sig vara bra att spela in intervjun 
eftersom jag märkte att jag störde samspelet när jag antecknade för mycket.  
 
Respondenten berättade bland annat att det inte är lagfäst att lärarna ska ge elever 
skriftliga omdömen i alla ämnen förrän till hösten 2009. Detta stämmde inte överens 
med min övriga dokumentation. När jag frågade om hon använde sig av någon 
speciell inlärningsmetod svarade hon inte konkret på någon direkt metod. Jag har i 
bakgrunden skrivit om TPR-metoden, vilken jag tillsammans med de skriftliga 
omdömena planerade att ta upp med respondenten vid nästa intervju. 
 
Respondenten berättade att man måste variera undervisningen eftersom eleverna inte 
kan sitta med övningsböckerna i mer än tio minuter till en kvart i taget och att en 
lektion måste innehålla många moment så att eleverna kan hålla intresset vid liv. Hon 
berättade också att hon bedömer det dagliga arbetet hela tiden, i en pågående 
process. Och om hon märker att någon inte förstår, måste hon försöka hitta på ett 
annat sätt att jobba på eller att försöka få barnen att klara av det vid nästa tillfälle. 
Detta fick bli utgångspunkten för nästa möte, observation. 
 

4.7.3 Observation 
 
Jag observerade respondenten i arbetet under tre lektioner med utgångspunkt i 
frågorna: 
 

- Hur går undervisningen till? 
- Hur länge arbetar de med varje moment? 
- Vad händer när en elev inte förstår? 

 
Jag presenterade mig för alla elever och berättade att jag ville titta på när de jobbade 
en dag. Jag berättade att jag går på högskolan, ska bli lärare och att jag nu skriver en 
rapport om hur SVA-undervisningen går till. Jag berättade även att jag skulle sitta 
och anteckna under tiden de arbetade. Detta gjorde jag för att jag ville att det skulle 
vara en öppen observation. Jag ville få tillåtelse och tillit av eleverna att få vara med 
utan att störa för mycket i deras undervisningssituation. Holme och Krohn Solvang 
(1997) menar att om man blivit accepterad som observatör så ger en öppen 
observation en stor frihet. Det går då att gå fritt omkring och ställa frågor och titta på 
hur saker och ting fungerar. Enligt Holme och Krohn Solvang påverkar man alltid 
och blir påverkad av omgivningen. Bara genom att finnas i en miljö så påverkar man 
den, den sociala miljön förändras när man blir en del av den. Gruppmedlemmarna 
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ska veta om att man är en observatör och det är en fördel att vara accepterad, annars 
ska man helst inte påminna gruppen hela tiden om att man är en observatör. Eftersom 
jag inte ville påminna eleverna om min närvaro valde jag att dra mig lite tillbaka när 
jag väl presenterat mig och fått acceptans till att observera.  
 
När jag antecknade under observationen var det en del saker jag inte helt förstod, jag 
antecknade även detta. Eftersom jag höll på med en fallstudie så hade jag möjlighet 
att fråga om en del av dessa saker vid ett möte längre fram, detta enligt beskrivning 
av Holme & Solvang (1997). Det är också enligt Merriam (1994) normalt att 
kombinera informella intervjuer och samtal med observationer. Efter observationerna 
talade jag därför med respondenten om vad jag sett för att få bekräftelse på att jag 
uppfattat saker och ting någorlunda riktigt. Det är viktigt att tänka på att man tolkar 
utifrån de referensramar man har när man observerar. Till detta hör observatörens 
sociala och kulturella bakgrund och egna attityder färgar gärna de slutsatser man drar 
av observationen (Rubinstein Reich & Wesén, 1986). 
 
Att skriva ner det man ser är det vanligaste sättet att registrera observationer, det kan 
göras omedelbart vid observationstillfället eller vid ett senare tillfälle. Det kan vara 
bra att utveckla en egen förkortningslista för att hinna skriva ner så mycket som 
möjligt under observationen (Rubinstein Reich & Wesén, 1986). Jag valde att 
förkorta ”läraren” till ”L” och elevernas namn till första bokstaven. Resten av texten 
skrev jag ut. Man kan också försöka undvika onödiga ord som ”sedan” och 
”därefter” eftersom registreringen sker i tidsföljd (a.a.), vilket jag höll mig till.  
 

4.7.4 Analys av observation 
 
Jag valde att inte gå runt så mycket och fråga eleverna som jag kunde gjort eftersom 
det var en öppen observation. Jag märkte att jag påverkade undervisningssituationen 
genom min närvaro och jag försökte sätta mig lite vid sidan av. Läraren kom bort till 
mig med en förklaring en gång, frågade mig någon gång om till exempel vad jag 
skulle använda för ord om en tillbringare men vände sig annars mestadels till 
eleverna. Ett par gånger vände sig eleverna till mig och påpekade att jag skrev 
mycket. Merriam (1994) förklarar till dels detta genom att en observatör inte kan 
undvika att påverka och bli påverkad. Samspelet mellan observatören och den som 
blir observerad kan leda till att bilden av situationen blir förvrängd. Det är inte lätt att 
hantera den dubbla och nästan ohållbara situationen att både vara deltagare och 
observatör när man samlar in information (a.a.). Efter observationen renskrev jag 
mina observationsanteckningar, läste dem flera gånger och kom fram till att jag 
började få svar på mina frågor om hur undervisningen och bedömning går till utifrån 
ett fall i praktiken.  
 
Nu kände jag att flera kriterier enligt Lincoln och Guba (1985) började bli mättade. 
Respondenten var mycket öppen och informativ under både första intervjun och 
under observationen och informationen från de båda tillfällena stämmer någorlunda 
överens. När jag pratade med respondenten efter observationen upprepade hon flera 
saker som hon berättat i tidigare intervju. Jag började få svar på mina frågor om hur 
undervisning och bedömning bedrivs från ett enkelt fall i praktiken men ville ändå 
avsluta med en intervju för att klargöra vissa saker. Bland annat berättade 
respondenten i det avslutande informella samtalet efter observationerna, att hon 
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gärna visade mig hur hon brukar göra när hon utvärderar lektionerna. Detta missades 
tyvärr när dialogen fortsatte kring hur hon ändrat lektionerna ur 
bedömningssynpunkt. Hur respondenten utvärderar och planerar sin undervisning 
fick bli utgångspunkten till efterföljande intervju. 
 

4.7.5 Intervju 2 
 
Jag ringde först till respondenten för att avtala tid och förbereda henne på vad jag 
avslutningsvis skulle vilja veta mer om. När vi sedan möttes gick vi igenom frågorna 
på nytt innan vi startade själva intervjun. Eftersom jag märkte att bara 
bandinspelning fungerade bra under första intervjun lät jag denna gång bli att 
anteckna vid sidan om.  
 
Från första intervjun tog jag med mig frågan vad som gäller för skriftliga omdömen 
och om respondenten använder TPR-metoden. Från observationen fanns bl.a. frågan 
kvar kring utvärdering och planering av lektioner (se bilaga 2).  
 

4.7.6 Analys av intervju 2 
 
Intervjun tog denna gång ca 45 minuter. Eftersom vi hade träffats ett par gånger 
tidigare var respondenten nu väl insatt i mina problemställningar, vilket gjorde att vi 
kunde starta upp intervjun efter en kort genomgång av intervjufrågorna. 
Respondenten tog bl.a. själv upp hur hon arbetar med bedömning när hon planerar 
och utvärderar, utan att jag bad henne utveckla bedömningsaspekten. Det tror jag 
beror på att jag tidigare tryckt på just den saken. Respondenten var också förberedd 
och hade tagit fram underlag som kunde visa på hur hon gör när hon planerar och 
utvärderar sina lektioner. 
 
Insamlingen av material såg jag som färdigt enligt Lincoln och Guba (1985) efter att 
ha transkriberat den sista intervjun. Jag förberedde mig på en triangulering av 
resultatet genom att på nytt läsa igenom den samlade informationen jag fått in. Sedan 
analyserade och jämförde jag informationen från de olika tillfällena med varandra.  
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5 RESULTAT 
 
Resultatet innehåller en triangulering av fallstudiens insamlade material, vilket har 
kategoriserats utifrån undervisning (samverkan, inlärningsmetod, material och 
uppgifter) och bedömning (löpande bedömning, resultatbedömning). Det 
förekommer citat av respondentens talade språk, där en punkt anger ungefär en 
sekunds paus. 
 

5.1 Undervisning 
 
Respondenten nämner tre utvecklingsnivåer, nybörjarnivå (introduktionsfasen), 
mellannivå och avancerad nivå. Barn på nybörjarnivå och vuxna elever är de som 
upplevs som mest motiverade över lag. De vill på alla sätt ta till sig det nya språket 
som finns runt omkring dem enligt respondenten. Elever på mellan- och avancerad 
språknivå måste däremot ibland motiveras till att utveckla språket, eftersom det ofta 
händer att intresset för lek och kompisar tar allt större plats efterhand. Under 
observationen händer det t.ex. att en elev kommer en kvart försent till en lektion, 
antingen p.g.a. missförstånd eller för att just ha prioriterat lek framför undervisning. 
När eleverna fick sina läxor på slutet av lektionen menade en elev att det var alldeles 
för lite läxor, medan en annan tyckte att de borde ta läxledigt till imorgon. Den elev 
som inte önskade läxor var densamme som kom försent till lektionen. Detta stödjer 
respondentens resonemang i intervju, om att motivationen varierar väldigt bland 
barn. 
 
Utvecklingen som de flesta elever går igenom beskrivs i etapper: 

1. Talar med enstaka ord och gester: Befinner sig i ett ”språkbad”, i ett brus av 
främmande språk och främmande miljö. 

2. Börjar uttrycka korta frågeord: Vill ofta ha reda på olika saker om skolmiljön, 
”när är det rast?.. när ska vi gå in?.. vad får vi för mat?. har vi läxa?.. ska jag 
ta in väskan?. när har vi idrott?” 

3. Pratar mer med lärare och kamrater: Eleverna börjar förstå och uppfattar 
också mer när kamraterna pratar fort. Nu har det gått ca fyra månader sedan 
starten.  

4. Mer språkligt uttrycker känslor och åsikter: Eleverna kan föra lite mer 
komplicerade samtal och förstå mer ur texter än tidigare. 

 
De elever som deltog i observationen verkade befinna sig i etapp två och tre. Läraren 
bekräftade också detta i intervju. 
 
Så småningom kan de flesta eleverna så pass mycket svenska att de kan följa 
undervisningen till fullo i en vanlig klass. Eleverna få då oftast göra det, även om de 
skulle ha fått mer djup och nytta av fortsatt SVA-undervisning enligt respondenten. 
Skolans resurser måste sättas i relation till behov och det är ofta andra elever som då 
har större behov. Respondenten menar att eleverna säkert klarar sig riktigt bra men 
att det inte hade varit helt fel att kunna fördjupa språkkunskaperna ytterligare. 
 
 
 



24 
 

Sammanfattning: 
Eleverna delas in i tre grupper, nybörjarnivå, mellannivå och avancerad nivå. Elever 
på mellan- och avancerad nivå behöver ibland mer motivation än elever på 
nybörjarnivå. Skolans mål med SVA-undervisningen i årskurs F-3 är att eleverna ska 
kunna följa all undervisning i vanlig klass, även om de skulle nått ett större djup i 
språket om de fått fortsätta SVA-undervisningen.  
   

5.1.1 Samverkan 
 
För att SVA-läraren ska kunna planera sin verksamhet måste hon ha ”en väldigt noga 
koll på vad som sker i klasserna”. Lite då och då ska eleverna göra saker med sina 
klasser, t.ex. studiebesök, vilket gör att de inte dyker upp på SVA-undervisningen. 
För att ha kontroll på detta börjar ofta veckan med att eleverna får gå igenom sina 
skoldagböcker tillsammans med SVA-läraren. Eleverna själva får då också en 
översikt över den kommande veckan.  
 
SVA-läraren samarbetar för närvarande med två modersmålslärare i olika språk, en 
kvinna och en man. Den manliga modersmålsläraren arbetar flera timmar i veckan 
som SVA-stöd tillsammans med SVA-läraren. På fredagar har han gruppen ensam 
och undervisar då mestadels i matematik. Den kvinnliga modersmålsläraren har en 
timme SVA-stöd på onsdagar och en timme modersmål på fredagar. Eftersom det 
inte finns mycket tid till gemensam planering, den kvinnliga modersmålsläraren är 
knuten till många andra elever också, använder hon och SVA-läraren en liten bok 
som de för tillsammans. Fredagen efter första intervjun vill till exempel SVA-läraren 
att modersmålsläraren ska förklara ett papper som en av eleverna fått i klassen om 
fotbollsskola till sommaren och har då skrivit in detta i den gemensamma boken. Det 
kan också handla om att jobba med olika svenska begrepp och levandegöra dem på 
modersmålet. Under observationen bekräftas vad respondenten sagt i intervjun i och 
med att respondenten går igenom planerad undervisning med den kvinnliga 
modersmålsläraren mellan ett par lektioner. Däremot deltog inte den kvinnliga 
modersmålsläraren i någon lektion den här onsdagen, vilket hon enligt den första 
intervjun brukade göra varje onsdag. Det visade sig vid den avslutande intervjun att 
modersmålsläraren hade testat en nyanländ elev på dennes modersmål för att kunna 
bedöma hur eleven språkmässigt låg till.  
 
Båda modersmålslärarna är en viktig kontaktlänk mellan SVA-/klasslärare och 
föräldrar enligt respondenten, både i den dagliga verksamheten och vid 
utvecklingssamtal. Kontaktlänken är extra viktig när eleverna befinner sig på 
introduktionsstadiet. Knuten till verkligheten påpekar respondenten dock att utan 
modersmålslärarna hade hon ändå behövt utföra arbetet: ”SVA-stödet… det skulle 
jag tycka vara svårt att klara sig utan. det är väldigt värdefullt.. men har man det inte 
så måste det ju gå ändå.. men då har man mycket att brottas med…”. 
Modersmålslärarna deltar ofta i utvecklingssamtalen, vilket gör det möjligt att nå 
föräldrar och elever på en djupare nivå. När eleverna kommer upp i medel- eller 
avancerad nivå har ofta föräldrarna också hunnit komma en bit i språkutveckling 
genom SFI-undervisning, vilket gör att SVA-läraren och klassläraren själva kan 
sköta mycket av kontakten efterhand.  
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Ur praktisk synvinkel underlättas samarbetet av att de båda undervisningsrummen till 
SVA och modersmål ligger intill varandra med en dörr emellan, vilken användes av 
både elever och lärare under observationen. Tillsammans med andra SVA-lärare och 
modersmålslärare på skolan träffas lärarna också på två konferenser per termin. Det 
goda samarbetet, enligt respondenten, förklaras med att skolan är centrum för SVA- 
och modersmålsundervisning i upptagningsområdet och att de tidigare under många 
år haft en rektor med SVA-bakgrund som utvecklat arbetet på skolan. Enligt 
respondenten anses konferenserna vara väldigt värdefulla och viktiga att försöka 
behålla. Den nya rektorn, sedan två år tillbaka, har låtit arbetet fortgå. Hon är också 
engagerad och intresserad, även om hon saknar den specifika bakgrund och 
erfarenhet som den föregående rektorn hade.  
 
Sammanfattning: 
Modersmålslärare och SVA-lärare samverkar för att eleverna ska få en bäst möjlig 
språkutveckling. Modersmålslärare arbetar dels med elevernas modersmål, dels som 
stöd i SVA-undervisningen. En av modersmålslärarna ansvarar för hela gruppens 
matematikundervisning. Eftersom planeringstiden är knapp får lärarna finna egna 
lösningar på hur de ändå ska kunna kommunicera runt elevernas undervisning, t.ex. 
genom att skriva ner vad som behöver arbetas med i en gemensam skrivbok. 
Modersmållärare och SVA-lärare i kommunen har gemensamma konferenser, vilka 
upplevs som en grund för den samverkan som nu existerar. Det verkar också som om 
rektorns arbete har betydelse för hur samverkan fungerar.   
 

5.1.2 Inlärning  
 
För att hålla intresse och engagemang uppe hos eleverna varierar respondenten 
lektionerna med olika moment på max tio till femton minuter enligt intervjuerna. 
Detta bekräftas till dels under observationen, speciellt under den första och sista 
lektionen som följde i stort sett samma mönster. Det var olika elever som deltog i 
lektionerna. Två av planerat tre elever kom till varje lektion och startades båda med 
en presentation av mig och följdes av att eleverna spelade ett spel med läraren. I 
spelen ingick det dialog och upprepning runt bilder på små kort eller träbrickor. Efter 
spelen fick eleverna arbeta något mer individuellt. Avslutningsvis läste och berättade 
läraren en bok för eleverna i en soffa. Den andra lektionen bröt något från mönstret. 
Tre elever deltog och de fick en uppgift i flera delmoment som de jobbade med 
under hela lektionen. Eleverna fick först en gemensam genomgång med tankekarta 
på tavlan. Tankekartan ledde till en skrivuppgift som tog närmare 20 minuter, men 
engagemanget verkade ändå hålla denna dag. Efteråt ingick det att skapa en bild till 
sin text. Eleverna skulle få fortsätta att arbeta med texten nästa dag, den kanske 
skulle ändras lite och efter det skulle den skrivas in i en bok. Avslutningsvis fick alla 
tre eleverna samma läxa till nästa dag.  
 
Observationerna stödjer respondentens resonemang kring att alltid försöka börja med 
någon gemensam aktivitet. Hon menar att om man ska lära sig att förstå och prata 
svenska så bygger det på att man också kommunicerar med varandra på svenska. 
Efter det planerar hon vanligtvis lite mer individuella uppgifter till barnen. Det kan 
vara att läraren hjälper en elev mer intensivt medan en annan elev har en mer 
självgående uppgift. För att detta ska fungera använder sig respondenten av lappar 
med elevernas uppgifter som hon lägger som ett pussel innan hon för in planen i 
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lektionsplaneringen. Avslutningsvis försöker hon alltid samla gruppen på nytt, för att 
sammanfatta eller leka någon lek. 
 
Respondenten nämner inte TPR-metoden när jag vid vårt första möte frågar om hon 
använder sig av någon speciell metod i introduktionsstadiet. Hon berättar istället att 
inledande hälsningsfraser bl.a. byggs upp genom att sitta i en ring, kasta en boll och 
säga ”jag heter X. vad heter du?”. Efter det fortsätter man med var man bor och hur 
gammal man är. Enligt respondenten får man då automatiskt in frågeorden vad, var 
och hur. Vid vårt sista möte frågar jag henne specifikt om TPR-metoden och hon 
berättar att hon ser den som en rolig lek, samtidigt som det är ganska effektivt. Hon 
berättar att eleverna får utföra olika saker utifrån uppmaningar som konkret visas av 
henne och upprepas flera gånger. 
 
På nybörjarnivå arbetas det också med att bygga upp ett ordförråd och några 
vardagliga fraser. Man utgår från det som finns alldeles runt omkring eleven och 
sedan vidgar man språket mer och mer. T.ex. från hälsningsfraser och namn på 
kroppsdelar till att förstå årstidsväxlingar, helger, traditioner och aktiviteter på 
skolan. Grammatiskt börjar man med att sätta en och ett framför substantiv, 
böjningsformer (katt/katt-er, gran/gran-ar, ägg/ägg), kongruensböjning av adjektiv 
(huset är fint) och tempusformerna av verb (hoppa, hoppar, hoppade osv.). I texter 
arbetas det bl.a. med att se på ordföljd och prepositioner. Man arbetar också mycket 
med uttal, intonation och satsmelodi. Så småningom blir det mer och mer eget 
textskrivande och förståelse av texter i olika genrer.   
 
Ltg-metoden (läsning på talets grund) utformad av Leimar (1976-1977) används 
delvis när eleverna ska lära sig att skapa och arbeta med text. Tillsammans kan 
eleverna och lärarna använda ltg-texterna till att härma och prata i en stor kör med 
varandra, ”det är ett evigt surrande och pratande”. Eleverna pratar ensamma, 
tillsammans, lyssnar på respondenten och säger efter. Det blir mycket träning på 
uttal, intonation och satsmelodi. Sedan kan de bryta ner texten genom att ringa in och 
stryka under prepositioner, leta efter ordföljd, pronomen osv. Texten klipps också 
ofta upp i bitar som delas ut till eleverna. Eleverna får sedan försöka sätta ihop den 
igen utifrån hur texten började, vad som sedan hände och hur den slutade.  
 
Sammanfattning: 
Respondenten varierar lektionerna med olika aktiviteter för att hålla uppe elevernas 
intresse och engagemang. Hon börjar och avslutar gärna lektionerna gemensamt bl.a. 
eftersom verklig kommunikation är språkutvecklande. I mitten av lektionerna låter 
hon eleverna arbeta individuellt efter egen förmåga. Inlärningsmässigt får eleverna 
börja med att bygga upp ett ordförråd och sedan går undervisningen i etapper, från 
att öva på att uttala enstaka ord och sedan utvidga språket mer och mer. Grammatiskt 
börjar eleverna med substantivens obestämda artiklar, ”en” och ”ett” och 
böjningsformer. Sedan går de vidare med adjektivens kongruensböjning osv. 
Efterhand leder detta till arbete med förståelse och skapande av texter i olika genrer. 
I planeringen tar hon hänsyn till att en del elever får självständiga uppgifter samtidigt 
som andra får uppgifter som kräver att hon själv är mer delaktig. Hon använder sig 
delvis av både TPR- och Ltg-metoden. 
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5.1.3 Material och uppgifter  
 
Läraren har konkreta saker och mycket bilder till hjälp för att bygga upp ordförrådet 
hos eleverna. I ett skåp finns askar med olika teman, t.ex. saker man behöver när 
man ska sy och som kan konkretisera ord som nål, tråd och sax. Under observationen 
ombeds också en elev att säga ”trådrulle” på sitt eget språk när hon inte vet vad det 
heter på svenska. Eleverna får arbeta med memoryspel, kortspel och palinspel 
utvecklat för SVA. De ”jobbar och tränar tills det sitter” och de kör mycket tävlingar 
i spelen. De har också en arbetsbok som heter ”Svenskbiten” (Aspelin, 1997). 
Arbetsboken innehåller en hel del upprepning som gör att eleverna lär sig en del av 
språket automatiskt, utan att det behövs så mycket förklaring. På väggen finns bl.a. 
ett alfabete med bilder och en karta över Sverige som också används av eleverna.  
 
För läsningen och textförståelsen använder skolan sig av s.k. LUS-böcker. Böckerna 
är kategoriserade i olika svårighetsgrader utifrån kriterier från ett projekt kring 
läsutveckling, finansierat av skolöverstyrelsen 1979-81. LUS är en förkortning som 
står för LäsUtvecklingsSchema och ska vara ett verktyg för att hålla reda på och följa 
elever i deras läsutveckling (Allard, Sundblad & Rudqvist, 2001). Respondenten 
menar att bland LUS-böckerna kan man finna enkla texter med innehåll. De enklaste 
böckerna har också mycket upprepning i sig och gör att eleverna kan lära delar av 
språket automatiskt utan att det alla gånger behövs så mycket förklaring. 
 
Respondenten berättar att det inte går att följa en planering till 100 %, ofta tror man 
att man hinner mer än vad man faktiskt gör. Hon säger att man får passa på när det 
ges chans till något extra bra, ”man måste vara flexibel och kunna ta saker i luften 
när det händer”. Hon kan plötsligt komma på något som hon inte tänkte på hemma 
vid planeringen eller börjar en elev prata om någonting och då kan man följa upp det 
med ett samtal. Dessa samtal bekräftas flera gånger under observationen av 
lektionerna. Respondenten förde nästan hela tiden en dialog med eleverna och 
fångade upp inspel från eleverna. Hon förde då en kortare dialog med förtydligande 
följdfrågor och upprepningar och sen avslutade hon dem, utan att någon elev verkade 
känna sig avbruten på något sätt, uppmärksamheten återkallades bara till de uppgifter 
som eleverna hade i utgångspunkt. T.ex. pekade en elev på sig själv och sa ”i Polen.. 
fem år.. jag kanin…” när det handlade om en kanin i hans arbetsbok. Respondenten 
svarade ”jasså. hade du en kanin i Polen när du var fem år?”. Eleven svarade då ja 
och berättade vidare i korta ordalag om vilken färg kaninen hade haft och hur den 
blivit överkörd av en bil. Respondenten svarade med tydliga, utfyllda meningar som 
eleven antingen upprepade eller bara nickade till. Samtalet tog slut, eleven såg nöjd 
ut och fortsatte sedan självmant att arbeta med sin arbetsbok.  
 
Sammanfattning: 
Respondenten använder sig bl.a. av konkreta föremål och olika spel för att utveckla 
ordförrådet. Eleverna arbetar i en arbetsbok och läser läsutvecklingsböcker som 
innehåller mycket upprepning. Respondenten menar att man måste vara flexibel i 
förhållande till sin planering för att få ut det bästa av lektionerna. Hon fångar ofta 
upp möjligheter till samtal efter inspel från eleverna. 
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5.2 Bedömning 
 
Respondenten menar att hennes bedömning är mycket subjektiv, hon menar att hon 
känner och märker hur eleverna klarar av och förstår situationer och hur de börjar 
prata mer och mer. Det finns en annan SVA-lärare på skolan som systematiskt testar 
eleverna med hjälp av SVAN-test (Svenska som andraspråk, 1983). Respondenten 
uppger att man egentligen knappt behöver testa eftersom man känner ganska tydligt 
vilken nivå de ligger på ändå, man gör det mest för att få det svart på vitt. Enligt 
respondenten kan man inte sätta in eleverna i ett fack efter SVAN-testen, eftersom 
man behöver mer kött på benen genom att låta eleverna samtala och skriva. 
Respondenten berättar vidare att SVAN-testen testar mest ordkunskap och att det 
gäller att känna till ord som är frekventa. En del av orden är lite gammaldags och 
egentligen inte så frekventa längre, även om många svenska barn känner till dem.  
 
För att få veta på vilken nivå eleverna ligger så händer det att respondenten, 
tillsammans med en annan SVA-lärare på skolan, sätter ihop egna övningar. 
Eleverna kan få läsa något och det kan ställas frågor för att testa läsförståelsen, de 
kan också få berätta kring bilder eller upplevelser och få skriva någonting. Lärarna 
har lite olika material de kan använda. På en förmiddag kan man på detta sätt få en 
ganska snabb uppfattning om hur en liten grupp elever ligger till andraspråkmässigt, 
enligt respondenten.  
 
Sammanfattning: 
För att få ett tydligt jämförbart underlag på elevernas nivå i SVA, testas alla elever 
av en och samma lärare med hjälp av SVAN-test (Svenska som andraspråk, 1983). 
Enligt respondenten är inte SVAN-testen heltäckande för att visa på språknivån och 
de innehåller en del gamla ord som inte är frekventa idag. Respondenten menar att 
hon själv kan känna av elevernas nivå ganska tydligt utan test och att hon också 
själv, tillsammans med en annan lärare, har förmågan att sätta ihop egna test som ger 
en bra uppfattning om elevers svenska språknivå.  
 

5.2.1 Fortlöpande bedömning 
 
Respondenten tar på eget initiativ upp performansanalysen och benämner den som 
aktuell. Hon beskriver att man utgår från elevens egna texter och ser på innehåll, om 
budskapet går fram, hur varierat språket är, hur det är med ordföljd, grammatisk 
korrekthet och interpunktion (förf. anm. utsättande av skiljetecken för att göra en 

text mer överskådlig). Detta kan analyseras systematiskt. Respondenten har varit på 
olika seminarier om performansanalys och hon har läst och arbetat med boken ”Stärk 

språket, stärk lärandet” (Gibbons, 2009) under förra året. Hon tycker själv att 
performansanalys är ”det vettigaste sättet att bedöma” på. Performansanalysen 
påminner mycket om det sätt hon är van vid att bedöma på från tiden på SFI. 
Eftersom eleverna i SVA-klassen nu börjar kunna skriva lite själva kommer hon 
snart att börja använda performansanalysen på dem.  
 
SVA-stödet från modersmålslärarna används ibland till bedömning av förståelse på 
andraspråket. När respondenten berättar något för eleverna händer det att de får 
följdfrågor på modersmålet. På detta sätt kan lärarna förvissa sig om att eleverna har 
förstått innehållet i det som har berättats på svenska. 
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Bedömningen är en pågående process som enligt respondenten hjälper henne både i 
planeringen och i undervisningen. Under den avslutande intervjun preciserar 
respondenten att planen brukar hålla till 80 % och hon säger att ”bedömningen sker 
kontinuerligt och ligger till grund för planeringen”, hon ser på hur eleverna klarar av 
saker på lektionerna och hur de utför läxorna. På detta sätt kan hon ta reda på vilka 
saker som inte alls har funkat och vilka som de måste ta upp igen och repetera. 
Mycket av arbetet repeteras, då hon testar om eleverna uppfattar vad hon säger och 
om de förstår hennes frågor. Jag observerade ett par gånger att respondenten ändrade 
elevernas uppgifter när hon märkte att eleverna inte förstod eller klarade av att lösa 
uppgiften.  
 

”det är det lilla pusslet som är varje dag. sen har man lite större pusselbitar som man 
ser över… veckan och månaden och faktiskt över hela terminen. vart man har kommit 
och vart man är på väg… bedömningen finns ju där hela tiden…”  

 
Efter observationsdagens slut talade hon om att det hade varit ovanligt lite ändringar 
av dagens planering, att eleverna hade arbetat på bra och verkat förstå de uppgifter 
som hon gett dem. Exempel på det som hon ändrat var att hon upprepade vad alla 
bilder föreställde i ett öppet rim-memory, efter att hon märkte att eleverna inte var 
bekanta med orden när de skulle spela. Senare under spelets gång fortsatte hon att 
upprepa vad sakerna på bilderna hette eller hur orden började. Hon valde också att 
stoppa upp och förtydliga ett par ord i en text, som eleverna blandade ihop 
betydelsen av. Samtidigt passade hon på att ta upp ett par liknande ord som eleverna 
tidigare haft svårt att särskilja: 
 

vissla – en elev fick visa hur man visslar 
viska – en annan elev fick viska med fröken 
fuska – läraren själv pratade om att om man inte fuskar så har man ett rent spel 
fiska – en elev visade först sin ficka men då började den tredje eleven att 
pantomimfiska med ett spö i luften 

 
Under observationerna ser jag ingen form av nedsättande bedömning från lärarens 
sida. Ingen dömande blick till mig över huvudet på någon elev, eller någon 
humoristisk kommentar på bekostnad av eleverna. Däremot skrattar hon med 
eleverna och eleverna verkar trygga vid hennes sida. Respondenten verkar ta sitt 
arbete och sin bedömning av eleverna på fullaste allvar med stor respekt och absolut 
fokus.  
 
Sammanfattning: 
Respondenten menar att performansanalysen är den typen av bedömning som 
fungerar bäst. Hon har inte använt den med nuvarande elever hittills men planerar att 
göra det framöver. Bedömningen är en pågående process som hjälper henne i både 
planeringen och i undervisningen. Det händer att hon ändrar på den ursprungliga 
planen till fördel för bättre idéer eller för att något verkar vara för svårt för någon 
elev. Hon verkar inte använda sig av bedömningen för att döma elever utan för att 
styrka dem i sitt lärande. 
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5.2.2 Resultatbedömning 
 
Första gången vi träffas berättar respondenten att skriftliga omdömen inte är lagfästa 
förrän till hösten 2009 och att eleverna kommer att få skriftliga omdömen i SVA 
först då. När vi träffas för sista gången tar jag upp temat igen och får då veta att det 
ännu inte är bestämt om eleverna ska få skriftliga omdömen i SVA. Det lutar mer åt 
att eleverna i årskurs F-3 i stället kommer att få sina skriftliga omdömen i ämnet 
svenska, dock med en markering om att det är en SVA-elev som har bedömts. Elever 
som läser SVA i årskurs F-3 läser det inte som ett eget ämne, utan de läser samtidigt 
svenska i sina klasser. Det pågår  på skolan eftersom det inte är riktigt klarlagt hur 
man ska göra ännu. Respondenten menar att det hela är komplicerat och att ”det är 
lite luddigt…”. Hennes intryck är att ingen för närvarande har riktig koll på det här. 
Vidare berättar respondenten att man har jobbat i arbetsgrupper i kommunen under 
året för att bestämma vilka bedömningsgrunder man ska utgå ifrån i de skriftliga 
omdömena. Antagligen ska man bedöma om olika moment är precis påbörjade, 
pågående eller om de är klara och avslutade. Det kommer att finnas ett schema där 
man kan kryssa i var eleverna befinner sig.  
  
Sammanfattning: 
Eleverna har enligt respondenten inte fått skriftliga omdömen i ämnet SVA i år, men 
arbetet med att utveckla hur skriftliga omdömen ska ges till eleverna fortgår. SVA 
läses parallellt med svenska i årskurs F-3 på skolan och därför är det oklart om det 
ska ges ett särskilt skriftligt omdöme i SVA ens från hösten 2009.   
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6 DISKUSSION 
 
Enligt en form av fallstudieforskning har jag valt att fördjupa mig i endast ett fall. En 
SVA-lärare bland många andra SVA-lärare i den svenska skolan är utvald. Resultatet 
måste därför ses utifrån detta smala urval och kan användas till att jämföra med 
andra undervisnings- och bedömningsverksamheter, men kan inte anses som 
representativ för SVA-undervisningen i sin helhet.  
 
Tillförlitligheten i den här rapporten stärks av att respondenten både intervjuats och 
observerats runt i stort sett samma frågeställningar. I princip samma intervjumetod 
har använts vid båda intervjuerna och flera resultat har bekräftats mellan både 
intervjuer och observationer. Tillförlitligheten kan ifrågasättas i förhållande till att 
jag säkerligen genom mina tolkningar ibland har utgått från de referensramar jag har, 
vilket inte är helt ovanligt enligt Rubinstein Reich och Wesén (1986). Jag har säkert 
också påverkat eleverna med min närvaro, troligen genom att de skärpte sig extra 
denna dag. Jag gör denna tolkning eftersom grundplaneringen kunde följas ovanligt 
väl enligt respondenten. 
 
I planeringen av min första intervju ändrade jag infallsvinkel utifrån vad som först 
var tänkt. Min första plan var att utgå från ett par elever. Jag hade tänkt intervjua och 
observera dem, deras lärare och föräldrar (se bilaga 1). Ur etisk aspekt och efter 
samtal med min handledare kom jag fram till att det var bättre att fokusera på själva 
SVA-undervisningen i sin helhet. Med tanke på åldern och språkfärdigheten hos 
eleverna var det kanske inte helt möjligt att förmedla innehållet i vad det innebär att 
delta i en fallstudie. SVA-läraren bedömde jag däremot som fullt kapabel till att 
tacka ja eller nej samt att avsluta studien av egen vilja om hon så skulle önska. 
 
Diskussionskapitlet är uppdelat i två kapitel utifrån problemformuleringen, 
undervisning och bedömning. 
 

6.1 Undervisning 
 
Elever som just introduceras i sitt andraspråk är ofta engagerade och vill på alla sätt 
ta till sig det nya språket som finns runt omkring dem, elever på mellan- och 
avancerad språknivå måste däremot motiveras till att utveckla språket enligt 
respondenten. Collier och Thomas (2002) forskning om att det krävs mellan 4-7 års 
studier i ett andraspråk för att uppnå akademisk språknivå talar för att respondentens 
motivation av elever som kommit en bit på väg är viktig. Likaså har hennes 
resonemang om att en del SVA-elever får avsluta SVA-undervisningen för tidigt en 
poäng. Frågan är om fler SVA-elever hade nått en djupare språknivå om de hade fått 
fortsätta SVA-undervisningen längre än vad de oftast gör idag? Att flera rapporter 
(Statens folkhälsoinstitut, 2002, Myndigheten för skolutveckling, 2003 & 
Socialstyrelsen, 2003) kommit fram till att invandrare har sämre hälsa kan bero på 
mer än språket men språket har en stor betydelse för kommunikationen med 
omgivningen. SVA-läraren i rapporten berättar bl.a. om föräldrar som har gått ett tag 
på SFI och efterhand kan kommunicera direkt med flera lärare om barnens skolgång. 
Detta borde underlätta vardagen för de flesta föräldrar. 
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Studien talar för att samarbetet mellan modersmålslärare och SVA-lärare är en viktig 
länk i kontakten med elevernas familjer, språkligt och kulturellt. Samarbetet mellan 
SVA-läraren och modersmålslärarna verkar ända vara något av ett 
”envägssamarbete”. Jag får ett litet intryck av att samarbetet mest handlar om det 
svenska andraspråket, ibland på bekostnad av att också utveckla modersmålet. 
Eftersom modersmålet anses ligga till grund för att utveckla andraspråket 
(Skolverket, 2009 & Vygotskij, 2005) kan det vara viktigt att poängtera betydelsen 
av själva modersmålsutvecklingen. Skolverkets studie (2008b) visar också på vilken 
stor påverkan studier i modersmål verkar ha på studieresultatet, där elever som bara 
läser modersmål i tillägg till den obligatoriska skolan fick högst meritvärden av alla 
grupper. Elmeroth (2005a) och respondenten i fallstudien fokuserar mest på att 
modersmålslärarna har en viktig roll för att på bästa sätt stödja och göra alla ämnen 
begripliga för andraspråkseleverna. Axelsson (2004) går ett steg längre och menar att 
fler skoluppgifter skulle kunna ges på modersmålet. På den skola som fallstudien är 
förlagd till verkar man ända ha kommit en bit på väg med att använda 
modersmålslärare som en resurs bl.a. genom modersmålslärare som arbetar sida vid 
sida med sina kollegor under skoldagen.   
 
Vidare är det i språkinlärningen ett ”evigt surrande och pratande” enligt 
respondenten. Hon utsätter dem också för vad hon kallar ett ”språkbad”. Detta 
stämmer överens med Krashens (1987) första och fjärde huvudhypotes, att 
omedveten språkinlärning uppstår på grund av äkta kommunikation och att inläraren 
behöver utsättas för förståelig språklig stimulans. Både Bannert (2004) och Kjellin 
(2002) poängterar också hur viktigt det är att lyssna och försöka prata när man ska 
lära sig ett andraspråk. Jag tror att Kjellin och Bannerts olika metoder för att utveckla 
en god prosodi passar olika bra till olika individer. Jag tror också att lärare bör känna 
till dem båda så att de eventuellt kan kombineras. Att som Bannert göra ett 
diagnosiskt prov i starten kan vara bra som grund för en planering till 
undervisningen. Skillnaden mellan de båda är att de egentligen skriver om två olika 
grupper, Kjellin om nybörjarnivå och Bannert om fortsättningsnivå. Själv tror jag att 
elever som får arbeta i grupp, med en positiv lärare som inte ger sig utan uppmuntrar 
och eftersträvar ett perfekt uttal, får en god utgångspunkt till social kommunikation. 
 
Respondenten menar att även om det varierar så måste man oftare motivera elever 
som befinner sig på mellan- eller avancerad nivå än de elever som är i nybörjarfasen. 
Kamrater och lek gärna tar överhanden efterhand. Abrahamsson (2009) menar dock 
att ett andraspråk kan läras in och tillägnas både i och utanför klassrummet, vilket 
han kallar för ett tillägnande av språket. Kanske kamraterna i leken då hjälper 
eleverna att tillägna sig språket. Frågan om vilka elever som behöver ämnet SVA är 
inte helt enkel och verkar styras av ett individuellt behov. Skolverkets studie (2008b) 
visade ju inte bara att elever som har modersmålsundervisning når höga 
studieresultat, den visade ju också att SVA-elever som inte har 
modersmålsundervisning genomsnittligt får det lägsta meritvärdet i studien, långt 
lägre än elever med svenskfödda elever och lite lägre än elever som läser både 
modersmål och SVA. Med detta sagt tror jag inte att SVA-ämnet bara kan tas bort, 
det råder självklart stora skillnader på studiebakgrund i invandrargrupper likväl som i 
andra grupper i samhället. De elever som enbart läser modersmål i tillägg till den 
allmänna undervisningen kanske har fått med sig en god studievana och goda 
språkkunskaper hemifrån. Däremot menar jag att resultaten visar på att skolan måste 
fortsätta sträva mot en anpassning av undervisningen, så att den passar för så många 
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olika typer av individer som möjligt. Vilket skolan också har i uppdrag att göra enligt 
Skolverket (2008a) när de skriver att det är skolans ansvar att alla elever får en 
individuellt anpassad undervisning och att deras utveckling ska planeras och följas 
noga genom hela skoltiden. Skolan som fallstudien har utgått ifrån väljer att 
undervisa elever i både SVA och svenska vilket kan ses som en individuell 
anpassning av undervisningen (a.a.). Det kan också ses som ett brott mot 
grundskoleförordningens 2 kap. 16§ (Utbildningsdepartementet, 2008:525) som 
säger att undervisningen i SVA ska anordnas i stället för undervisning i svenska. 
Skolan är antagligen inte ensam om att bryta mot grundskoleförordningen i så fall. 
Elmeroth (2005a) har ju också kommit fram till att undervisningen i SVA ofta 
bedrivs parallellt med ämnet svenska och att det råder stor förvirring kring vilka 
elever som är andraspråkselever och egentligen ska få sin undervisning i SVA. 
 
Under observationen tyckte jag mig märka att respondenten tar sitt yrke och sina 
elever på fullt allvar och med stor respekt. Hon har absolut fokus på eleverna och 
undervisningen. Varför reagerar jag på det här? Är det inte självklart? Jag tycker att 
respondentens sätt att möta eleverna på egentligen är självklar och hoppas att det är 
representativt för lärarkåren. Jag tror att detta tillvägagångssätt kan hjälpa elever att 
utvecklas till tänkande människor med tro på sig själva och sin förmåga (Bergman 
m.fl., 2001) och att detta i stort sett ger eleverna det korrekta språkliga mönster som 
de för tillfället behöver (Bergman & Tidblom, 1993). Respondenten visar under både 
observationer och intervjuer att hon gärna fångar upp inspel till samtal från eleverna, 
vilket jag tror inte bara styrker elevernas språkkänsla utan också deras identitet.   
 

6.2 Bedömning 
 
Att växa med sina uppgifter, som det står i Lpo-94 (Skolverket, 1998), är att 
utvecklas och enligt Vygotskij (2005) kan detta ske optimalt i elevens närmaste 
utvecklingszon. Eftersom Vygotskijs utgångspunkt för barnets närmaste 
utvecklingszon är att ett barn alltid kan göra mer och lösa svårare uppgifter i 
samarbete och under handledning än på egen hand, så borde en lärare alltid veta på 
vilken nivå eleven ligger. För att veta vilka uppgifter man kan ge en elev borde man 
ha ”bedömningen som pågående process i huvudet”, som min respondent uttrycker 
det. Det är bara då som man om och om igen kan nå barnets närmaste 
utvecklingszon, eftersom löpande bedömning är det säkraste sättet för att veta var 
eleven befinner sig språkmässigt just för tillfället. Gibbons (2009) menar också att 
den mest användbara bedömningen är den som upplyser om vilken grad som 
eleverna behärskar språket eftersom bedömningen ska verka inlärningsbefrämjande. 
 
Något som inte överensstämmer med varandra är respondentens uttalande i 
fallstudien om när reglerna om skriftliga omdömen börjar gälla i förhållande till vad 
regeringskansliet och grundskoleförordningen förmedlar. Respondenten menar att 
beslutet om skriftliga omdömen inte är lagfästa förrän till hösten 2009, medan 
regeringskansliet (Online) och grundskoleförordningen (Utbildningsdepartementet, 
2008:525) visar på att beslutet om skriftliga omdömen redan gäller och har gällt 
sedan snart ett år tillbaka. Enligt respondenten har ingen elev i årskurs F-3 hittills fått 
skriftliga omdömen i SVA, vilket betyder att skolan i så fall bryter mot 
grundskoleförordningens 7 kap. 2§ (a.a.). Att eleverna läser svenska i sina klasser i 
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tillägg till SVA-undervisningen gör det också osäkert om de kommer att få skriftliga 
omdömen i SVA ens till hösten.  
 
Det är kanske inte så konstigt att respondenten nämner bedömningsarbetet som 
”luddigt” när SVA på en del skolor ses som ett skolämne för svagpresterande elever 
(Skolverket, 2008b), samtidigt som Elmeroth (2005a) vill styrka ämnet genom att 
låta SVA utvecklas från att vara ett skuggämne till svenska till att vara ett 
parallellämne till engelska Det kan tyckas att ämnets syfte behöver tas upp till en ny 
diskussion, i vart fall när det gäller årskurs F-3. Jag tror också att riktlinjerna för 
bedömningsarbetet måste fortsätta att förtydligas. Det står ju faktiskt inte att de 
skriftliga omdömena måste vara betygsliknande, det står ju bara att de kan vara det. I 
och med att skolan i fallstudien arbetar på ett underlag för betygsliknande omdömen 
kan det till och med tänkas att respondentens elever faktiskt fått skriftliga omdömen i 
sina utvecklingsplaner under året, men att de kanske inte är betygsliknande och 
därför inte omnämns som skriftliga omdömen av respondenten. I så fall bryter inte 
skolan mot grundskoleförordningens 7 kap. 2§ (Utbildningsdepartementet, 
2008:525). 
 
De så kallade ”SVAN-testen” (Svenska som andraspråk, 1983) benämns både av 
Elmeroth (2005a) och respondenten som förlegade och otillräckliga. Testen används 
ändå fortfarande, om än ofta ihop med andra test.  Vähäkangas (2007) och 
respondenten använder sig av egenkomponerade test och Vähäkangas efterlyser 
nationella test som är tillförlitliga. Det som verkar vara problem är att finna test som 
är heltäckande för ämnet och inte tar allt för mycket tid att lära sig att använda som 
t.ex. performansanalysen anses göra. Just performansanalysen är för närvarande den 
”vettigaste” formen för bedömning enligt respondenten. Abrahamsson och Bergman 
(2008) menar att man kan använda den både som en grundlig helhetsbedömning och 
som en djupdykning på något delområde i språkutvecklingen. Skolverkets (2008c) 
senaste diagnosmaterial, Nya Språket lyfter, kanske blir ett bra verktyg, inte bara för 
bedömning utan också för undervisning som kan främja språkutvecklingen. Precis 
som lärare måste fördjupa sig i performansanalysen för att kunna använda den 
(Axelsson m.fl. 2002, Göransson, 2007), så menar jag att lärare först måste få, eller 
ta sig, tid till att sätta sig in i Nya Språket lyfter för att detta ska lyckas. Jag menar 
utifrån den här studien att bedömningsarbetet är så viktigt för undervisningen att det 
borde finnas möjlighet för utveckling på de skolor som fortfarande känner sig osäkra 
på området.  
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BILAGA 1 
 
Förfrågan per mejl angående att göra en fallstudie på utvald skola: 
 
 
 
Hej XXX! 
 
Jag skriver på ett examensarbete (lärarprogrammet) om svenska som andraspråk och har 
planer på att göra en fallstudie runt detta ämne. Efter att ha läst specialpedagogik med din 
kollega YYY, har jag fått intrycket av att ni på ZZZskolan gör ett mycket bra arbete med två- 
och flerspråkiga elever. Jag är därför intresserad av att göra min studie just hos er. 
  
Syftet med studien är att undersöka hur undervisningen bedrivs och hur resultaten bedöms, 
med betoning på sistnämnda. Hur bedöms svenska som andraspråkselever fortlöpande och i 
skriftliga omdömen under de tidigare åren i grundskolan? 
 
Jag har idag pratat med YYY om att göra en fallstudie runt svenska som andraspråkseleverna i 
hennes klass och undrar nu om jag skulle kunna få intervjua dig som en första del av studien. 
Som du förstår är det YYY som har rekomenderat mig att kontakta just dig. Jag är 
förhållandevis öppen för olika tider på dagen och rättar mig självklart efter när det passar dig 
bäst. Det vore väldigt bra om du hade lust, tid och möjlighet att ta emot mig någon gång 
redan under nästa vecka. 
 
Eftersom jag ska göra en fallstudie så behöver jag antagligen få återkomma med frågor vid ett 
senare tillfälle, liksom det skulle vara intressant att få observera själva 
undervisningssituationen. Jag planerar också att intervjua YYY och kanske elever/föräldrar (i 
ett senare skede och efter att ha stämt av det med dig/YYY i så fall). 
  
Utifrån Vetenskapsrådets etiska krav så är deltagande i studien frivilligt och ska kunna avslutas 
när som helst om informanten så önskar. Varken skolan eller informanterna ska heller kunna 
identifieras av utomstående i rapporten. 
  
Skriv gärna tillbaka om något verkar oklart. Annars är jag tacksam för svar, om och när jag 
kan få komma till dig för en intervju. 
 
Med vänlig hälsning och förhoppning om att du har ett bra påsklov, 
 
Carolina Borelius 
 
AU3, Lärarprogrammet 
Högskolan i Kalmar 
tel. QQQ el. Mobil QQQ 
mail: QQQ@QQQ 
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     BILAGA 2 
 

 
Utgångspunkt för frågor till lärare i svenska som andraspråk, intervju 1:  
 

1.      Beskriv hur din undervisning kan gå till. 
2.      Samarbetar du med modersmålslärarna? Berätta i så fall hur. 
3.      Hur bedömer du elevernas språkfärdigheter? 
4.      Hur bedömer du elevernas språkutveckling? 
5.      Hur använder du resultaten av bedömningarna? 

 
 
Utgångspunkt för observation av respondenten i arbetet under tre lektioner: 
 

- Hur går undervisningen till? 
- Hur länge arbetar de med varje moment? 
- Vad händer när en elev inte förstår? 

 
 
Utgångspunkt för frågor till lärare i svenska som andraspråk, intervju 2: 
 

1. Hur gör du när du planerar och utvärderar dina lektioner? 
2. Har någon elev fått skriftliga omdömen i SVA under läsåret 2008/2009? 
3. Hur planerar skolan att arbeta med de skriftliga omdömena till hösten-09? 
4. Modersmålsläraren i polska brukar delta i SVA-undervisningen på onsdagar 

enligt den förra intervjun. Observationen inföll på en onsdag men hon deltog 
inte då. Hur kom det sig? 

5. Använder du dig någon gång av TPR-metoden i introduktionsfasen? Berätta i 
så fall hur?   


