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Abstrakt 
 

 

Författare: Edit Erös & Louise Lidfors 

 

Titel: Svenska som andraspråk – i en skola för alla 

 

Engelsk titel: Swedish as a second language – in an inclusive school  

     Antal sidor:  

       26 

Studien behandlar hur ämnet svenska som andraspråk ges plats i skolan. Frågor som 

besvaras i uppsatsen är följande: Hur organiseras ämnet svenska som andraspråk i de för 

studien utvalda skolorna? och På vilket sätt främjas elevernas språk- och 

kunskapsutveckling genom den befintliga organiseringen? Empirin består av intervjuer 

och observationer där den kvalitativa forskningsmetoden har tillämpats. Två rektorer 

och två svenska som andraspråkslärare intervjuas i två olika skolor i samma kommun. 

Observationer av flera klasslärare och svenska som andraspråkslärare sker under fyra 

veckor i dessa skolor. Studiens resultat visar att flera olika faktorer ligger till grund för 

vald organisering av ämnet. Påverkande aspekter är medvetenhet och kunskap om 

ämnet, samarbetet mellan andraspråkslärare och övriga lärare, rektorernas direktiv av 

ämnets organisering, miljöns utformning samt lärares syn på svenska som andraspråk. 

Vidare visar resultatet att den befintliga organiseringen inte alltid främjar 

andraspråkselevernas språk- och kunskapsutveckling på bästa sätt. Trots att Skolverkets 

undersökning visar att andraspråkselevers utveckling gynnas av 

modersmålsundervisning är samarbetet mellan andraspråkslärare och modersmålslärare 

obefintligt. Den befintliga organiseringen ger inte utrymme till ett fungerande 

samarbete. Vidare visar resultatet att lärare i svenska som andraspråk saknar ofta 

lämplig undervisningssal som ger bra grund till undervisningen. Resultatet påvisar att 

det behövs en organisationsförändring av svenska som andraspråk. 

 

 

 

Nyckelord: Svenska som andraspråk, andraspråksutveckling, flerspråkiga elever, 

andraspråksundervisning, inkludering. 
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1 Inledning 
 

Att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden är svårt för de flesta ungdomar idag. 

Enligt Statistiska Centralbyråns redovisningar i april 2013 var andelen arbetslösa med 

utländsk bakgrund 70 % högre än ungdomar med svensk bakgrund.  Denna problematik 

tycks ärvas från generation till generation och det kan drabba stora delar av dagens 

elever med utländska rötter. Samtidigt visar Skolverkets (2013) rapporter att det går 

sämre i skolan för dessa elever då de inte når behörighet till gymnasieskolan. I enlighet 

med Axelsson (2004) möter lärare i dagens grundskola fler och fler elever med utländsk 

bakgrund. Många av dessa elever behöver få undervisning i ämnet svenska som 

andraspråk för att klara skolans alla ämnen och därmed få möjlighet att studera vidare, 

få arbete och leva i dagens samhälle. Att lära sig ett andraspråk kräver lång tid och 

mycket arbete. Enligt Viberg (1996) tar det cirka två år för andraspråkselever att lära sig 

det vardagsrelaterade språket. Det tar mellan fyra och åtta år att hinna ifatt jämnåriga 

elever i skolans andra ämnen. Andraspråkselever har ett dubbelt uppdrag då de lär sig 

basen i språket samtidigt som de måste tillägna sig den utbyggnad som krävs för att 

klara av skolans olika ämnen (Viberg 1996).  På grund av detta anser vi att 

organiseringen av ämnet svenska som andraspråk har stor betydelse. Även i 

styrdokumenten betonas vikten av att forma undervisningen utifrån elevers skilda behov 

och förutsättningar. Alla aktörer som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja 

elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för 

utveckling och lärande (Lgr 2011:14). 

 

Ovanstående aspekter har lett till att vi ville undersöka medvetenheten om flerspråkiga 

elevers behov och utveckling i skolverksamheten.   Att ständigt reflektera över, utveckla 

och förbättra undervisningen och på så vis främja elevernas utveckling anser vi är ett av 

det viktigaste uppdraget inom läraryrket. Vårt gemensamma intresse för ämnet väcktes 

när vi studerade svenska som andraspråk på universitetet och tankar om att göra ett 

självständigt arbete inom området började ta form.  

 

 
 

2 Historisk bakgrund och centrala begrepp 
 

Skolans och samhällets förhållningssätt till ämnet svenska som andraspråk bör förstås i 

en historisk kontext. Under den här rubriken beskrivs de centrala begrepp i studien som 

anses relevanta för läsaren att få förklarade för sig: Invandrare (2.1), Svenska som 

andraspråk (2.2), Flerspråkiga elever, andraspråksinlärning, andraspråkselever (2.3), 

Baskunskaper i svenska språket (2.4), Modersmålsundervisning (2.5), En skola för alla 

(2.6).  

 

2.1 Invandrare 
Begreppet invandrare definieras i Invandrarutredningen (SOU 1974) som en person 

vilken av olika skäl har flyttat från sitt land och bosatt sig i ett annat, i detta fall Sverige. 

Begreppet innefattar oftast personer som är födda i ett annat land, men även personer 

som föds i Sverige men har en eller två utlandsfödda föräldrar (Ekberg 2008). I studien 

har begreppet invandrare använts, eftersom inget annat passande begrepp funnits.   
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2.2 Svenska som andraspråk 
På grund av den ökade invandringen till Sverige började svenska som andraspråk 

systematiskt utforskas under 1970- talet enligt Hyltenstam & Lindberg (2010). Det 

fanns ett stort behov av att ta fram en kunskapsbas för undervisningen både för vuxna 

invandrare och för barn då dessa behövde tillägna sig både språket och kulturen i sitt 

nya land. Intresset för andraspråksinlärningen ökade i samhället och forskningsfokus 

lades på relationerna mellan undervisning, språkutveckling, identitetsutveckling och 

kunskapsutveckling hos flerspråkliga elever (Hyltenstam & Lindberg 2010). Den 

internationella terminologin Second Language översattes till den svenska beteckningen 

andraspråk år 1982. Inom lärarutbildningen blev svenska som andraspråk ett eget ämne 

1987, men striden för ett eget ämne i skolan var både hård och lång (Tingbjörn 2004). 

Läroplanskommittén lyfte upp vikten av en förstärkning av språket i sin rapport 1993, 

men först 1996 blev svenska som andraspråk ett eget ämne med mål i grundskolan. Det 

är rektorn som bedömer vilka elever som ska delta i andraspråksundervisningen och 

deltagandet är obligatoriskt. Precis som ämnet svenska ger ämnet svenska som 

andraspråk behörighet till gymnasiet och högskolan. Kunskapskrav och betygskriterier 

beskrivs i kursplaner av regeringen (Lgr 2011). Syftet med ämnet formuleras i Lgr 11 

på följande sätt:  

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna 

sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

 läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 

 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

 välja och använda språkliga strategier, 

 urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 

 söka information från olika källor och värdera dessa (Lgr 2011:240). 

Svenska som andraspråk kommer att benämnas som sva i studien. 

 

 

2.3 Flerspråkiga elever, andraspråksinlärning, andraspråkselever 
Med flerspråkiga elever menas elever som har ett annat modersmål än svenska. 

Modersmålet förvärvas i en naturlig miljö utan formell undervisning och benämns också 

som förstaspråk. När ett eller flera förstaspråk redan etablerats hos en individ och 

ytterligare ett språk ska läras in då talas det om andraspråksinlärning. Formell 

undervisning i ämnet svenska som andraspråk erbjuds till elever med annat förstaspråk 

än svenska i skolan, men språket lärs in också informellt genom kontakt med språket 

utanför skolans ramar (Krashen 1987). Elever med annat modersmål än svenska som får 

undervisning i ämnet svenska som andraspråk kommer att benämnas som 

andraspråkselever i studien. 

 

2.4 Baskunskaper i svenska språket 
De flesta människor tillägnar sig ett eller flera språk under sin uppväxt då de ingår i en 

språklig miljö. När människor flyttar till ett nytt land är det nödvändigt att lära sig det 

språk som talas i landet för att kunna förstå och göra sig förstådda där. Den som kan 

svenska språket kan skilja mellan ett 40- tal betydelseskiljande ljudenheter, nio 

vokalljud som kan både vara korta och långa och arton konsonanter som kan dessutom 

regionalt kombineras till andra ljud. Detta kallas för svenskans fonemsystem (Tingbjörn 

2000). Vidare skriver Tingbjörn (2000) att det inte räcker att känna till fonemsystemet 

utan språkets prosodi ska också tillägnas, kunskapen att uttala alla ljud ska finnas. För 

att kunna skilja frågor från påståenden är det också nödvändigt att veta hur 
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satsintonationen fungerar eller hur det framhävs vad som är viktigt i en mening. Den 

som kan svenska känner till språkets fonotaktiska mönster, det vill säga hur ljud kan 

kombineras samt har, vid sju års ålder, förvärvat ett ordförråd som består av ungefär 

8000 ord. Dessa ord ska också stavas, uttalas och böjas. För att böja orden krävs 

kunskap om ordets betydelse. Helst ska det även finnas kännedom om fraser som dessa 

ord ingår i exempelvis hålla hus, ta ställning till ett förslag eller fatta beslut i en fråga. 

Bara för att inläraren har lärt sig ordet hus och hålla betyder det inte att frasen i sin 

helhet förstås (Tingbjörn 2000). Den som kan svenska kan också sammansättningar och 

avledningar som husdjur, hushåll eller huslig. Den känner även till substantivets genus, 

adverbialens placering och svenskans ordföljdsmönster. Språket ska sedan knytas till ett 

nätverk av gemensamma och individuella associationer som kan användas för olika 

ändamål. Kunskap ska finnas om vad som är passande att säga till vem och när. 

Turtagningsmönstret ser också olika ut i olika delar av världen och dessa finns inte 

nerskrivna i någon lärobok utan det är genom deltagandet i en stor mängd samtal som 

dessa oskrivna regler internaliseras. Denna språkliga bas har barn med svenskt 

modersmål utvecklat när de börjar skolan, men saknas delvis eller helt och hållet av 

barn som har ett annat modersmål. Sva-eleverna ska få chansen att arbeta både med 

språkets bas samtidigt som de även behöver arbeta med språkets utbyggnad. Med 

utbyggnad menas kunskapsrelaterad språkutveckling såsom ämnesbegrepp tillexempel 

vinkel, area, naturkatastrof, vulkanutbrott, sammansatta ord eller argumentation 

(Tingbjörn 2000). 

 

2.5 Modersmålsundervisning 
Modersmålsundervisning enligt skollagen ska erbjudas till elever som har en 

vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska om 

 språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet 

 eleven har goda kunskaper i språket 

Om modersmålet är ett nationellt minoritetsspråk då ska modersmålsundervisning 

erbjudas även om ovanstående kriterier inte uppfylls. De fem minoritetsspråken är 

finska, samiska, jiddisch, meänkieli och romani chib (Appelberg 2011). Regeringen 

eller av regeringen bestämda myndigheter får meddela föreskrifter om 

modersmålsundervisning. Dessa föreskrifter kan innehålla att modersmålsundervisning 

ska erbjudas i ett språk enbart om ett visst antal elever önskar detta (Appelberg 2011). 

 

Skolverkets rapport (2002) visar att okunskapen om modersmålsundervisningens 

betydelse fortfarande är stor. Föreställningen om att förstaspråket är en negativt 

avgörande faktor vid andraspråksinlärningen lever fortfarande kvar. Den gamla 

uppfattingen att elever har större nytta av att satsa på svenska språket än att utveckla 

och bibehålla sitt modersmål är fortfarande en vanlig uppfattning. På grund av detta 

behöver skolledare och modersmålslärare förklara och försvara sin verksamhet. 

Rapporten lyfter upp olika syften med modersmålsundervisning. Forskning visar att 

modersmålet har betydelse för identitetsutvecklingen. Det är väsentligt att eleven blir 

sedd och accepterad som den den är för att kunna utveckla en positiv självbild. Vidare 

visar Skolverkets rapport (2002) att flerspråkighet ska ses som en tillgång för samhället 

och ska stödjas då flerspråkighet ökar individens möjligheter att fungera i dagens 

mångkulturella samhälle. Slutligen framhävs i rapporten att modersmålet fungerar som 

ett verktyg för lärandet om det integreras i verksamheten och inte enbart ges i form av 

språklektioner (Skolverket 2002). 
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2.6 En skola för alla 
På grund av ovanstående aspekter får skolans organinsering och arbetssätt central 

betydelse för andraspråkselevers möjligheter till utveckling och lärande. Vilka direktiv 

som ges av ledningen om undervisningens utformning blir därmed en avgörande faktor. 

Enligt Nilholm (2006) har målet att skapa en skola för alla funnits med i det svenska 

utbildningssystemet sedan 1800-talet. Detta mål samt kritik mot välfärdsstatens 

segregation gjorde att begreppet integrering växte fram. Beslutsfattarna bakom det 

svenska utbildningssystemet ville att skolans elever skulle känna sig integrerade i 

klassrummet. Begreppet integrering fick dock kritik, eftersom det ansågs att det 

innefattade att eleverna skulle anpassa sig efter skolan, medan utbildningssystemet ville 

att skolan skulle anpassa sig efter elevernas behov. År 1980 började begreppet 

integrering bytas ut mot inkludering, som skulle betyda att helheten (skolan) anpassade 

sig efter delarna (eleverna). Nilholm (2006) skriver att integrering är en 

assimilationsprocess, medan inkludering utmanar förekommande hierarkier. Vidare 

anser han att de båda begreppen definieras olika beroende på nationell kontext och det 

råder oenighet om hur begreppen ska användas. Vissa ser inkludering nästan som en 

synonym till integrering. Andra ser inkludering i skolsammanhang och således som en 

process där elevernas olika behov ska mötas i klassrummet och därmed ska 

undervisningen organiseras så att alla kan delta efter sina förutsättningar. Således ses 

integrering som att eleverna ska anpassa sig efter skolans behov och passa in i skolans 

mall. Enligt Nilholm (2006) så ska eleverna i skolan känna sig psykiskt delaktiga i 

klassrummet både i de sociala relationerna och i skolarbetet när begreppet inkludering 

används. Följaktligen är individernas tillhörighet och erkännande viktiga faktorer i detta 

sammanhang (Nilholm 2006).  

 

 

 

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka vilka faktorer som ligger till grund för skolors organisering av 

undervisningen i ämnet svenska som andraspråk. 

1. Hur organiseras ämnet svenska som andraspråk i de för studien utvalda 

skolorna? 

 

2. På vilket sätt främjas elevernas språk- och kunskapsutveckling genom den 

befintliga organiseringen?  

 

 

 

4 Tidigare forskning 
 

Här nedan presenteras tidigare forskning som har relevans för vår studie. Dessa 

forskningsområden har tematiserats för att underlätta för läsaren. Vi har valt att studera 

både svensk och internationell forskning. 
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4.1 Digitala hjälpmedel vid andraspråksinlärning 

Enligt Pellerin (2013) och Jarvis & Achilleos (2013) gynnas andraspråkelevers 

språkutveckling av användandet av digitala hjälpmedel. Pellerin (2013) tillämpar den 

kvalitativa undersökningsmetoden i sin forskning då hon intervjuar och observerar tolv 

lärare och deras elever i Canada. Hon beskriver ett tvåårigt samarbetsprojekt om hur 

digitala hjälpmedel kan stödja andraspråksundervisningen. De digitala hjälpmedlen som 

användes var bland annat ipods, ipads samt datorer. Exempelvis så använde eleverna i 

första och andra klass ipods för att lyssna på ljudböcker. Ljudböckerna var organiserade 

så att eleverna kunde välja en bok efter sin egen nivå och eget intresse. Ljudböckerna 

avlyssnades antingen enskilt eller tillsammans i grupper. I grupperna så diskuterades 

senare ljudboken. I årskurs ett och till och med fyra användes röstinspelning som ett 

digitalt hjälpmedel. De yngre eleverna som hade problem med motoriken och att forma 

bokstäver glömde ofta bort vad de skulle skriva innan bokstäverna formades på pappret. 

Detta löste tekniken genom att eleverna först, via röstinspelning, spelade in sina tankar 

och sedan hade de röstinspelningarna sparade så de kunde lyssna på det igen och 

komma ihåg vad de tänkt. I studien nämns begreppet e-inclusion. Företeelsen är relativt 

ny i undervisningssammanhang och används för att beskriva hur elevers olika behov 

kan mötas med hjälp av mångfaldiga uttryckssätt såsom olika digitala hjälpmedel.  

Resultatet av forskningen visar att användandet av digitala hjälpmedel förbättrar 

andraspråksundervisningen, men att lärarna i början av projektet var osäkra på hur 

tekniken skulle användas. Efter två år så blev lärarna mer säkra på den digitala 

användningen och kunde se flera fördelar, bland annat att de kunde ta del av varandras 

lektioner, idéer och erfarenheter. Vidare visar resultatet att de digitala hjälpmedlen 

bidrar till att läraren lättare möter elevernas olika behov samt att elevernas engagemang 

ökar. Detta på grund av att lärarna med hjälp av tekniken kunde individualisera 

undervisningen. Lektionerna blev även mer elev-centrerade då fokus flyttades från 

lärarna till eleverna. Sålunda behövde eleverna mindre stöttning från lärarna och istället 

tog de hjälp av tekniken och varandra. En engelsk elev i årskurs ett hade svårigheter 

med att skriva alfabetet på franska. Med hjälp av en ipad så blev svårigheten till något 

roligt och eleven ville till och med ta med ipaden hem för att öva det franska alfabetet 

hemma.  

Även Jarvis och Achilleos (2013) nämner den digitala teknologins användning som 

komplement till en språkutvecklande undervisning. Forskningen har genomförts i 

Storbritannien och en kombinerad undersökningsmetod med både kvalitativ och 

kvantitativ metodansats har tillämpats. De beskriver hur datorer kan användas vid 

språkinlärning exempelvis när eleverna använder ordböcker på internet vid översättning 

eller när de övar grammatik på olika webbsidor, men det sker också språkinlärning vid 

Facebook-användning samt när eleverna tittar på videos på andraspråket. Pellerin 

(2013) och Jarvis & Achilleos (2013) studier är relevanta för vår undersökning då de 

påvisar hur andraspråksutvecklingen kan gynnas vid användandet av digitala 

hjälpmedel. 

4.2 Begreppet inkludering 

Mijares & Pastor (2011), Fridlund (2011) och Nilholm (2006)  lyfter fram olika 

synvinklar på social inkludering. Genom deras studier visas olika perspektiv på 

begreppet inkludering i den vardagliga skolpraktiken. Mijares & Pastor (2011) påvisar 

skilda sätt att utveckla elevers tvåspråkighet genom att studera två olika språkprogram. 

Studien gjordes i Spanien och den kvalitativa undersökningsmetoden har tillämpats. De 

två språkprogrammen verkar sida vid sida på samma gymnasieskola. Ett av 
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språkprogrammen riktar sig till invandrarelever som inte har hög behärskning av 

språket. Det andra språkprogrammet riktar sig till elever med god behärskning av 

språket och dessa elever har olika språkliga bakgrunder. Mijares & Pastor (2011) har 

utfört intervjuer med lärare samt elever både med och utan invandrarbakgrund. Det har 

även gjorts ljudbandsinspelningar vid klassrumsinteraktioner. Analysen av resultatet 

visar att det finns en omtvistad syn på social inkludering. Vidare påvisas hur 

språkprogrammen exkluderar samt inkluderar elever i den vardagliga skolverksamheten. 

Mijares & Pastor (2011) samt Nilholm (2006) har kommit fram till att synen på 

inkludering är splittrad och det påverkar elevernas språkutveckling. Enligt Nilholm 

(2006) ska inkluderings-begreppet ses i relation till integrerings-begreppet, även om de 

inte har samma betydelse. Vidare nämns att vissa forskare ser inkludering som ett 

begrepp som utmanar samhällets och skolans hierarkier, medan integrering ses som en 

form av anpassning.  

Andra forskare anser att integreringsbegreppet innefattar positiva innebörder som 

inkluderingsbegreppet saknar. Fridlund (2011) hävdar i sin avhandling att enligt 

inkluderingens principer ska mångfald ses som en tillgång och vara berikande för allas 

lärande. Vidare menar hon att många andraspråkselever upplever exkludering genom att 

styrdokumenten är otydliga samt att lärare och rektorer har bristande kompetens inom 

andraspråksutveckling. Hennes forskning genomfördes i Sverige och baseras på den 

etnografiska ansatsen då hon var deltagande observatör.  Resultatet av hennes studie 

tyder på brister kring andraspråksorganiseringen. Mijares och Pastor (2011), Fridlund 

(2011) och Nilholms (2006) studier har relevans för vår undersökning då de påvisar att 

det finns oklara riktlinjer för andraspråksundervisningens organisering samt hur synen 

på språkutveckling kan bidra till förbättrad andraspråksinlärning. 

4.3 Statliga direktiv  

I Eklunds (2003) och Assarsons (2007) avhandlingar framkommer hur pedagoger i 

svenska skolverksamheten bearbetar de statliga direktiv som ges. Pedagoger förväntas 

utforma uppdraget så som detta beskrivs i styrdokumenten i skolans verksamhet där 

rösterna ofta skiljer sig från varandra. Assarson (2007) beskriver hur en grupp 

pedagoger tar sig igenom det politiska uppdraget att skapa en skola för alla på ett 

begripligt och meningsfullt sätt. I hennes avhandling tillämpas den diskursanalytiska 

ansatsen. Frågor som ställs i studien är exempelvis hur pedagoger uppfattar betydelsen 

av uttrycket en skola för alla samt hur rådande politiska diskurser hanteras i skolan. 

Analysen visar att pedagogerna relaterar till sina egna mål och att få den dagliga 

verksamheten att fungera när de skapar mening i en skola för alla. De olika specifika 

situationer som uppstår i den praktiska verksamheten ger mening till begrepp som 

rättvisa eller särskilda behov. Faktorer som nämns av pedagoger är behov av tid för att 

kunna arbeta utifrån elevers speciella behov och för att kunna utföra ett kvalitativt 

arbete. Ett nytt arbetssätt behövs för att kunna möta alla elever i behov av särskilt stöd, 

elever som behöver andra arbetsformer eller längre tid för att lösa uppgifter. Pedagoger 

ger uttryck för maktlöshet för även om de ger förslag till förändring blir genomförandet 

en fråga om makt. Slutligen hävdar författaren att det finns en risk att det politiska talet 

om en skola för alla kan upphöra när någon med politisk makt bestämmer dess absoluta 

innehåll. 

Eklund (2003) beskriver i sin doktorsavhandling hur socialisationen inom grundskolan 

arbetar med att erbjuda elever de medel som behövs för att dessa ska kunna hantera 

kulturell mångfald. I studien, som genomförts i Sverige, har den kvalitativa 

forskningsmetoden tillämpats. Arbetet är indelat i två delstudier: dels studeras 

interkulturellt lärande utifrån statens intentioner och dels utifrån det upplevda och 
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uppfattade interkulturella lärandet mellan elever. Det interkulturella lärandet kan 

betraktas utifrån vilka förutsättningar som ges. Exempelvis utifrån övergripande politik 

och offentliga styrdokument samt utifrån konkreta utvecklingsresultat hos eleverna. 

Inom det interkulturella synsättet så krävs en pedagogisk helhetssyn som innefattar 

samarbete mellan alla andraspråkselevers lärare. Andraspråkselever kan på så vis få en 

bättre språkutveckling. I båda dessa studier framkommer ett resultat som visar att 

skiljaktigheter finns mellan intentionerna i den övergripande politiken och verkligheten. 

Eventuella orsaker till dessa skiljaktigheter förklaras bland annat med att det behövs 

mer tid och mer resurser än vad som ges. Vidare hävdar Eklund (2003) att det görs 

bortprioriteringar av modersmålsundervisning fastän den övergripande politiken vill 

främja interkulturellt lärande.  

Eklunds (2003) och Assarssons (2007) forskning är relevant för vår studie då syftet med 

vår undersökning är att ta reda på hur skolors organisering kan främja elevernas 

utveckling. Främjandet av elevers utveckling kan handla om allt från möjligheter till 

modersmålundervisning till hur statens direktiv påverkar. 

 

 

 

5 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras fyra olika teoretiska utgångspunkter som tillsammans utgör 

studiens teoretiska ramverk. Den första teorin handlar om hur sammanhanget som ett 

barn befinner sig i påverkar dess utveckling. Den andra teorin behandlar hur barn 

utvecklas och lär sig. Den tredje teorin handlar om andraspråksutvecklingen och den 

sista beskriver modersmålsundervisningens roll för andraspråksutvecklingen. Barnets 

behov är det som förenar dessa fyra avsnitt i kapitlet. (5.1) Barnet och miljön. (5.2) Det 

sociokulturella perspektivet. (5.3) Andraspråksutveckling. (5.4) Modersmålet. 

 

5.1 Barnet och miljön 

Bronfenbrenner studerade barns lärande i samspel med dess miljö runtomkring. Han 

menar att utvecklingen hos barn sker genom komplexa interaktioner mellan barnet och 

människorna, sakerna och symbolerna i barnets omgivning. För att barnet ska utvecklas 

till en bra samhällsmedborgare så behövs det insikt och medvetenhet om hur barnets 

olika miljöer påverkar utvecklingen (http://www.bctr.cornell.edu/about-us/urie-

bronfenbrenner/). 

Bronfenbrenner (1979) utgick från olika system och nivåer när han skulle påvisa 

sambandet mellan barnets utveckling och dess miljö. Hans ekologiska systemteori, 

Ecological Systems Theory, består av olika miljöer som kallas mikro-, meso-, exo- och 

makronivåer. I hans ekologiska system är barnet i centrum. Miljön närmast barnet kallas 

för mikronivå och det är i denna miljö som barnet tillbringar mest tid. Mikronivån 

innefattar bland annat familj, förskola, skola och grannskap. Alla ovannämnda nivåer är 

med och integrerar och därmed påverkar barnet i sitt lärande. I barnets närmiljö skapas 

relationer mellan de verkande delarna. Detta mikrosystem påverkar i sin tur barnet. 

Bronfenbrenner (1979) poängterar att de relationer som uppkommer i mikrosystemet 

integrerar med varandra i mesosystemet. I mesosystemet handlar det bland annat om de 

krav och förväntningar som skolan ställer på barnet och på barnets familj. 

Mesosystemet innefattar även att barnet tar med sig erfarenheter och förhållningssätt 

från hemmet och till skolan. Exonivån är det system som ligger utanför barnets 

http://www.bctr.cornell.edu/about-us/urie-bronfenbrenner/
http://www.bctr.cornell.edu/about-us/urie-bronfenbrenner/
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närmiljö, men denna nivå har likväl inflytande över barnets utveckling. Exonivån 

innefattar bland annat föräldrars arbeten, deras bostadområde, privata ekonomi, 

kommunens ekonomi med mera. Utanför exonivån så finner vi den så kallade 

makronivån. Denna miljö är den som är längst ifrån barnet i mitten, men som är med 

och påverkar både utveckling och lärande. Makrosystemet består bland annat av den 

politiska situation som råder i samhället och sin utveckling. Bronfenbrenner (1979) vill 

med sin ekologiska systemteori påvisa att det inte bara är barnets närmiljö som påverkar 

utveckling och lärande, även om det är den som är närmast barnet. Han poängterar 

vikten av insikter om att individens utveckling är lika beroende av de biologiska som de 

miljömässiga villkoren.  

 

5.2 Det sociokulturella perspektivet  

Vygotskij, en rysk pedagog och filosof forskade kring barns lärande och utveckling 

under omkring tio år. Frågor som han var intresserad av var hur barn lär sig och vad 

barn behöver hjälp med i sitt lärande.  Den sociokulturella traditionen på lärande har 

utgångspunkt i hans arbeten (Säljö 2005). 

Enligt Säljö (2005) har Vygotskij utvecklat idén om att barn lär sig och utvecklas i 

samspel med andra i sin omgivning. Pedagoger, föräldrar eller andra barn kan vara 

exempel på personer som utgör det sociala sammanhanget där barn utvecklar både 

tänkandet och sitt språk. För Vygotskij är språket redskapens redskap då det är genom 

kommunikation med andra människor som vi kan utrycka oss. Genom språket byter vi 

tankar, kommunicerar och skapar gemensam förståelse med andra. I sin forskning 

beskriver han skillnaden mellan barns primära och sekundära socialisation. Den primära 

socialisationen sker ofta i hemmet genom dagligt samspel och här utvecklar barn sina 

grundläggande språkliga redskap, vardagsbegrepp. Den sekundära socialisationen sker i 

skolan och här utvecklar barn så kallade vetenskapliga begrepp som till exempel vinkel, 

grammatik och substantiv. Barn behöver få dessa begrepp förklarade för sig för att 

kunna appropiera och bli bekanta med nya kunskaper. Med appropiering menar 

Vygotskij hur individen lär sig förstå och använda nya kulturella redskap.  Dessa nya 

kunskaper hjälper sedan barn att förstå världen utanför deras. Lärarens och 

undervisningens utformning får därför en viktig roll och blir nyckeln till barns lärande 

och utveckling (Säljö 2005). 

Ett viktigt begrepp i Vygotskijs arbeten är den närmaste proximala utvecklingszonen, 

Zone of Proximal Development. Hans syn på lärande är inte begränsat till enbart barn 

och unga utan han menar att detta är en process som ständigt pågår hos människor. 

Människor utvecklas kontinuerligt under hela sitt liv då de närmar sig nya kunskaper i 

olika situationer. Med den närmaste proximala utvecklingszonen menas att när 

människan har lärt sig ett begrepp eller har utvecklat en färdighet då är den nära att 

också utveckla något nytt, det som finns på nästa nivå. I denna proximala 

utvecklingszon finns det ett stort behov av att få instruktioner eller förklaringar från en 

mer kompetent person för att på så sätt föra lärandet vidare. Det är här lärarens eller 

kamraters stöd och vägledning uppmärksammas. Sammanfattningsvis menar Vygotskij 

att det som barnet tillsammans med andra klarar av för första gången successivt kommer 

att klara på egen hand. Människor lär sig tillsammans och av varandra i ett socialt och 

meningsfullt sammanhang (Säljö 2005).  
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5.3 Andraspråksutveckling 

Cummins (1979) studerar barns tvåspråkighet och är även världsledande i sin forskning 

kring barns andraspråksinlärning. Hans teori gör skillnad på två olika språkfärdigheter, 

BICS och CALP. BICS, Basic Interpersonal Communication Skills, är förmågan att tala 

och lyssna och är således samtalsrelaterad språkbehärskning. CALP, Cognitive 

Academic Language Proficiency, är förmågan att använda mer avancerade 

kommunikationsfärdigheter så kallad kunskapsrelaterad språkbehärskning. CALP syftar 

på den behärskningen av språket som behövs för att kunna delta i ämnesundervisningen 

i skolan. Utifrån dessa båda begrepp utvecklade Cummins (1979) en modell som visar 

hur kontextuell stöttning samt kognitiva krav påverkar inläraren i den kommunikativa 

situationen. Andraspråksinlärarens skoluppgifter går att placera in i denna modell 

genom att utvärdera hur låg respektive hög kognitiv svårighetsgrad de har och hur 

kontextbunden respektive kontextreducerad uppgiften är (Cummins 1979). 

Enligt Cummins (1979) ska ett integrerat samhälle ha en fungerande organisering av 

andraspråksundervisning. Vidare skriver Cummins (1986) om en organisering av 

andraspråksundervisningen som en tvåspråkig undervisning där både elevernas första- 

och andraspråk används (Cummins & Swain 1986). Vidare anser Cummins (1979) att 

flerspråkiga elevers framgång i skolan påverkas positivt om alla lärare blir medvetna om 

dessa elevers behov. Inte bara andraspråkslärarna ska ta ansvar för flerspråkiga elevers 

språkutveckling. Hela skolorganisationen kan påverka de flerspråkiga elevernas 

utveckling genom att ha kunskap om andraspråksinlärning och tvåspråkighet.   

 

5.4 Modersmålet 
Thomas och Collier (1997) beskriver i sin omfattande studie vad 

modersmålsundervisningen har för roll för flerspråkiga elevers skolframgång. Mellan 

1982 och 1996 har de samlat in data från 42317 andraspråkselever i USA. Författarna 

har under fjorton år följt elevers skolgång från förskolan till skolår tolv inte bara i 

behärskningen av engelska utan i skolans alla ämnen. Studien visar att elever som har 

fått undervisning i sitt modersmål under minst sex år parallellt med andraspråket har 

lyckats bäst i skolans alla ämnen. Forskarna har kommit fram till att ju grundligare 

elevers utveckling och lärande på förstaspråket är desto snabbare nås framgång i 

andraspråket.  Studien visar också att flerspråkiga elever hade sämre resultat än sina 

engelsktalande kamrater under sina första skolår men under tredje och fjärde skolåret, 

när lärandet sker på en mer avancerad nivå, utvecklades dessa elever. Med hjälp av 

kontinuerlig modersmålsundervisning har dessa elever under senare skolåren uppnått 

samma eller bättre kunskapsnivå än elever med engelskt modersmål. I studien 

framkommer även att de elever som hamnade långt efter de engelsktalande eleverna var 

de som fick lite eller ingen modersmålsundervisning alls. Slutligen betonas att 

modersmålsundervisningens positiva betydelse för andraspråksutvecklingen gäller både 

för elever som har invandrat till landet men också för infödda elever (Thomas & Collier 

1997). 

 

 

 

 

 



  
 

10 

6 Metod 
 

6.1 Val av metod 

Enligt Bryman (2011) så finns det två huvudtyper av metoder som kan användas vid 

undersökningar. Dels är det den kvantitativa metoden och dels är det den kvalitativa 

metoden. Det går även att kombinera dessa metoder. Den kvantitativa metoden är en 

forskningsmetod där forskaren avser att mäta något exempelvis i form av enkäter. De 

kvantitativa undersökningarna riktar sig oftast till ett stort antal undersökningspersoner. 

Den kvalitativa metoden är en forskningsmetod där det görs exempelvis analys av en 

intervju eller observation för att få en fördjupad förståelse för någon annans erfarenheter 

och verklighet. Denna undersökning har genomförts med hjälp av en kvalitativ metod. 

Vår valda metod har sin grund i vårt intresse av att tolka och förstå. Undersökningen har 

genomförts med hjälp av intervjuer samt observationer. Bryman (2011) anser att det är 

vanligt att kvalitativa forskare använder sig av flera metoder i en och samma 

undersökning. Vår undersökning är upplagd så att rektorer och andraspråkslärare har 

intervjuats och andraspråkslärarnas samt klasslärarnas undervisningsmetoder har 

observerats. Metoderna har valts för att försöka ge en så heltäckande bild som möjligt 

av andraspråksundervisningen. Även om vi valt observation som en metod så har vi lagt 

tyngdpunkten av vårt resultat på intervjusvaren. Därför är informationen från 

intervjuerna mer omfattande både i metoddelen och i resultatdelen.   Enligt Bryman 

(2011) inriktar sig kvalitativa forskningsmetoder på individers syn på verkligheten. 

Kvalitativa metoder är induktiva och de är således empiriska händelser som är 

analyserade på ett fördjupat sätt. Med utgångspunkt i de empiriska händelserna så söks 

det efter troliga slutsatser och resultat. Dessa resultat kan dock inte generaliseras, men 

de kan ge upphov till antaganden (Bryman 2011).  

 

6.2 Intervjuer 

Enligt Kvale (1997) är forskningsintervjun en metod för att få intervjupersonernas syn 

och erfarenheter och således låta deras uttalanden diskuteras i förhållande till 

vetenskapliga teorier. Den kvalitativa intervjuns viktigaste byggsten är samtalet mellan 

intervjuaren och den intervjuade. Innebörden av det engelska ordet interview betyder i 

enlighet med detta mellan två seenden (Kvale 1997:9). En forskningsintervju bidrar till 

att människor utbyter sina erfarenheter, förhållningssätt och perspektiv med varandra. 

Det är ett professionellt samtal med struktur och syfte, men det bygger oftast på dialoger 

i den vardagliga praktiken. Intervjuaren tar del av andras kunskaper och erfarenheter. 

Även om intervjun är ett likställt samtal så kontrolleras och definieras situationen av 

intervjuaren, som också kritiskt granskar och analyserar svaren på intervjufrågorna 

(Kvale 1997). 

 

Utan kvalitativa samtal och intervjuer skulle det inte finnas delad kunskap om den 

sociala vekligheten. I samtal och intervjuer förvärvas kunskap. Kvale (1997) poängterar 

att intervjuforskningen för mänsligheten närmare humanvetenskapernas domäner. 

Kvalitativa intervjuer ses numera som en forskningsmetod i sig och det förekommer 

mer och mer metodlitteratur om hur en intervjuforskning ska bedrivas. Genombrottet av 

de kvalitativa intervjuerna skedde någon gång under 50-talet då bandspelare av litet 

format gjorde det lätt att spela in intervjuer. När sedan datorer användes på 80-talet så 

förenklades de kvalitativa analyserna av intervjuerna. Idag handlar det inte bara om att 

kvantifiera objektiva data för att finna information om samhället utan Kvale (1997) 

anser att det handlar om att tolka viktiga relationer. Kvale (1997) anser att 
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forskningsintervjun är ett samtal som kan formas på olika sätt och även 

intervjuanalyserna formas i sin tur också på olika sätt. Den kvalitativa intervjun kallas 

således ibland för ostrukturerad (Kvale 1997). Enligt Bryman (2011) ingår både den 

ostrukturerade och den semistrukturerade intervjun i den kvalitativa intervjuformen. 

Den semistrukturerade intervjun är ett begrepp som oftast handlar om en situation där 

intervjuaren utgår ifrån en intervjuguide, men det lämnas även plats åt följdfrågor som 

dyker upp under samtalet. På det sättet blir samtalet öppet. Den ostrukturerade intervjun 

ses som ett mer informellt sätt att intervjua (a.a). Detta leder till att intervjuaren måste 

besitta en stor skicklighet för att få fram kunskapen och erfarenheterna från 

intervjupersonen. Det är inte bara intervjupersonens åsikter som kommer fram i 

intervjun. Även intervjuforskarens förhållningssätt blir synligt. En kvalitativ intervju är 

inte någon enskilds åsikter utan det är dialogen och det som finns emellan två eller flera 

inblandade personer. Enligt Kvale (1997) är forskningsintervjun tekniskt sett 

halvstrukturerad då den varken är ett fritt samtal eller ett bestämt strukturerat 

frågeformulär.  

 

Den hermeneutiska ansatsen är enligt Kvale (1997) viktig för forskningsintervjun. 

Hermeneutiken studerar tolkningen av en handling, en text eller en diskurs. Den 

hermeneutiska ansatsen belyser den dialog som skapas av intervjusituationen. Kvale 

(1997) anser att förståelsen av intervjusituationen sker genom en process där delarna 

och helheten försöker förstås. Ju fler delar som bestäms desto klarare bild fås av 

helheten, men synen på helheten gör i sin tur att delarnas betydelse ändras och detta är 

en enorm process. Denna process brukar i praktiken upphöra när en rimlig och giltig 

bestämmelse kommer till syns. Processen betraktas som en fruktbar cirkel eller en spiral 

i enlighet med den hermeneutiska traditionen. Cirkeln eller spiralen förstås av att 

processen ger en djupare förståelse för delarna och helheten. Kvale (1997) menar att 

cirkeln hjälper intervjuforskaren att analysera fram en förståelse av intervjun på ett 

djupare plan. Intervjuaren är medskapare av intervjusvaren genom att anlägga sin 

tolkning av dem. Intervjuforskaren är också medskapare av svaren genom att använda 

vissa ord, gester och outsagda meningar som bara kan förstås genom att vara delaktig 

vid intervjusituationen. För att göra en relativt rättvis tolkning av svaren så behöver 

intervjuforskaren ha kunskap om det behandlade ämnet. Det finns ingen opartisk 

tolkning av intervjusvaren. Den som tolkar kan inte undgå att tolka utifrån sin egen 

förståelse och verklighet. Däremot kan intervjuaren bli medveten om den hermeneutiska 

ansatsen och tolkningens relevans. Denna medvetenhet om förutsättningarna kan leda 

till en rättvisare tolkning. Hur intervjuforskaren formulerar frågorna har exempelvis stor 

betydelse för hur intervjupersonen tolkar och svarar på frågorna (a. a).    

 

 

6.3 Observationer 

För att få ett helhetsintryck av andraspråksundervisningens organisering använde vi 

även oss av observation. Under en av våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder 

använde vi en deltagande observationsteknik. Denna forskningsmetod innebär att 

observatörerna engagerar sig och verkar i en social miljö under en längre tid (Bryman 

2011). Bryman (2011) menar att observatörer ska ha tur när de utför deltagande 

observation. Det handlar om att vara på rätt plats vid rätt tillfälle för att få så mycket och 

tillförlitlig information som möjligt. Det är viktigt att etablera en fungerande relation till 

de observerade. Stämningen ska vara avslappnad och trivsam. Syftet med observationen 

är att försöka få en bild av kulturen som finns i den sociala gruppen. Det kan vara svårt 

att få tillträde till just den pedagogiska verksamheten som ska observeras. Det löstes 

genom att vi var okända men deltagande observatörer under vår lärarutbildning. Bryman 
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(2011) poängterar att observationen kan gå lättare om observatörerna är okända och det 

kan också underlätta om de får stöd av någon inne i organisationen.  

 

6.4 Metodkritik 

Kvale (1997) poängterar att kvalitativa forskningsmetoder ibland har kritiserats på 

grund av att de inte är vetenskapliga. De kvalitativa metoderna har mer ansetts lägga en 

grund för fortsatt vetenskaplig forskning av ett område. Kvale (1997) anser dock att 

benämningen av kvalitativa metoder som vetenskapliga eller inte vetenskapliga beror på 

vilken definition av vetenskap som väljs.  En allmän uppfattning av vetenskap är att den 

ska ge ny kunskap så beroende på människors syn av ny kunskap så kan exempelvis 

intervjuer ses som vetenskapliga eller icke vetenskapliga (Kvale 1997). 

 

Enligt Bryman (2011) är det nödvändigt att intervjuarna kritiskt granskar den valda 

metoden. En av dem vanligaste svarstendenserna på intervjufrågorna är social 

önskvärdhet, social desirability. Detta begrepp handlar om att intervjupersonen vill 

framhäva sig själv eller sin verksamhet på ett positivt sätt. Vissa intervjupersoner låter 

sig styras av det som de tror är ett passande svar. Ingen är säker på hur vanlig denna 

svarstendens är, men en medvetenhet om den kan hjälpa forskarna att tolka det sagda. I 

enlighet med Bryman (2011) kan vi inte säkert veta om våra intervjupersoner gav oss de 

svar som de trodde vi ville ha. Det går att motverka denna svarstendens genom att skapa 

distans till intervjupersonerna. Således ska intervjuaren inte bedöma och ge egna åsikter 

om respondentens svar. Ytterligare en metodkritisk utgångspunkt är meningens 

problem. Det centrala i denna utgångspunkt är att när människor samtalar i en social 

kontext så förutsätter det att dem medverkade tolkar samtalets begrepp på liknande sätt 

(a.a.). I enlighet med Bryman (2011)  går det alltså inte att säkerställa att respondenterna 

definierade begreppen i enlighet med författarna. 

 

Bryman (2011) menar att det kan finnas en asymmetrisk relation mellan respondenten 

och intervjuaren och detta kan påverka både respondenternas svar och intervjuarnas 

frågor. Risken är då stor att felkällor förekommer. Det ska finnas en balans mellan 

förtroende och distans. För att minska risken för felkällor rekommenderas informellt 

småprat med respondenten utan att man tappar fokus från huvuduppgiften. Som tidigare 

nämnts är vi medvetna om att den kvalitativa forskningsintervjun inte är generaliserbar, 

men Kvale (1997) poängterar att målet inte behöver vara generaliserbarhet utan den 

faktiska fördjupade kunskapen som kommer fram. Även om det finns nackdelar med 

den kvalitativa intervjun så finns det även fördelar. Intervjupersonerna kan ge djupa och 

förtroliga svar. En intervju gör att intervjuaren får en fördjupad erfarenhet om någon 

annans verklighet och sanning. Särskilda aspekter av det undersökta kan därmed belysas 

och detta i sin tur leder fram till ny kunskap från ett annat perspektiv (Kvale 1997). 

 

Bryman (2011) menar att observationer kan göra att forskarna anlägger ett irrelevant 

perspektiv på verksamheten. Vi är medvetna om att vår tolkning genom observation 

påverkas av vårt förhållningssätt och syn på verksamheten. Observationer kan enligt 

Bryman (2011) göra det svårt att få fram avsikterna bakom vissa beteenden. Det går inte 

att veta varför de observerade handlade som de handlade. Det går att antaga, men inte 

generalisera eller säkerhetsställa. Det är således svårt att få fram en generell bild av den 

verksamhet som studeras, men en allmängiltig bild kan ges (Bryman 2011).  

  

Det går att ifrågasätta om de valda metoderna är trovärdiga eller inte. Kvale (1997) 

menar dock att intervjuer ger en djup förståelse kring ett område där intervjupersonerna 

verkar (Kvale 1997). Intervjuerna kompletterades med observationer. Vi inser dock att 
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det inte är möjligt att få en objektiv syn på undersökningens resultat genom dessa 

metoder. I enlighet med Bryman (2011) är resultatet inte generaliserbart, men 

allmängiltigt. Vi har försökt att analysera undersökningen och resultatet så trovärdigt 

som möjligt. Genom att noggrant förklara hur undersökningen gjorts så ökar 

trovärdigheten av studien (Bryman 2011). Det har gjorts en tydlig sammanfattning av 

tillvägagångssättet vid metodanvändningen.   

 

 

6.5 Urval 

Urvalet är ett bekvämlighetsval. Vi har valt att observera och intervjua personer som 

funnits på våra verksamhetsförlagda utbildningar. Vi har genomfört intervjuer med 

lärare och rektorer samt observerat andraspråksundervisningen på två grundskolor i 

samma kommun. Observationerna genomfördes under en fyra veckors period. En 

andraspråkslärare och en rektor valdes i varje skola som informanter till intervjun. En av 

lärarna har många års erfarenhet inom ämnet och han har arbetat på samma skola länge 

medan den andra läraren har kortare arbetslivserfarenhet och hon har arbetat på flera 

olika skolor och med olika åldrar. Eftersom vi ville undersöka vilka olika faktorer som 

ligger till grund till den valda organiseringen i ämnet svenska som andraspråk behövde 

vi intervjua även rektorerna i skolan. Skolorna skiljer sig åt vad det gäller demografiskt 

läge då den ena skolan ligger i utkanten av staden, nära ett bostadsrättområde och ett 

villaområde och den andra skolan ligger centralt nära både ett hyresrättsområde och ett 

villaområde. Detta har betydelse eftersom invandrartätheten i dessa skolor skiljer sig 

från varandra. Den skola som ligger nära hyresrättsområdet har högre andel elever med 

annat modersmål än svenska i jämförelse med skolan som ligger i närheten av 

bostadsrätts- och villaområdet. 

 

6.6 Tillvägagångssätt  

Genomförandet av intervjuerna gick till så att vi skickade intervjuguiden en dag innan 

själva intervjun ägde rum till samtliga intervjupersoner. Anledningen var att de skulle 

kunna förbereda sig lite och kolla upp vissa fakta om skolan, men ändå bibehålla sina 

egna åsikter och spontana svar. Den första personliga intervjun genomfördes med en 

andraspråkslärare på en mellanstor skola i en liten stad.  Samtalet genomfördes i ett rum 

där andraspråksläraren brukar arbeta och inleddes med allmänt småprat. Intervjuaren 

ställde öppna frågor utifrån intervjuguiden och beroende på respondentens svar ställdes 

följdfrågor. Detta för att få en djupare förståelse och helhetsbild om det aktuella 

området. Samtalet spelades in och transkriberades noggrant dagen efter. Denna 

respondent kommer vi att kalla för Thomas i vår studie. 

 

Samma dag intervjuades även rektorn på den skolan. En kort fikastund med rektorn 

följdes av genomförandet av intervjun. De öppna frågorna som formulerades lämnade 

plats till många följdfrågor och på det viset skapades ett öppet samtal. Fokus lades på att 

ta del av respondentens erfarenheter och förhållningssätt. Samtalet spelades in med 

hjälp av en mobiltelefon och transkriberades dagen efter. Respondenten fick namnet 

Magda i studien. 

 

Den tredje intervjun gjordes med en rektor på en större skola i samma stad och henne 

kallar vi Kerstin i studien.  Samtalet ägde rum i rektors rum och intervjuaren satt mitt 

emot respondenten. Utifrån intervjuguiden ställdes frågor till respondenten och 

följdfrågor ställdes även här. Samtalet spelades in och transkriberades samma dag. 

Intervjun följdes av en allmän diskussion mellan intervjuaren och respondenten.  
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Den sista intervjun gjordes med en lärare i svenska som andraspråk i samma skola. 

Denna lärare arbetar både i grundskolan och på högstadiet. Vi benämner henne som Mia 

under studien. Samtalet ägde rum i ett före detta sva- rum som också brukar användas 

av modersmålslärare. Utifrån intervjuguiden ställde intervjuaren öppna frågor till 

respondenten och beroende på svaren gavs det utrymme till följdfrågor. Samtalet 

spelades in med hjälp av en mobiltelefon och noggrant transkriberades samma dag. 

 

Alla fyra intervjuer transkriberades samma dag eller dagen efter intervjun för att vi 

skulle ha intervjusituationen färskt i minnet och på så vis få en så sanningsenlig 

transkribering som möjligt. Vi transkriberade de fyra intervjuerna tillsammans. 

Inspelningarna avlyssnades flera gånger. Vid transkriberingen valde vi att inte skriva 

ner för vår studie irrelevanta kommentarer och ord. Vi försökte urskilja gemensamma 

teman och mönster som vi sedan kunde använda under vårt resultat.  

 

Genomförandet av de deltagande observationerna ägde rum under vår 

verksamhetsförlagda utbildning. Vi var deltagande observatörer på två olika skolor i 

samma kommun. Under fyra veckor utförde vi en varsin deltagande observation på 

varsin skola. Den deltagande observationen genomfördes sammanlagt under 20 dagar 

var.  Efter varje dag så fördes loggbok över de händelser och situationer som uppstått i 

de observerade personernas vardagliga skolverksamhet. Varje vecka ringde vi som 

observerade till varandra för att diskutera och utbyta erfarenheter. I slutet av perioden 

tog vi del av varandras loggböcker. Vi pratade igenom utvalda delar av dessa och fick 

varandras syn och tankar kring de händelser vi observerat.  

 

 

6.7 Etiskt förhållningssätt 

Enligt Vetenskapsrådet (2009) finns det fyra huvudkrav på hur forskare bör agera för att 

vidhålla ett etiskt förhållningssätt. Första kravet, informationskravet, handlar om att 

forskarna måste berätta syftet med undersökningen för de deltagande i studien. Det ska 

också framgå att deltagandet är frivilligt. Vi tog hänsyn till informationskravet genom 

att förklara syftet med studien innan intervjuerna gjordes. Vid studiens deltagande 

observation så kändes det som att förhandsinformationen skulle störa undersökningen 

och i enlighet med Vetenskapsrådet (2009) informerades observatörerna efteråt, 

eftersom de medverkade passivt.  

 

Andra kravet, samtyckeskravet, handlar om att studiens aktiva deltagare har rätt att 

bestämma över sin medverkan själva (Vetenskapsrådet 2009). Hänsyn till detta krav 

togs genom att de aktiva deltagarna hade rätt att avsluta intervjun när de ville eller välja 

att inte svara på vissa intervjufrågor.  

 

Tredje kravet, konfidentialitetskravet, handlar om att deltagarna ska ges konfidentialitet 

och obehöriga ska inte kunna ta del av deltagarnas personuppgifter (Vetenskapsrådet 

2009). Hänsyn togs genom att vi avidentifierade alla intervjuer och observationer. Det 

går inte heller att nå de inspelade intervjuerna eller transkriberingen av dem utan vår 

tillåtelse. Vi har beaktat risken för oavsiktlig identifiering av deltagarna, men åtgärder 

har tagits för att försvåra en eventuell identifiering genom att oprecisera informationen i 

empirin.  
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Fjärde kravet, nyttjandekravet, handlar om att informationen som givits via intervjuer 

och observationer endast får användas i vår studie och här och nu (Vetenskapsrådet 

2009).  

 

 

 

7 Resultat och analys 
 

Nedan presenteras de två skolor som medverkade i studien samt empirin i form av 

intervjuer och observationer. Namnen på skolorna och intervjupersonernas namn är 

fingerade. Först presenteras relevant information om de berörda skolorna och därefter 

presenteras resultatet av intervjuerna. Resultatet delas in i olika teman för att underlätta 

för läsaren. Våra teman ska ses som en helhet och numreras därav inte. Avslutningsvis 

kopplas intervjuerna till våra observationer och empirin analyseras. Observera att inte 

enbart intervjupersonerna följdes i deras vardagliga skolverksamhet utan flera sva-lärare 

och klasslärare observerades. 

Skola S är en större skola och är centralt belägen i en liten stad i södra Sverige. Det går 

547 elever på skolan varav 87 har utländsk bakgrund. Antalet elever med utländsk 

bakgrund ökar varje år i skolan. Det finns sex lärare som undervisar i ämnet svenska 

som andraspråk och enligt rektorn är alla behöriga och således har alla läst minst 30 

högskolepoäng i ämnet. Vissa av dessa lärare har kombinerad tjänst och vissa är endast 

svenska som andraspråkslärare. På skola S kallar vi rektorn för Kerstin och sva-läraren 

för Mia. Hon har 35 elever utspridda i både lågstadiet och högstadiet. Skola M är en 

mellanstor skola som ligger i utkanten av samma stad. Antalet elever är 243 varav 

elever med utländsk bakgrund är 17. Det finns en lärare som undervisar i svenska som 

andraspråk och han har en kombinerad tjänst. Han har behörighet att undervisa i ämnet 

svenska som andraspråk och har 15 sva-elever just nu. På skola M kallar vi rektorn för 

Magda och sva-läraren för Thomas.  

 

Samarbete  

Enligt Thomas och Mia så finns det oftast en vilja att samarbeta klasslärare och sva-

lärare emellan, men rent organisatoriskt finns det ingen tid över till det ändamålet. De 

planerar lite snabbt tillsammans med respektive klasslärare innan lektionerna börjar. De 

uppdaterar varandra och klassläraren berättar oftast vad klassen arbetar med. Det blir en 

så kallad korridorsplanering. Mia på skola S tillägger att samarbetet med klasslärarna är 

ytterst viktig då det är de som ser exempelvis vilka ord och begrepp som eleven inte 

förstår i olika ämnen. Som exempel tar hon upp olika grundläggande matematiska 

begrepp eller formuleringar i naturvetenskapliga ämnen. Thomas på skola M anser att 

korridorsplaneringen gör att undervisningen blir stapplande. Han säger: Vi har gjort 

korridorsplanering nu med dem alltså man går dit och frågar: vad ska vi göra nästa 

gång? Och det blir väldigt hackigt nu när vi ska jobba med inkludering. 

Både Thomas och Mia har varit med om olika sätt att planera och samarbeta sva-lärare 

och klasslärare emellan, men Thomas tillägger att han inte släpptes in i klassrummen 

förr då lärarna inte var villiga att dela med sig av det materialet de arbetade med i 

klassrummet. Då var han tvungen att skapa sitt eget material och arbeta tematiskt, men 

nu släpps han in och det gör att språket kan lyftas överallt. Enligt Thomas och Mia så är 

vissa kollegor mer öppna än andra för samarbete. Thomas påpekar att det kan bli 
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stagnation i arbetet om inte klassläraren vill samarbeta. Då känner han sig uppgiven, 

eftersom möjligheten att arbeta med klassens material försvinner. Han säger: En av de 

viktigaste komponenterna för arbetsformen är ju samarbetsförmågan med kollegorna. 

Hur dem ställer upp på denna grejen. För kan inte dem fixa ett sånt klimat att vi tittar 

på samma material och vi jobbar med det… för det skiljer sig väldigt från kollega till 

kollega. 

Under våra observationer framkom det att det finns olika sätt att samarbeta klasslärare 

och sva-lärare emellan. Vissa sva-lärare går alltid in i klassrummet innan lektionen för 

att stämma av vad klassen ska arbeta med medan andra sva-lärare väntar in eleverna i 

sva-rummet.  

Analys 

Sva-lärarna Mia och Thomas påpekade samstämt att förutsättningarna för samarbete 

mellan lärarna saknas.  Vi tolkar att viljan till samarbete finns hos de flesta men 

tidsbristen begränsar denna möjlighet. Lärarna hinner endast byta några ord med 

varandra innan lektionerna börjar. Eleverna påverkas av hur deras olika miljöer och 

relationer samverkar med varandra (Bronfenbrenner 1979). Vygotskijs teorier om den 

närmsta proximala utvecklingszonen och dess händelser är relevant för elevernas 

framsteg i skolan (Säljö 2005). Klasslärarna följer eleven dagligen i skolans alla ämne 

och har därmed en helhetsbild över områden som eleven behöver utveckla. Eftersom 

sva-läraren möter eleverna bara några få gånger i veckan kan de omöjligt få den 

helhetsbild av elevernas språkliga behov utan det nära samarbetet med andra inblandade 

lärare. I enlighet med båda sva-lärarna finner vi det ständiga samarbetet mellan 

klasslärare och sva-lärare som en betydelsefull faktor för elevernas språk- och 

kunskapsutveckling. Utifrån resultatet går det att tolka att genom ett fungerande och 

kontinuerligt samarbete skulle både klasslärare och sva-lärare få inblick i och kunskaper 

om vilka ord och begrepp eller vilka områden eleverna behöver få förklarade för sig.  

 

Organisering av klassundervisningen  

På frågan om klasslärarna organiserar undervisning med hänsyn till sva-eleverna så 

svarar både Thomas och Mia att lärarna tyvärr inte gör det. Sva-lärarna är överens om 

att detta beror på okunskap bland lärarna. Lärarna vet helt enkelt inte vilka ord som 

fattas hos sva-eleverna. På grund av att modersmålet ofta talas i hemmet saknar eleverna 

svenska ord och begrepp för de hemrelaterade orden. Thomas berättar exempelvis om 

en flicka som inte hade några ord för de föremål som fanns i köket, men däremot kunde 

hon de orden som användes i skolan. Mia berättar att: man har inte kännedom om att en 

elev inte vet vad strykjärn är. Det är såna liksom grundläggande ord som man tror att 

eleverna får med sig i hemmet, men det är just i hemmet faran är för de använder ett 

annat språk till hemorden, där man använder sitt modersmål mest, men skolorden 

snappar de upp snabbt. Till exempel var en lärare förvånad att en elev inte kunde ordet 

tub på svenska… nej, man borstar tänderna i hemmet, det vill säga hemrelaterat språk.  

Vidare anser Thomas att det bara är när han påminner klasslärarna som de tar hänsyn till 

sva-eleverna. Enligt honom så glöms sva-eleverna bort. Thomas och Mia anser att vissa 

klasslärare är medvetna om sva-elevernas svårigheter och är bra på att förklara nya 

begrepp, medan andra inte riktigt förstår vad svenska som andraspråk är. De tror att det 

är stödundervisning i form av att eleverna har svårt att förstå och behöver 

specialundervisning. Eleverna behöver fylla på och lära sig nya ord och utveckla 



  
 

17 

språket. Thomas och Mia poängterar vikten av att tänka i termen svenska som 

andraspråk där eleverna behöver fylla på och lära sig nya ord och utveckla språket. De 

menar att alla lärarna måste arbeta språkutvecklande. Thomas säger: Vissa tror det är 

stödundervisning i form av att man har svårt att förstå. Det är det inte. Utan det är att 

man måste fylla på och lära sig nya ord… Och utveckla språket! Det är 

specialundervisning.  

Enligt våra observationer läste vissa klasslärare från böcker innehållande svåra begrepp 

utan att förklara dem. Klassläraren bad eleverna räcka upp handen om de inte förstod 

bokens handling och då räckte de flesta eleverna upp handen inklusive elever med 

svenska som modersmål. Vissa ämneslärare bad även elever läsa en faktatext inför ett 

prov och faktatexten innehöll en mängd svåra begrepp som inte hade förklarats av 

läraren tidigare. Under våra observationer framkom det att vissa lärare är medvetna om 

andaspråkselevernas behov och de är noga med att förklara och tydliggöra betydelsen av 

ord och fraser vid exempelvis högläsning. 

Analys  

Vårt resultat visar tydligt att det är nödvändigt att alla lärare är medvetna om 

andraspråkselevernas språkliga behov.  Båda sva-lärarna efterfrågar samstämt 

medvetenhet och ett språkutvecklande arbetssätt i skolans alla ämnen. Flerspråkiga 

elevers framgång i skolan påverkas positivt om alla lärare blir medvetna om dessa 

elevers behov. Det är inte enbart andraspråkslärarna som ska ta ansvar för flerspråkiga 

elevers språkutveckling utan hela skolorganisationen påverkar deras utveckling 

(Cummins 1979). 

Under våra observationer noterade vi att många av lärarna inte förklarade de svåra 

begrepp som faktatexter innehöll. Resultatet visar att sva-lärarna var överrens om att 

vissa av klasslärarna tar det för givet att eleverna har utvecklat det hemrelaterade 

språket. Enligt våra observationer behöver eleverna hjälp av läraren och behöver få 

orden förklarade för sig för att kunna nå nästa nivå i sitt lärande. Dock ska nästa nivå 

vara nära elevens nuvarande nivå och det ska, enligt Vygotskij, vara möjligt för eleven 

att med lärarens hjälp nå dit (Säljö 2005). 

Sva-lärarna påpekade samstämt att många flerspråkiga elever har brister i språkets bas 

och då ofta de hemrelaterade orden. Vår tolkning är att vissa lärare inte är medvetna om 

att flerspråkiga elever talar sitt modersmål hemma och därmed utvecklar de det 

hemrelaterade ordförrådet på sitt modersmål. Vidare tolkar vi att klasslärarna tar för lite 

hänsyn till dessa elever vid planerandet och genomförandet av undervisningen. Eleverna 

behöver behärska det kunskapsrelaterade språket för att följa med i 

ämnesundervisningen. De behöver få arbeta med det kunskapsrelaterade samt det 

samtalsrelaterade språket parallellt och kontinuerligt (Cummins 1979).    

 

Möjligheter till undervisning 

Rektorerna på skolorna, Kerstin och Magda, menar att det är rektorn som beslutar vilka 

elever som ska läsa svenska som andraspråk. I deras skolor testas nya elever med ett 

annat modersmål än svenska och resultatet används som underlag till beslut om de ska 

läsa sva eller inte. Rektorerna påpekar dock att de inte har något gemensamt material 

som lärarna använder när de testar elevernas språkliga kunskaper utan eleverna testas på 

olika sätt. Att ta fram ett gemensamt material som kan användas av lärarna är en 
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utvecklingsmöjlighet skolan har anser rektorn Kerstin. Nyanlända elever hamnar 

automatiskt i sva- grupper. Sva-läraren Mia och rektorn Kerstin nämner att lärare som 

har läst ämnet svenska är behöriga även i ämnet svenska som andraspråk.  Mia tycker 

att alla som arbetar i grundskolan borde ha läst 30 högskolepoäng i ämnet svenska som 

andraspråk. Hon menar att Skolverket har gett behörighet även till lärare som egentligen 

är obehöriga i ämnet. Mia säger: för det första så tycker jag att alla som jobbar med sva 

i grundskolan ska ha minst 30 hp, sen vet jag att man från skolverkets sida har gett 

behörighet för att man klarar inte av det, det finns inte så många med den utbildningen. 

Rektorerna Kerstin och Magda säger att möjligheterna till att få 

modersmålsundervisning sköts via kommunen. Undervisningen ligger efter skoltid. Det 

är en föräldraönskan och föräldrarna måste ansöka om att få det. Det görs sedan 

grupperingar och det måste finnas minst fem elever i kommunen som vill läsa 

modersmålet för att det ska bli någon undervisning. Ett undantag är de fem 

minoritetsspråken. Båda rektorerna anser att modersmålsundervisningen är ytterst 

viktig. Vidare anser de att det gynnar elevernas utveckling att få undervisning i sitt 

modersmål. Det är angeläget för eleven att utvecklas i sitt modersmål och lära sig skriva 

och stava. Kerstin, rektor i skola S, påpekar vikten av att skilja mellan 

modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. Det sistnämnda 

ordnas av skolan som särskilt stöd om eleven behöver det. Även rektorn i skola M 

nämner detta. Vidare påpekar Kerstin att rektorerna inte beslutar över 

modersmålsundervisningen och att det inte är längre skolans rektorer som är chefer över 

modersmålslärare utan det är kommunen som fattar beslut om det. Kerstin påpekar: Det 

är inte vi rektorer som är chefer, det ligger efter skoltid. Det är inte vi som beslutar om 

eleven ska ha modersmålsundervisning eller inte… det har inte riktigt med vår 

undervisning att göra. 

Sva-lärarna Thomas och Mia säger att samarbetet med modersmålslärarna är viktigt, 

men tyvärr obefintligt. Enligt Mia beror bristen på samarbete på att modersmålslärare 

arbetar på många olika skolor och att det varken finns tid eller möjlighet för 

regelbundna möten. Även samarbetet med studiehandledare är begränsad menar Mia, 

eftersom det finns en organisatorisk brist i att fånga upp hur många och vilka som 

behöver studiehandledning respektive modersmålsundervisning. Det förekommer dock 

möten ungefär en till två gånger om året då modersmålslärare och sva-lärare träffas. Då 

diskuteras exempelvis hur många elever som kommer från vilket land och hur många 

det bor i staden. Ibland uteblir dock mötet på grund av resursbrist. Thomas menar att 

modersmålslärarna och sva-lärarna inte samarbetar, men de resonerar tillsammans. På 

frågan om han utför något samarbete med modersmålslärarna svarar Thomas: Nej, det 

gör jag inte alls. Vi har däremot möten två gånger om året. En gång per termin. 

Modersmålslärare och sva-lärare i staden träffas för att diskutera olika saker. Det kan 

vara från skolverket eller så kan det vara information från områdeschefen som är 

ansvarig för sva-undervisningen och modersmålsundervisningen. […] vi på mötet 

samarbetar kanske inte, men vi samspråkar. 

Under våra observationer framkom det inte något samarbete med studiehandledare eller 

modersmålslärare.  

Analys 

Det är tydligt för oss att lärarna menar att Skolverket ger behörighet i ämnet svenska 

som andraspråk även till lärare som inte läst ämnet. Enligt vår tolkning påverkar även 

denna aspekt elevernas utveckling och lärande. Det skapas relationer mellan de 

verkande delarna i den ekologiska systemteorin. Makronivån är den miljö som är längst 
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ifrån barnet i mitten och består bland annat av den politiska situationen som råder i 

samhället. Vi ser klart att det är inte bara närmiljön som påverkar barnens utveckling 

även om det är den som är närmast (Bronfenbrenner 1979).  

I enlighet med vad sva-lärarna säger så är det påtagligt för oss att ett gemensamt 

material skulle underlätta lärarnas arbete att bedöma sva- elevernas språkliga nivåer.  

Det förmedlas tydligt att rektorerna anser att det är av största vikt med 

modersmålsundervisning, även om de påpekar att det schemaläggs efter skoltid och inte 

är deras ansvar. Sva-lärarna har obefintligt samarbete med modersmållärare även om 

både rektorer och de själva poängterar vinsten med modersmålsundervisning. Vår 

analys av detta är att det finns en organisatorisk svårighet i skolverksamheten. I enlighet 

med Thomas& Colliers(1997) forskning samt Skolverkets(2002) rapport har 

modersmålsundervisning en viktig roll för främjandet av andraspråksutvecklingen. 

Flerspråkiga elever som inte får undervisning i modersmålet eller endast får det under 

en kort tid halkar efter i skolans alla ämnen. Elever som har fått kontinuerlig 

modersmålsundervisning under längre tid kan uppnå samma eller bättre resultat än sina 

enspråkiga kamrater (Thomas & Collier 1997). Det är tydligt för oss att all intervjuad 

personal menar att ett samarbete mellan modersmålslärare och övriga lärare i skolan 

skulle gynna elevernas utveckling. 

 

 

Organisering av svenska som andraspråk  

Gällande organiseringen av ämnet så anser rektorerna Kerstin och Magda att elevernas 

individuella behov måste få styra för att deras språkkunskaper ska utvecklas. Kerstin 

betonar att sva-lärarna är de som är mest kompetenta att dela in eleverna i passande 

grupper där eleverna kan utvecklas på bästa sätt. Fokus läggs på elevernas behov och 

förutsättningar vid indelandet i grupper. Kerstin poängterar: sva- lärarna får en lista om 

eleverna o sen så får de göra gruppindelningen, för det är de som har kunskaperna om 

dessa elever. Det kan vara så att en del elever kommer få sva-stöd jättemycket tid, 

kanske anpassad studiegång till exempel. Man kan ha mindre tid i andra ämnen till 

förmån för sva, om man är helt nyanländ. Andra får ju sva-undervisning på 

svensklektionerna, en del elever ingår, är ju kvar i sin klass, för att svenskalärarna har 

kompetensen och behörigheten i sva också och då behöver man inte ha en annan 

lösning utan då funkar ju det. Så att det ser väldigt olika ut. Man måste hela tiden se till 

den enskilda elevens behov, både vad det gäller; form, tid, innehåll… så det är ju 

väldigt individuellt. 

Även Magda anser att individens behov ska styra organiseringen av ämnet. Hon tar 

även upp begreppet inkludering då hennes skola försöker arbeta inkluderat: Vi har 

försökt lite mer med inkludering nu, att sva-läraren ska gå ut i klasserna.  Sen kan man 

vara inkluderad även om man sitter med sva-läraren själv när man behöver. Men 

tanken är väl att man ska kunna vara både och. Sva-läraren får reda på vad de i 

klassen behandlar och vilket ämnesområde och sen tänker sva-läraren på hur den kan 

få sva-eleverna att förstå på ett bättre sätt.  

Både Thomas och Mia lyfter elevernas olika behov när de berättar om organiseringen av 

ämnet. Det eleverna behöver ser helt olika ut och det är det som avgör hur 

undervisningen utformas. Thomas arbetar oftast med klassens material, förutom om det 
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är specifika hemrelaterade ord som behöver övas eller uttal som behöver tränas. Även 

Mia låter elevens behov styra. Ibland behöver en elev träna på grammatiken och ibland 

på den egna produktionen. Vissa elever mår väl av att vara kvar i klassrummet och vissa 

mår bra av att gå ut från klassrummet. Thomas och Mia är överens om att vissa elever 

har behov av att gå från klassrummet och få vuxenkontakten och feedbacken. De har 

aldrig haft svårt att få med sig någon elev ut från klassrummet. Mia säger att eleverna 

vill ha: någon som kan prata med mig o bemöta mig där jag befinner mig… alla vill 

verkligen följa med ut o få den här kontakten o just det här samtalet är ju jätteviktigt 

också för många av de här eleverna… att de får återkoppling på det de säger o att de 

får det direkt… feedback och blir sedda. 

En av de viktigaste faktorerna som ligger till grund för den valda organiseringen av 

ämnet är samarbetsförmågan med kollegorna menar Thomas. Att kollegor ställer upp på 

samarbetet och tillåter honom att få ta del av det material som de använder i 

klassrummet. En annan avgörande faktor som han nämner är elevers förmåga till att 

klara undervisningen och prestera väl i helklass. 

De båda sva-lärarna får organisera sin undervisning hur de vill och Mia får väldigt 

sällan direktiv från rektorn. Däremot kontaktar hon rektorn ofta när hon ser att ändringar 

behövs och hon anser att rektorerna har förtroende för henne så länge hon serverar 

förbättringsförslag. Thomas har fått direktiv av rektorn att han helst ska arbeta i 

klassrummet, men han är inte övertygad om att det alltid passar. Han säger följande: 

Men vår rektor här tycker […] att jag helst ska vara i klassen med klassens material. 

Men jag har sagt till henne att jag måste nog känna efter den här terminen hur jag ska 

göra med det för det känns inte som jag når barnen. Kommer inte så nära barnen när 

jag jobbar i klass som när jag jobbar själv med dom. Då vet jag bättre vad de går för o 

vad de kan.. nu får jag liksom ihop med läraren spåna fram hur bra dom är. Vidare 

nämner han användandet av digitala hjälpmedel som stöd i undervisningen. Eleverna 

arbetar med vissa program på datorn. Det finns en del spel och mycket bilder som han 

anser är utvecklande att arbeta med.  

I samband med frågan om organiseringen av ämnet påpekar sva-lärarna Thomas och 

Mia att det finns en del andra organisatoriska problem. Ett av dem är att sva-eleverna är 

på olika nivåer. En del sva-elever har språkstörningar, koncentrationssvårigheter eller är 

svagbegåvade och då är de också specialelever med särskilda behov där det behövs 

specialpedagogiska insatser. Då anordnas det möten där skolorna försöker finna en bra 

organisering runt det, men det är svårt att organisera. Ett annat problem som de nämner 

är att sva-eleverna sätts ihop med barn med speciella behov som inte har svenska som 

andraspråk. Då ska sva-läraren undervisa dem också och får lägga nivån på 

undervisningen på en nivå som är fel för sva-eleverna som behöver träna på helt andra 

saker. Thomas säger: jag fick med mig fyra barn ut från klassrummet och ett av dem 

hade cockliaimplantat och ett hade en språkstörning. de läser mycket sämre än min sva-

elev som jag är där för och då har jag sagt att jag kan inte ha det så.. jag kan inte ljuda 

med andra barn när mitt sva-barn läser flytande, men att det fattas ord. Då blir det för 

mycket tid som jag lägger åt annat än det som sva-eleven behöver.  

Under våra observationer framkom det att sva-lärarna får undervisa elever som har 

andra speciella behov än sva. Exempelvis noterade vi att sva-lärarna även var tvungna 

att ta emot elever som hade svårigheter i engelska samt hörselskadade elever. De fick 

dessa elever inskickade till sig i sva-rummet samtidigt som de skulle lära en sva-elev 

basen i svenska. 
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Analys 

Båda rektorerna betonar att elevernas behov ska styra undervisningens utformning. Det 

finns dock skillnader vad det gäller rektorernas direktiv angående den fysiska 

undervisningens utformning. Den ena rektorn påpekar att elevernas behov ska styra hur, 

var och på vilket sätt undervisningen ska utformas. Rektorn i den andra skolan nämner 

också elevernas behov. Hon tillägger även att skolan arbetar mer inkluderande samt att 

sva-lärarna ska vara mer i klassrummet och med klassens material. Detta bekräftas även 

av sva-läraren Thomas i samma skola. Han är dock inte övertygad om att detta alltid 

främjar elevernas utveckling. Elevernas behov ska alltid styra verksamheten i skolan 

och alla lärare bör vara med och ta ansvar för alla elevers olika behov (Cummins 1979).  

Det är tydligt för oss att ämnets innebörd inte alltid är självklar för alla lärare eftersom 

elever med helt andra behov skickas in till sva-lektioner också. Resultatet visar att 

elever som läser svenska som andraspråk ligger på olika språkliga nivåer och behöver 

arbeta med olika delar av språkets bas. Det är tydligt för oss att svensklärarna menar att 

lärande sker i samspel med varandra. Det sociala sammanhanget där barn utvecklar sitt 

tänkande och språk utgörs av bland annat lärare och kamrater. Eleverna behöver också 

få begrepp förklarade för sig så att de i enlighet med Vygotskijs teori kan appropiera 

och bli kunniga inom nya områden (Säljö 2005).  

 

Elevernas behov ska styra 

Under våra intervjuer frågade vi rektorerna vad inkludering är för dem. Kerstin anser att 

inkludering är när det görs sådana anpassningar så att en elev klarar av att vara i skolan. 

Enligt henne är inkludering samma som individualisering. Hon anser att det är 

oväsentligt om eleven är med i klassen eller i en liten grupp, så länge eleven ges 

möjlighet att delta i skolans verksamhet. Kerstin säger: Inkludering för mig är att man 

gör de anpassningar som behövs för en elev för att den ska klara av att vara här, det är 

inkludering för mig.  Sen kan de anpassningarna se helt totalt olika ut, men inkludering 

för mig är anpassning eller om man vill säga individualisering, det är att göra det 

möjligt för varje enskild elev att delta i vår dag här i skolan, fixa det. Sen om det är 

inom klassens ram eller i en egen grupp eller ibland si ibland så ibland en till en, det 

tycker jag oväsentligt i diskussionen egentligen för att inkludering är att göra det 

möjligt för eleverna på alla möjliga tänkbara vis att klara dagen, veckan, månaden och 

året och nå till en utveckling. 

Magda har liknande tankar då hon menar att inkludering är att se till individen och 

dennes behov. Vidare poängterar hon vikten av att eleverna ska känna att de tillhör en 

klass. Hon anser att eleverna kan sitta i klassrummet och arbeta, även om de arbetar 

med helt andra saker än övriga klasskamrater, men det får inte heller gå till en överdrift. 

Vissa elever behöver få gå iväg från klassrummet. Magda säger: För mig är inkludering 

att alla ska tillhöra en klass eller en grupp och vara som en i den. Man ska känna att 

man tillhör. Man kan ju sitta o vara i ett klassrum men jobba med helt andra saker och 

det blir ju att man gör något annat fast man är där... så mycket som möjligt. Men sen 

finns det ju bitar som inte alla kan vara med på. 

Thomas och Mia anser båda att inkludering är när elevens behov styr och kan således 

vara att eleven behöver gå ut från klassrummet. Eleven behöver inte vara tillsammans 

med sina klasskamrater fysiskt för att känna tillhörighet. Att få tillgång till klassens 

material och låta sva-eleverna arbeta med det tas också upp av lärarna som en viktig 
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aspekt. Thomas säger: Inkludering är när barnen får med sig det material som klassen 

har, som klassen jobbar med. Och att de känner att de är med i klassen. Mer med i 

klassen. Men jag tycker inkludering kan vara att vi går iväg också och att vi sätter oss i 

ett annat rum eller i sva-rummet. Och jobbar med samma material men här då… det 

kan också vara inkludering, man behöver inte sitta i klassrummet.  

När Mia talar om inkludering så nämner hon även begreppet integrering. Hon menar att 

inkludering och integrering är två olika saker. Hon tillägger sedan att det är samma sak 

för vissa personer. Integrering för henne innebär att man fysiskt är tillsammans medan 

inkludering betyder att man kan gå iväg till ett i ett helt annat rum och få stöd och hjälp 

på sin nivå där men att man behandlar samma material som övriga elever i klassen. Hon 

säger att: Inkludering och integrering är olika saker för mig… för en del är det kanske 

samma sak, men för mig är det… jag tänker i ett vidare perspektiv i skolsammanhang 

att man inkluderas i skolan. Man kan fortfarande vara i olika grupper, men att man 

alltid försöker göra samma saker, fast får stöttning i den andra gruppen, men 

integrerat… då tänker jag att man är fysiskt tillsammans.  

Under våra observationer uppmärksammade vi att begreppet inkludering figurerade i 

skolans verksamhet. Begreppet definierades på olika sätt i den vardagliga 

skolverksamheten. Det framkom tydligt för oss under observationen att synen på 

inkludering skiljer sig åt även mellan sva-lärarna. En sva-lärare fick direktiv från 

rektorn att han skulle arbeta inkluderat i den form att han helst skulle vara i 

klassrummet och med klassens material, dock bara i de fall där det fungerade. Andra 

sva-lärare gick sällan eller aldrig in i sva-elevens ordinarie klassrum. Thomas säger: Vår 

rektor här tycker att inkludering är att jag helst ska vara i klassen med klassens 

material. 

Analys 

Rektorerna och lärarna responderade samstämt på frågan om inkludering att det betyder 

att elevens behov måste få styra undervisningssättet och materialet. Eleverna ska få de 

anpassningarna de behöver för att klara av skolan och utvecklas. Eleverna ska också få 

känna tillhörighet. En av sva-lärarna säger att enligt rektorns direktiv ska han arbeta mer 

inkluderat. Vidare fortsätter sva- läraren att rektorn vill att han ska arbeta mer i 

klassrummet och med klassens material. Det stod klart för oss att detta direktiv skiljde 

sig åt från den andra rektorn som ansåg att placeringen av eleven är inte relevant så 

länge denne kan medverka i skolans verksamhet på sitt sätt och ändå känna tillhörighet. 

Det var tydligt för oss att de intervjuade och observerade personerna inte var helt eniga 

om begreppet inkludering och dess innebörd. Utifrån deras handlingar tolkade vi att det 

finns olikheter om hur begreppet uppfattas. En sva-lärare nämner att för vissa personer 

är inkludering samma sak som integrering, medan andra inte anser det. Vi tolkar det 

ovanstående nämnda som en svårighet då tydliga riktlinjer är lättare att följa. All 

intervjuad personal är däremot överens om att elevernas behov alltid ska styra 

verksamheten och allting runtomkring barnet är med och påverkar utvecklingen 

(Bronfenbrenner, 1979).  

 

Miljö  

Enligt Kerstin är miljöns utformning jätteviktig. Hon lyfter upp klimatet och lärmiljön 

på skolan och anser att ett välkomnande och tillåtande klimat är viktiga aspekter för 

lärandet. Även Mia tar upp vikten av ett tryggt klimat där det är tillåtet för eleverna att 
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vara olika. Vidare anser Kerstin att alla individer på skolan ska respektera varandra och 

låta varandra utvecklas efter sina förutsättningar. Det ska vara okej att göra misstag och 

sedan lära sig utav dem. Enligt henne så är de ovan nämnda aspekterna de viktigaste, 

men det underlättar om lärarna och skolan har förutsättningar att lyckas genom tillgång 

till lokaler och teknik. En faktor som lyftes lite extra var det öppna sinnet gentemot sva-

eleverna. Det ska exempelvis finnas möjligheter till tolk så att föräldrakontakten kan 

fungera. Magda och Thomas pratar mer om den fysiska miljön. Enligt dem är det viktigt 

för eleverna att få lugn och ro. Magda hävdar att ett lärande kan ske såväl i ett litet 

skyffe som i ett stort fint klassrum. Hon anser att mötet mellan lärare och elev är det 

viktiga. Sva-lärarna Thomas och Mia saknar tillgång till ett eget rum där de kan arbeta 

med eleverna. Detta leder till att de får anpassa sig efter situationen och sitta i det 

rummet som är tillgängligt just då. Mia berättar om hur hon ofta får anordna sina 

lektioner i ett rum som inte alls är anpassat till undervisning. Mia säger: I lågstadiet, där 

sitter man i ett konferensrum där det är glas här o glas där o det kan hända att nån går 

igenom rummet o det är väldigt störande. Det rummet är inte alls anpassat för 

undervisning, det är ett konferensrum.  Borden är inte bra för eleverna att sitta vid, 

stolarna är värdelösa… kontorsstolar till små barn liksom. Det används som ett litet 

förråd till andra klasser… nej det ger ingen bra grund för undervisning. 

Enligt våra observationer har vissa sva-lärare egna rum, medan vissa delade med 

exempelvis specialläraren. Detta gjorde att sva-läraren ibland inte kunde få tillgång till 

sitt rum och var tvungen att leta efter någon annanstans att vara. Det framkom tydligt 

för oss att det var svårt för sva-lärarna att hitta tillgängliga och passande rum för sva-

undervisningen. Oftast var de tillgängliga rummen inte anpassade efter elevernas behov 

och det fanns en mängd störande moment. 

Analys 

Vi förstod verkligen att både rektorer och lärare tycker att den fysiska miljöns 

utformning samt skolklimatet är viktiga faktorer som påverkar elevernas utveckling och 

lärande. Dock lyfter respondenterna olika aspekter. Den ena rektorn lyfter vikten av 

lärarnas förutsättningar till en lyckad undervisning såsom lokaler och tekniken. Den 

andra rektorn betonar mötet mellan lärare och elev som avgörande faktor för att lärande 

ska ske.  

Det framkommer tydligt i resultatet att sva- lärarna ofta saknade lämpliga 

undervisningsplatser att vara på. I ljuset av Bronfenbrenners (1979) teori är vikten av 

undervisningens organisation betydelsefull då miljön påverkar elevernas lärande och 

utveckling. Mikronivån som är närmast barnet innefattar bland annat skolan, där barnet 

tillbringar mycket av sin tid. 

 

8 Diskussion 
 

8.1  Metoddiskussion  

Orsaken till att vi fick det aktuella resultatet beror på en mängd olika faktorer. Om vi 

bara hade valt att utföra intervjuer i den vardagliga skolverksamheten hade vi inte fått 

den helhetsbild som vi fick. Tack vare observationerna tog vi även del av de inblandade 

aktörernas handlingar i den pedagogiska verksamheten. Att enbart välja intervjuer som 

metod hade gett ett annat resultat. Vi är medvetna om att våra tolkningar av resultatet, 

vår syn på skolan samt de valda teoretiska perspektiven är med och påverkar vad vi 
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observerar och hur vi analyserar. I den vardagliga skolverksamheten har vi 

uppmärksammat handlingar utifrån våra tolkningar om vad som är relevant och 

betydelsefullt. Vårt intresse av ämnet svenska som andraspråk samt våra kunskaper i 

ämnet har hjälpt oss genomföra intervjuerna och att observera. Resultatet hade även 

blivit ett annat om vi hade tagit del av klasslärarnas och elevernas åsikter samt om vi 

valt att undersöka våra frågeställningar på fler skolor. Vi valde dock bort alternativet att 

få en mer djupare förståelse till förmån för empirins hanterbarhet. Det hade givit oss för 

mycket material. En kvantitativ undersökningsmetod hade gett mer information och vi 

hade kunnat ha med fler skolor i undersökningen. Dock hade detta resultat inte gett oss 

lika djup förståelse. Även urvalet av skolorna har betydelse för vårt resultat. Hade vi 

valt andra skolor hade resultatet sett annorlunda ut. Hade någon annan gjort samma 

undersökning så hade resultatet inte blivit exakt likadant beroende på deras syn på 

skolan, deras tolkningar samt deras teoretiska ramverk.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Sammanfattande diskussion 

Uppsatsens syfte var att ge svar på våra inledande frågeställningar: 

 

1. Hur organiseras ämnet svenska som andraspråk i de för studien utvalda 

skolorna? 

 

Ämnet svenska som andraspråk organiseras på olika sätt i de valda skolorna. Det 

eftersträvas att elevernas behov ska styra i det inkluderande arbetssättet. Vårt resultat 

visar dock att inkluderingsbegreppet tolkas olika i skolverksamheten och detta har 

betydelse för ämnets organisering. Andraspråkselevens behov ska styra sva-

undervisningen, men ändå skickas elever med helt andra behov till sva-läraren och då 

styrs undervisningen inte längre av sva-elevens behov. Det finns inget gemensamt 

kartläggningsmaterial som lärarna använder vid bedömning när det ska avgöras om 

eleverna ska ha sva eller inte och detta tyder på brister vid organiseringen av ämnet. 

Avsaknaden av samarbete mellan sva-lärare och övriga lärare i skolan påverkar 

organiseringen. Detta leder till att material och tankar om eleverna inte kan utbytas och 

undervisningen tenderar att inte planeras utifrån elevernas behov. Även miljöns 

utformning påverkar organiseringen då avsaknaden av sva-rum och att tillfälliga rum 

används leder till att lektionernas kvalitet kan bli sämre då det kan saknas lämpligt 

material och utrymme för undervisning med alla sinnen.  

 

2. På vilket sätt främjas elevernas språk-och kunskapsutveckling genom den 

befintliga organiseringen? 

 

Elevernas språk- och kunskapsutveckling främjas genom att sva-lärarna försöker 

organisera ämnet utifrån elevernas olika behov, men förutsättningarna tillåter inte alltid 

det. Då vårt resultat visar att elever med andra behov skickas till sva-lärarna ser vi att 

den befintliga organiseringen därför inte alltid gynnar andraspråkselevernas utveckling. 

Även klasslärarnas organisering av undervisningen gör att sva-eleverna inte gynnas då 

medvetenheten om andraspråkselevernas behov saknas hos många av dessa lärare. Det 

obefintliga samarbetet mellan lärare och modersmålslärare gör att andraspråkselever går 

miste om förstaspråket som verktyg och stöd både vid andraspråksinlärningen samt 

utvecklingen i skolans övriga ämnen. Forskning visar att modersmålet är starkt knutet 

till identiteten, men ändå beslutar inte rektorerna om modersmålsundervisningen och de 

är inte chefer över modersmålslärarna. Med ett tillåtande skolklimat främjas elevernas 
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språk- och kunskapsutveckling, men genom att exempelvis inte alla sva-elever har en 

fast undervisningssal så kan känslan av bortprioritering infinna sig. 

 

Vårt resultat samt forskning i ämnet visar att behovet av förbättringar finns inom 

organiseringen av svenska som andraspråk. Forskning visar att en integrerad skola ska 

ha en välorganiserad andraspråksundervisning som främjar elevernas utveckling. Bara 

en sådan faktor att det inte finns lämpliga och tillgängliga rum för 

andraspråksundervisningen tyder på att ämnet inte alltid får sin självklara plats i den 

svenska skolan. Det framkommer tydligt i resultatet att utvecklingsmöjligheter finns 

redan när nyanlända elever ska testas om de behöver svenska som andraspråk eller inte. 

Gemensamt material som lärarna använder när de kartlägger elevernas språkliga nivåer 

saknas. Resultatet visar även att det på grund av tidsbrist inte finns utrymme för 

samarbete klasslärare, ämneslärare och sva-lärare emellan.  Vår undersökning visar att 

det utförs så kallad korridorsplanering där lärarna snabbt byter några ord innan 

lektionen börjar. Detta är såklart bättre än inget, men vi ser en risk med att viktig 

information om elevens utvecklingsområden kan gå förlorad. Samarbetet är 

betydelsefullt från både sva-elevens, lärarens och sva-lärarens perspektiv. Genom 

samarbete sker ett informationsutbyte om elevens behov och således kan båda lärarna 

anpassa och planera sin undervisning utifrån detta. Utan ett fungerande samarbete samt 

tydliga riktlinjer från ledningen kan inte lärarna planera sin undervisning med hänsyn 

till sva-eleven. I enlighet med både Bronfenbrenners (1979) och Vygotskijs (Säljö, 

2005) teorier så tolkar vi denna samarbetsfråga som relevant. Vårt resultat visar att 

många lärare saknar medvetenhet om sva-elevers språkliga behov. Cummins (1979) ger 

oss förståelse att tolka detta utifrån sin teori genom att åtskilja två olika språkfärdigheter 

och vikten av att vara medveten om dessa. Han poängterar även att stöttning i 

sammanhanget samt kognitiva krav påverkar elevernas inlärning. Resultatet visar att 

vissa lärare tar för givet att eleverna förstår begrepp som tas upp. Detta kan bero på 

okunskap om vilka språkliga svårigheter andraspråkselever har. Det kan diskuteras om 

huruvida lärare ska få behörighet i ämnet utan att ha fått utbildning i det och vad detta 

får för konsekvenser. Enligt vissa intervjupersoner ger Skolverket behörighet i ämnet 

svenska som andraspråk även till lärare som inte läst ämnet. I likhet med Cummins 

(1979) teori gällande medvetenheten om flerspråkiga elevers behov kan det bli 

problematiskt om lärare saknar utbildning i svenska som andra språk. Risken finns att 

andraspråkselevernas möjligheter till språk- och ämnesutveckling därigenom begränsas. 

Den politiska styrningen har således betydelse för elevers utveckling och lärande i 

enlighet med Bronfenbrenners (1979) makronivå. 

 

Rektorerna har inget ansvar över modersmålsundervisningen och samarbetet mellan 

modersmålslärare och sva-lärare är obefintligt. Vi ställer oss frågan varför rektorerna 

inte har ansvar över modersmålslärarna.  I enlighet med Thomas & Colliers (1997) 

studie samt samtliga respondenternas uttalande anser vi att modersmålsundervisningen 

är viktig för andraspråksinlärningen och utvecklingen av övriga ämnen att det borde 

finnas möjlighet till nära samarbete. Resultatet visar att på grund av organisatoriska 

brister finns det inte möjligheter till detta. Det bör finnas möjligheter till samarbete 

mellan sva-lärare, klasslärare och ämneslärare för att på bästa sätt kunna planera och 

genomföra undervisningen utifrån andraspråkselevernas behov. Resultatet visar att för 

vissa lärare är det otydligt vad arbetet med svenska som andraspråk innebär eftersom 

elever med andra speciella behov skickas till sva-lärarna. Sva- lärarnas tid ska användas 

till att utveckla sva- elevens språkliga behov. I vårt resultat framkom det tydligt för oss 

att sva-lärarna ålades att undervisa elever med andra behov samtidigt som de 

undervisade sva-eleverna. Risken med detta är att sva- elevens tid blir begränsad och 
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eleverna med andra behov inte heller kan få det stöd de behöver då sva-lärarna inte har 

kompetensen som behövs. 

 

Svenska som andraspråk i en skola för alla 

 

Det finns olika synsätt på tillhörighet. Vårt resultat visar att det ibland läggs vikt vid 

elevens fysiska placering och att den kan hjälpa till att få eleven att känna tillhörighet 

till klassen. Vi menar att tillhörigheten inte enbart handlar om den fysiska placeringen 

utan snarare om att verkligen känna sig delaktig i sammanhanget. En elev kan känna 

mer tillhörighet med klassen om det först ges chans att utveckla sitt språk så att eleven 

senare vågar delta i helklassundervisning. Detta hör ihop med det svårtydande begreppet 

inkludering. Tanken med inkluderingsbegreppet inom ramen för visionen en skola för 

alla är i grunden god, men öppenheten för tolkning kan resultera i förvirring för lärarna 

vilket i sin tur kan leda till att elever inte bemöts utifrån sina villkor. Om inkludering 

verkligen är att bemöta alla elever utifrån deras villkor och anpassa skolan efter 

elevernas behov så bör det inte finnas färdiga mallar som kommer uppifrån. Lärarna 

som möter eleverna dagligen i olika sammanhang och som gör språkliga kartläggningar 

bör ges friheten att utifrån elevernas behov få tolka begreppets innebörd samt hur det 

inkluderande arbetssättet ska utformas. Då elevernas behov skiljer sig från varandra så 

kan det inte finnas en färdig mall om det inkluderande arbetssättets utformning. 

Resultatet visar att oklarheter kring begreppets innebörd finns då direktiv från 

skolledningens sida att arbeta med klassens material och att arbeta helst i klassrummet 

gavs till lärarna. Detta kan i värsta fall resultera i att eleverna, som Nilholm (2006) 

kallar det, integreras i klassrummet, eftersom det framkom tydligt i resultatet att 

klasslärarna sällan planerar sin undervisning med hänsyn till andraspråkselevernas 

behov. Eleverna blir då enbart fysiskt inkluderade i klassrummet utan att kunna 

tillgodogöra sig klassens material och känna delaktighet. I ljuset av Vygotskijs (Säljö 

2005) teori så anser vi att vissa elever inte klarar av att utvecklas om de är i 

klassrummet med klasskamrater som befinner sig på en alltför hög nivå. Om elevers 

behov verkligen får styra så är inte den fysiska placeringen av dem den mest 

betydelsefulla aspekten i detta sammanhang. Som resultatet visar så mår en del elever 

bra av att vara i klassrummet medan andra mår bättre av att gå ut från klassrummet och 

arbeta. Om andraspråkseleven har kommit nära de andra elevernas nivå i sin utveckling 

och mår bra av att vara i klassrummet ska de naturligtvis vara med i 

helklassundervisningen och arbeta med samma material och på samma sätt.   

Resultatet vi fick gällande miljöns utformning och skolklimatet var något som 

förvånade oss. Vissa av sva-lärarna saknade ett fast undervisningsrum eller delade rum 

med andra. Detta finner vi som en begränsning för andraspråkselevernas lärande då 

otillgängligheten av ett fast rum leder till att material och hjälpmedel kan saknas i det 

tillfälliga rummet.  Läraren är begränsad i val av arbetsmetod och arbetssätt och 

eleverna kan gå miste om förståelse och utveckling. I skolans verksamhet ska alla elever 

känna tillhörighet och att de får utvecklas efter sina behov. Vårt resultat visar att 

förutsättningarna inte är lika för alla elever. Elever som läser svenska som andraspråk 

kan inte känna tillhörighet och trygghet om de inte ges samma villkor som andra elever.  

 

Ett förslag till fortsatt forskning kan vara att ta reda på samhällets attityder till ämnet 

svenska som andraspråk. För att få djupare förståelse kan aktörerna i skolans värld 

såsom föräldrar, elever, klass- och ämneslärare intervjuas. I avsikt att förändra ämnets 

organisation så att det ges en självklar plats i skolan kan den befintliga attityden 

synliggöras först och sedan utifrån resultatet kan en möjlig förändring påbörjas. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide – rektor 

 

1. Hur många elever går det på skolan? 

2. Hur många Svenska som andraspråks-elever har ni på skolan? Har antalet sva-

elever ökat/minskat under åren? 

3. Hur många av lärarna är behöriga i att undervisa i sva? 

4. Hur många av dessa undervisar i det? 

5. Vem bestämmer vilka som ska ha sva-undervisning?  

6. På vilka grunder bestäms det om eleven ska ha sva-undervisning?  

7. Vilka modersmål har sva-eleverna?  

8. Får eleverna möjlighet till modersmålsundervisning? 

Varför/ varför inte? 

9. Hur resonerar du kring modersmålsundervisning? 

10. Hur organiserar er skola sva-undervisningen? Går sva-läraren in i klassrummet 

eller följer sva-eleverna med till något rum eller är det olika tror du? 

11. Vad är inkludering för dig? 

12. Vilka fördelar/ nackdelar ser du med inkludering av sva-elever? 

13. Vilka fördelar/nackdelar ser du med exkludering av sva-elever? 

14. Vilka visioner har du kring sva-undervisning på er skola?  

15. Hur tror du att miljöns utformning påverkar elevernas lärande? 
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Bilaga B Intervjuguide – sva-lärare 
1. Hur länge har du arbetat som sva-lärare? 

2. Hur många sva-elever har du? 

3. Hur stor del av din tjänst rör sva-undervisning? Hur många procent? 

4. Samarbetar du med klasslärarna? I så fall, på vilket sätt?  

5. Tror du klasslärarna arrangerar undervisningen med hänsyn till sva-eleverna? 

6. Samarbetar du något med modersmålslärare? 

Varför/ varför inte? 

7. Berätta utförligt om hur du organiserar din sva-undervisning. Går du in i 

klassrummet eller tar du med eleverna ut? 

8. Vilka komponenter ligger till grund för vald arbetsform? 

9. Har ditt arbetssätt förändrats under åren? 

10. Vad är inkludering för dig?  

11. Vilka fördelar/ nackdelar ser du med inkludering av sva-elever? 

12. Vilka fördelar/ nackdelar ser du med exkludering av sva-elever? 

13. Vilken är din viktigaste uppgift som sva-lärare? 

14. Vilka hinder/möjligheter ser du i undervisningen? (rent allmänt) 

15. Hur ser din rektor på svenska som andraspråk tror du? 

16. Hur ser dina kollegor på svenska som andraspråk? 

17. Hur tror du att miljöns utformning påverkar elevernas lärande? 

 

 


