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1 Inledning och syfte 
 

I vårt framtida yrke kommer vi med stor sannolikhet att ha elever som inte har svenska som 

sitt modersmål. Vi anser att det är ett intressant område att undersöka och lära sig mer om, för 

att på bästa sätt kunna vara förberedda att möta dessa elever.  

En av de mest markerande förutsättningarna för integration, för att över huvud taget 
begreppet ”En skola för alla” skall vara möjligt att formulera är att varje elev kan tillägna 
sig ett gott och välfungerande läs- och skrivspråk. Detta är en grundförutsättning nummer 
ett (Rubinstein Reich & Tallberg Broman, 2000, s.20). 

Styrdokumenten lyfter fram en skola för alla och att alla har rätt till lika utbildning. Under 

våra VFU-perioder (verksamhetsförlagd utbildning) har vi tre fått olika erfarenheter när vi 

kommit i kontakt med barn med annat modersmål, vilka är berättigade till svenska som 

andraspråk. Undervisningen, om det har funnits någon, har skiljt sig åt på de olika skolorna vi 

besökt. Svenska som andraspråk är ett ämne som kräver goda förutsättningar, så som kunskap 

hos pedagogen, goda lärandemiljöer och positiv attityd om ämnets betydelse, för ett 

språkutvecklande arbete. Strukturen och villkoren ser olika ut för svenska som 

andraspråksundervisningen på olika skolor, enligt våra tidigare erfarenheter. Nyfikenhet och 

intresse för elever med annat modersmål än svenska och deras svenska språkutveckling är 

något som vi har gemensamt. Barn och ungdomar utvecklar sitt språk hela tiden, med vänner 

på fritiden och i andra sociala sammanhang och i skolans alla ämnen. Vår studie syftar till att 

undersöka förutsättningar för elevers språkutveckling av det svenska språket inom ämnet 

svenska som andraspråk, i tre grundskolor i år 4-6. Vi vill även försöka förstå vilka 

möjligheter de här eleverna har att utveckla svenska språket från sin individuella 

kunskapsnivå efter den andraspråksundervisning som bedrivs på de olika skolorna, samt 

synliggöra verksamma pedagogers förhållningssätt kring det språkutvecklande arbetet inom 

ämnet svenska som andraspråk och att försöka få svar på våra frågeställningar, som med det 

här i åtanke är följande: 

• Hur organiseras undervisningen av ämnet svenska som andraspråk? 

• Hur bedrivs ett språkutvecklande arbete inom ämnet? 

• Vad anser verksamma pedagoger och svenska som andraspråkspedagoger i år 4-6, om 

elevernas möjligheter att utveckla sitt språk på samma villkor som elever med svenska 

som modersmål? 
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2 Bakgrund 
Vi lever idag i ett allt mer föränderligt samhälle, ett informationssamhälle, där vikten av att 

äga ett språk för att tillägna sig de rättigheter och skyldigheter, som ett demokratiskt samhälle 

kräver, ses som en självklarhet för alla medborgare. I skollagens fjärde kapitels första paragraf 

står det att läsa: 

Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter 
och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet (Lärarförbundet, 
2004, s.71). 

 

Det här befästs än mer genom Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter, där syftet 

med utbildning bland annat är att: 

…utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk 
och egna värden, för vistelselandets och för ursprungslandets nationella värden och för 
kulturer som skiljer sig från barnets egen (Lärarförbundet, 2004, s. 148). 

 

Skola tillsammans med hem och elev ska gemensamt förbereda barn och ungdomar för ett 

fritt och ansvarstagande liv i vårt gemensamma informationssamhälle. 

2.1 Andraspråksundervisningen i Sverige 
I Sverige ska det anordnas svenska som andraspråksundervisning, om eleven eller någon av 

elevens föräldrar har ett annat modersmål än svenska, vilket gäller även om eleven är född i 

landet. 1995 blev svenska som andraspråk ett eget ämne inom samtliga skolformer med både 

egna kursplaner och betygskriterier. Dessutom ska det vid behov anordnas för svenska elever 

som har gått i utländsk skola. Svenska som andraspråk är en rättighet för dessa elever, men 

elevens målsmän avgör om de ska acceptera eller neka till denna undervisning. Albanska, 

arabiska, bosniska, kroatiska, serbiska, finska och engelska är några av de 130 till 200 

modersmål som elever i svensk grundskola har. Om någon av en elevs föräldrar har ett annat 

modersmål än svenska och detta språk är det man umgås dagligen med i hemmet, samtidigt 

som eleven kan grunderna till språket, är eleven berättigad till modersmålsundervisning, 

under maximalt sju år, för att ytterligare befästa sina kunskaper i även detta språk (Skolverket, 

1995). 
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Vi har ovan angivit vilka elever som är berättigade till svenska som andraspråksundervisning. 

Med statistik från Skolverket vill vi visa på hur många elever som deltar i den här 

undervisningen genom att utgå ifrån den största gruppen, det vill säga elever med annat 

modersmål än svenska. Under läsåret 1991/92 var 103 304 elever i den svenska grundskolan 

berättigade till hemspråksundervisning, numera benämnt som modersmålsundervisning. Av 

samtliga 887 685 grundskolelever deltog det läsåret 6,9 %, det vill säga 60 532 elever i 

svenska som andraspråksundervisningen. Med andra ord deltog 58,6 % av de berättigade 

eleverna till svenska som andraspråk i undervisningen (Skolverket, 1995). Läsåret 2006/07 

var 148 674 elever berättigade till modersmålsundervisning. Av samtliga 962 349 elever 

deltog det läsåret 6,9 %, det vill säga 66 667 elever i svenska som andraspråksundervisningen. 

Det läsåret deltog 44,8 % av de berättigade eleverna till svenska som andraspråk i 

undervisningen (Skolverket, 2007). Den här statistiken visar att det finns många fler elever 

läsåret 2006-2007 än 1991-1992 som är berättigade till svenska som andraspråksundervisning 

men som av någon anledning väljer att inte delta. 

2.2 Vad säger styrdokument och myndighet om svenska som 
andraspråk? 

En lärares uppdrag är att möta varje elev på individnivå, det här förtydligas i Lpo-94 (1998). 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall 
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. (s.6) 
 

Elever i svensk grundskola har enligt Lpo-94 rätt till likvärdig utbildning och kunskap. Varje 

elev har rätt att lyckas och med rätt stöd från skolan som organisation och pedagoger 

tillsammans med hemmet ska detta vara möjligt. För de elever som har svenska som sitt andra 

språk har skolan ett uppdrag och ett syfte, det svenska språket ska utvecklas och uppnå 

förstaspråksnivå, med ett väl fungerande tal och skriftspråk, för att eleven i framtiden ska 

kunna vara verksam i det svenska samhället, på lika villkor som elever med svenska som sitt 

modersmål (Skolverket, 2002). Om en elev enbart får undervisning på sitt andraspråk leder 

det till mer långsam utveckling av lärande och tänkande, jämfört med elever som lär sig 

svenska som sitt andraspråk, parallellt med sitt modersmål. Därför måste det här ske 

kontinuerligt i skolans verksamhet (Thomas & Collier, 1997). 
I Lpo-94 (1998) betonas ytterligare vikten av begreppet likvärdig utbildning för alla elever.  
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Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett 
var i landet den anordnas (1 kap. 2 §). Normerna för likvärdigheten anges genom de 
nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas 
på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till 
elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. 
Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (s.6). 
 

Olika förutsättningar och behov kan vara om elever har ett fungerande modersmål i både tal 

och skrift, medan andra elever kan komma till svensk skola med enbart talet i sitt modersmål 

vilket kräver skilda pedagogiska tillvägagångssätt med olika strategier och metoder 

(Skolverket, 1998). 

2.3 Språket – hur viktigt är det? 
Lev Vygotsky företräder en sociokulturell teori, vilken vill säga att all utveckling och lärande 

sker i meningsfulla och sociala sammanhang. Han menar även att elever lär tillsammans med 

andra för att sedan klara det själva. Med andra ord är det viktigt att det sker i en 

språkutvecklande miljö, beträffande både lärarens syn på utveckling, den sociala omgivningen 

och vilka situationer eleven hamnar i (Gibbons, 2006). Teleman (1991), språkprofessor vid 

Lunds Universitet, menar att när en människa utvecklar sitt språk, då utvecklas det 

tillsammans med andra i meningsfulla sammanhang. Teleman anser att en elev själv utvecklar 

sitt språk, men att eleven behöver stöd och hjälp. Eleven behöver få använda sig av sitt språk i 

meningsfulla sammanhang, där text har ett värde för individen själv, oavsett vem som är 

mottagaren. För att eleven ska få en maximal språkutveckling behöver det finnas både 

medvetenhet och kunskaper om språket. Teleman anser att det är när eleven använder sig av 

språket som det sker ett utvecklat lärande. 

I en rapport av Myndigheten för skolutveckling (2004) betonas vikten av att en 

andraspråkselev snabbt får stöd till ett fungerande språk som gynnar eleven i dess sociala 

omgivning. 

 
Det andraspråkselever i första hand behöver är ett användbart språk, ett livsinstrument 
som ger dem tillträde till kamratgemenskapen och i förlängningen till det svenska 
samhället (s. 27) 
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Gibbons (2006) visar att en språkutveckling måste få ske i flera olika kontexter. Det tar två år 

att utveckla ett väl fungerande vardagsspråk och ytterligare fem år för att lära sig ett mer 

abstrakt språk, som används vid kunskapsinlärning i de olika ämnena i skolan. De olika 

kontexterna går att dela upp i två huvudkategorier. Det ena är kulturkontexten, det vill säga att 

det i varje kultur finns oskrivna regler och förväntningar på hur vi beter oss med vårt språk.  

Det andra är situationskontexten, det vill säga att du ska lära dig att anpassa dig efter 

sammanhanget, vad det talas eller skrivs om, vem eller vilka som ingår i kommunikationen 

och även var det äger rum och på vilket sätt (tal eller skrift). Gibbons (2006) och Skolverkets 

referensmaterial (1998) som bygger på samma etablerade språksyn, hävdar att en elev bygger 

vidare på sin språkutveckling, från en bas till ett specialordförråd. Det senare behövs för att 

tillägna sig kunskaper i olika skolämnen, vilket ger eleven kunskaper inom språket så som att 

nyansera ord och begrepp. Gibbons (2006) menar att det kan ligga en fara i skolans attityd till 

vad som är tillräckliga kunskaper i ett andraspråk. Det finns en oro för att elever släpps ut i 

den ordinarie undervisningen utan stöd i språkinlärningen. Hon menar att det finns en risk att 

elevens kunskapsutveckling i skolan blir lidande på grund av bristande språkkunskaper. 

Cummins (2005) anser att det är för många elever som skolan släpper när de har fått ett 

vardagsspråk, vilket leder till att eleverna får problem att följa med i skolarbetet där det krävs 

ett mer abstrakt språk. Med det menas ett tankemässigt och mer offentligt språk som behövs 

för att kunna argumentera, analysera och reflektera i tal och skrift (Teleman, 1991). Det 

räcker inte med ett basspråk eller ett vardagsrelaterat språk, det måste byggas på och utvidgas 

till ett abstrakt språk som gynnar elevens utveckling. Det här förtydligar Myndigheten för 

skolutveckling (2004), som menar att svenska som andraspråk måste fungera som ett 

kugghjul i alla elevens ämnen inom skolans verksamhet. Gibbons (2006) anser att det 

vardagliga och det mer abstrakta språket måste byggas på parallellt. Ett kunskapsutvecklande 

sker först när eleven kan koppla ny kunskap till nya sammanhang och situationer och visa 

förståelse för det. Det är först då som eleven kan gå vidare i sin språkpåbyggnad. 

2.4 Språk, identitet och självkänsla 
van Kleeck (2007) och Cummins (2005) anser att flera faktorer påverkar elevens inlärning, 

beroende på vilket socialt språk eleven utvecklar. De menar att en skola kan underlätta för 

elevens personliga och kunskapsmässiga utveckling, genom att välkomna modersmålet i 

skolans vardag och verksamhet. van Kleeck utvecklar att det i vårt språk finns en stor del av 

vår identitet. Om språket inte utvecklas från ett vardagsspråk till ett mer abstrakt 

kunskapsrelaterat språk, kommer inte bara elevens ordförråd, förmåga att dra slutsatser,  



6 

generalisera eller skapa hypoteser att påverkas, utan även elevens sociala identitet att formas 

efter språket. 

Redan i Lpo-94 (1998) ges det uttryck för en språksyn som harmoniserar med van Kleecks. I 

läroplanen framgår det tydligt att alla elever oberoende av modersmål ska få möjligheter att 

utveckla kommunikationsförmåga och tilltro till sin språkliga förmåga genom att erbjudas 

många givande tillfällen av språkutvecklande arbete som innefattar att tala, läsa och skriva. 

Lundgren (2005) visar i sin doktorsavhandling att ett lärande där det finns en interaktion 

mellan elevens sociala liv, tidigare erfarenheter och historiska minnen har positiv påverkan 

vid inlärning av ett nytt språk. 

Cummins (2005) anser att pedagoger ska utnyttja och använda sig av elevens hemspråk i 

klassrummet. Han menar att det bidrar till utveckling i elevens andraspråk, genom att de får 

använda sig av sina egna sociala och kulturella erfarenheter. Det här kan göras genom att 

skriftspråket och talspråket överbryggar varandra, det vill säga att eleven får möjlighet att 

använda olika skriv och lässtrategier för att gynna sin individuella språkutveckling. Cummins 

anser att skolan inte får lämna elevens språk och kultur utanför skolans väggar utan ska ta 

med det in i verksamheten, så att eleven kan relatera till sin egen erfarenhetsvärld och få 

tillfälle att identifiera sig. Vidare poängterar han vikten av stöd åt de elever som inte har fått 

kunskap i att läsa och skriva på sitt modersmål. Det stödet kan vara bilder antingen av eller 

för eleven. Skolan kan underlätta elevens kunskapsflöde, idéer och känslor genom att skolan 

välkomnar en elevs modersmål och kultur. 

I Lpo-94 förtydligas hur det ömsesidiga mötet ska ske, det vill säga mötet mellan elevens 

olika sociala nätverk, oavsett kultur och språk, vilket styrks av Cummins teorier ovan. 

 

Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter 
att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan 
verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan skall vara att skapa de bästa 
samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. 
Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig 
roll därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få 
 erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (s.9). 

 

Gibbons (2006) påvisar att en lärare har en central roll för eleven att skapa meningsfulla 

sammanhang för ett språkutvecklande arbete tillsammans i skolans verksamhet. Lundgren 

(2005) menar att en lärares roll innebär noggrann planering och förberedelse inför 

lärandetillfället så att läraren kan inta en passiv roll, för att eleven ska utmanas och våga 

kommunicera i så många olika situationer som möjligt, både i större och mindre 

gruppkonstellationer. Med andra ord menar hon att det inte alltid gynnar elevens  
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språkinlärning om läraren deltar för mycket.  
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3 Metod 
Forskningen i bakgrundskapitlet visar hur viktigt språket är för en människas identitet och 

dess sociala samverkan i vårt samhälle. Vi vill undersöka förutsättningarna för elevers 

språkutveckling av det svenska språket inom ämnet svenska som andraspråk. I den här 

undersökningen söker vi svar på följande frågeställningar, eftersom vi är intresserade av om 

verksamheten i de tre utvalda grundskolorna ger de förutsättningar som dessa elever är 

berättigade till. 

• Hur organiseras undervisningen av ämnet svenska som andraspråk? 

• Hur bedrivs ett språkutvecklande arbete inom ämnet? 

• Vad anser verksamma pedagoger och svenska som andraspråkspedagoger i år 4-6, om 

elevernas möjligheter att utveckla sitt språk på samma villkor som elever med svenska 

som modersmål? 

I det här kapitlet presenterar vi vald metod och genomförande av undersökningen.  

3.1 Val av metod 
Den här studien består av en litteraturgenomgång för bakgrundskapitel, samt fältarbete för 

genomförande av studien. Studien kommer att vara av deskriptiv art, det vill säga 

beskrivande. Vi har valt att göra en komparativ undersökning på tre skolor i två olika 

kommuner i södra Sverige, för att jämföra likheter och skillnader, i ett språkutvecklande 

arbete med elever, som har ett annat modersmål än svenska i år 4-6. Med vår undersökning 

vill vi försöka förstå vilka möjligheter som elever i svensk grundskola har i det här ämnet. 

Den här studien vänder sig främst till andra pedagoger och vi förutsätter att det finns viss 

förkunskap om skolans organisation och verksamhet. Fältarbetet baseras på intervju, 

enkätundersökning och observation. Syftet med vår studie koncentrerar vi kring 

förutsättningarna för elevens språkutveckling av det svenska språket inom svenska som 

andraspråk i grundskolan år 4-6 och synen på hur ämnet organiseras.  Vi vill även försöka 

förstå vilka möjligheter de här eleverna har att utveckla svenska språket från sin individuella 

kunskapsnivå efter den andraspråksundervisning som bedrivs på de olika skolorna, samt att 

synliggöra verksamma pedagogers förhållningssätt kring det språkutvecklande arbetet inom 

ämnet svenska som andraspråk. Med det här i åtanke och för att skaffa oss en egen bild, har vi  
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observerat vid ett undervisningstillfälle i en exkluderande miljö. 

Enkäten (bilaga 1) gavs till 43 verksamma pedagoger i år 4-6 på de aktuella skolorna. Med 

hjälp av enkäten vill vi få fram en helhetssyn på svenska som andraspråk som ämne på de tre 

skolorna. Enkäten kan ge oss kunskap om huruvida ämnet anses viktigt och prioriterat av 

övriga pedagoger, som inte undervisar i ämnet. Den kan synliggöra eventuella skillnader och 

likheter i synen på det språkutvecklande arbetet. Observationen görs som ett komplement till 

intervjuerna och enkätundersökningen, för att få en bredare bild av undervisningen och för att 

se om den stämmer överens med det som sagts i samtalet under intervjun.  

Vi valde att använda oss av intervjuer med öppna frågor för att få så uttömmande svar som 

möjligt. Stängda frågor lämnar oftast informanten två svarsalternativ och gör samtalet statiskt 

och inte lika informationsrikt.  Enligt Trost, (2005) forskare vid Uppsala universitet i 

sociologi och socialpsykologi skall intervjufrågorna fungera som ett stöd vid samtalet mellan 

forskare och informanter. 

3.2 Förberedelse 
Litteratur som använts till vår studie har vi hittat genom Jönköpings högskolebiblioteks 

databaser, såsom ERIC och PsycINFO. Sökord som använts är bland annat: bilinguism, 

linguistics, second language.  

Syftet med den förberedande litteraturstudien var att ge en klar bild av vad aktuell forskning 

sagt om vad ett språkutvecklande arbete är och vad språket har för betydelse för lärande, för 

att sedan jämföra detta med vår fältstudie. Kontakter knöts med de utvalda personer som vi 

ville intervjua. En handledare på verksamhetsförlagd utbildningsplats tillfrågades om att 

medverka i en pilotintervju och en pilotenkät. Ett inspelningsinstrument medtogs för att 

användas vid intervjutillfällena. Frågorna grundades på studiens frågeställningar, syfte och på 

frågor som uppkommit i samband med litteraturstudier. Intervjusamtalen spelades in på band. 

Fördelarna med att spela in samtalen är att det går att lyssna upprepade gånger, för att 

underlätta vid sammanställningen av undersökningsdata, samt att möjliggöra fokus på frågor 

och svar under samtalets gång. Vi var medvetna om att inspelningen aldrig kunde ersätta våra 

intryck från själva samtalet så vid varje tillfälle dokumenterades skriftligen vad som skedde 

under samtalen med avseende på de intervjuades kroppsspråk och våra personliga intryck, så 

som exempelvis nervositet, olämplig miljö med mera.  
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3.3 Urval och bortfall 
De personer som deltagit i vår studie valde vi att avgränsa till pedagoger verksamma inom år 

4-6 och beslutade oss för att inte intervjua rektorer och skolledningens uppfattningar. Vårt val 

av informanter styrdes av att vi ville ha verksamhetsbilden, inte skolledningens. Svaret på 

våra frågeställningar skulle bäst besvaras av pedagoger i den aktuella verksamheten. Av våra 

43 utdelade enkäter fick vi in 28 (65,2 %) svar, alltså 15 (34,8 %) enkäters bortfall. På de 

enkätsvar som vi fick tillbaka fanns inga interna bortfall (Ejlertsson, 2005), det vill säga 

bortfall på enstaka frågor. Samtliga fyra pedagoger som tillfrågades för intervju, tackade ja. 

Vi genomförde fyra intervjuer vid tre tillfällen med pedagoger, på något sätt verksamma inom 

svenska som andraspråk. Svenska som andraspråkslärarna valdes ut med stor anledning av 

redan knuten kontakt, genom bland annat arbete och verksamhetsförlagd utbildning. 

 

3.4 Genomförande 
Skolorna och pedagogerna har fått fingerade namn. Det här gör vi genom att kalla skolorna 

för skola A, skola B och skola C. För att underlätta läsningen och förståelsen för 

undersökningsresultaten benämns svenska som andraspråkspedagoger med namn på 

begynnelsebokstaven A, B eller C beroende på arbetsplats. Nedan följer en sammanställning 

över deltagare i vår studie, vilka observerats, besvarat enkät eller intervjuats. 

Tabell 1 – Översikt av deltagare i studien 

________________________________________________________________________ 

 

Deltagare  Skola A Skola B Skola C Totalt Metod 

SVA-pedagoger 2 1 1 4 Intervjuer 

Pedagoger, år 4-6 13 7 8 28 Enkät 

Elever  2 - - 2 Observation 

Totalt  17 8 9 34 
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3.4.1 Observation 

Observationen genomfördes under ett undervisningstillfälle med två svenskfödda elever med 

föräldrar med ett annat modersmål. Eleverna var inte kända av oss sedan tidigare utan detta 

var vårt första möte. Pedagogen har undervisat eleverna sedan augusti -07 och vi har träffat 

pedagogen vid tidigare tillfällen. Vi fick uppfattningen att vår närvaro inte påverkade 

undervisningen utan den bedrevs som vid ett vanligt lektionstillfälle. Lektionssalen är ett 

grupprum som var avgränsat i två delar med hjälp av en bokhylla. I den största salen fanns ett 

större bord med åtta stolar och i den mindre delen ett lite mindre bord. Runt om, längs 

väggarna fanns det bokhyllor med många böcker och enstaka affischer med bland annat 

konsonanter och vokaler på. Till denna lektionssal fanns även ett avgränsande arbetsrum där 

eleverna kunde arbeta med dator exempelvis med Lexia. Lektionen handlade om 

dagboksskrivning, där eleverna och pedagogen skrev om en dag under sitt lov. Detta pratade 

man sedan om och diskuterade tillsammans i gruppen. Det här observationstillfället inföll vid 

den tid som många svenskar firar Alla helgons dag. Pedagogen berättade om det som en 

svensk tradition och om hur och varför gravar smyckas. Eleverna fick sedan återkoppla detta 

till sina egna erfarenheter, efter det arbetade eleverna med ett läsförståelsehäfte kopplat till 

sina föräldrars  

hemland. 

3.4.2 Enkätundersökning 

Vi gjorde en pilotundersökning med enkäten, för att det är lika viktigt med planering och 

förberedelse av enkätens utformning som hur och var intervjun ska äga rum. En enkät ska 

vara utformad så att den väcker nyfikenhet och intresse hos personen som ska besvara den. 

Det finns olika sätt att utforma en enkät på, till exempel att de demografiska uppgifterna, 

bakgrundsfrågorna, ska komma sist för att inte avleda uppmärksamheten från det väsentliga i 

enkäten, vilket vi tagit fasta på när vi gjort vår (Trost, 2001). Enkätundersökningarna 

lämnades ut till 43 pedagoger i år 4-6 på dessa tre skolor, för att få en klar bild av 

pedagogernas syn på språkutvecklande arbete. 
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Sammanlagt delades 43 enkäter ut på tre skolor i två olika kommuner till verksamma 

pedagoger i år 4-6. Enkäten var utformad med 15 frågor, vissa frågor var öppna där 

pedagogen fick motivera sina egna svar och vissa med svarsalternativ. Vi valde att trycka upp 

dem på dubbelsidigt papper för att underlätta, dels för informanten och dels för oss själva vid 

sammanställningen, och på så sätt inte riskera att någon del skulle försvinna och orsaka ett 

onödigt bortfall. Enkäterna lämnades ut i samband med verksamhetsförlagd utbildningsperiod 

på de berörda skolorna. Samtliga pedagoger fick en vecka på sig att fylla i sina svar och sedan 

samlade vi in dem för sammanställning och analys. 

3.4.3 Intervjusamtal 

Vi började intervjusamtalen med att informera de berörda pedagogerna om hur samtalet skulle 

gå till väga och om att vi har tystnadsplikt. Det är viktigt att personen vet att det som sägs 

under samtalet inte går att identifiera. En pilotintervju med annan utomstående pedagog 

genomfördes vid ett tidigare tillfälle, för att se om frågorna ledde till det samtal som vi 

förväntat oss. Denna intervju gav oss de svar vi behövde för att förbättra våra frågor 

ytterligare. Det vi upptäckte var att frågorna behövde flyttas om lite för att få ett bättre ”flyt” i 

samtalet och att det på så sätt blev naturliga följdfrågor. Miljö och tillvägagångssätt är viktigt 

att tänka på vid ett intervjusamtal, det ska kännas bekvämt och tryggt för personen som 

samtalet sker med. Dessutom vinnlade vi oss om likvärdiga omständigheter, så som en trygg 

 miljö, under de olika intervjuerna, för vår studies tillförlitlighet (Trost, 2001).  

På skola A intervjuades två pedagoger, Asta och Alva, som undervisar i svenska som 

andraspråk. De delar på en och en halv tjänst, eleverna som de undervisar går i år 2-6. Asta 

har 10 högskolepoäng inom ämnet och 8 års erfarenhet inom år 4-6 med svenska som 

andraspråksundervisning. Den andra pedagogen Alva har 40 högskolepoäng och fem års 

erfarenhet, hon har även tidigare arbetat med SFI-undervisning (svenska för invandrare). 

Tillsammans ansvarar de för svenska som andraspråksundervisningen från skolår 2-6, det 

varierar från år till år var behovet finns. På grund av praktiska skäl valde vi att intervjua båda 

pedagogerna samtidigt. Vi var dock noga med att föra samtalet så att båda svarade på samtliga 

frågor och var engagerade. Intervjun genomfördes efter skoltid i en lokal som valdes ut av 

pedagogerna, samtalet flöt på utan störande avbrott. Efter justering av följd och formulering 

av frågorna flöt samtalet på bättre och mer naturligt än vid pilotintervjun och intervjun 

dokumenterades via bandinspelning samt egna anteckningar. 
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Vid intervjun på skola B användes samma frågeformulär som vid skola A. Britta arbetar 

heltid inom skolverksamheten varav 30 % inom svenska som andraspråk. I grunden är hon 

utbildad 1-7 lärare med inriktning mot svenska och samhällsorienterade ämnen. Hon har inga 

högskolepoäng inom svenska som andraspråk däremot har kommunen valt att ge alla 

pedagoger utbildning inom performansanalys, för behovet upplevdes som stort från 

skolledningens sida. Hon läser även kurser på distans av eget intresse. Britta valde ut lokalen 

som vi satt i som var ett vanligt klassrum på skolan. Förutom ett mindre avbrott av en annan 

pedagog som passerade förbi och avbröt samtalet en kort stund flöt samtalet på bra. Samtalet 

spelades in och dokumenterades även för hand.  

Intervjun med Christine på skola C dokumenterades inte på band enligt önskemål från 

pedagogen själv. Vi förde dock var och en av oss noggranna anteckningar under hela 

samtalets gång. Christine valde att genomföra intervjun i sitt undervisningsrum som var ett 

grupprum, där samtalet flöt på bra utan avbrott. Christine har varit verksam inom skolan i 31 

år och av dessa har hon jobbat med svenska som andraspråk i 20 år. I grunden är hon utbildad 

mellanstadielärare. På eget initiativ och fritid har hon valt att läsa 5 poäng på högskolan för 

att bredda sin kompetens inom ämnet. Christine arbetar heltid med svenska som 

andraspråksundervisning och undervisar 26 elever i år 4-6. 

3.5 Validitet och reliabilitet 
Syftet med våra enkätfrågor var att de skulle hålla en hög validitet, det vill säga att varje 

frågas kapacitet skulle mäta de begrepp vi avsåg att mäta för att leda till svaren på våra tre 

frågeställningar. Samtliga enkätsvar visade tydlig riktning mot ett håll, vilket gav vår 

enkätundersökning en mättnad och hög reliabilitet, trots de bortfall vi hade, då dessa 

upprepade undersökningar gav samma resultat. Under intervjusamtalen lade vi fokus och 

tyngd på våra informanters egna uppfattningar och synsätt, då dessa bäst skulle besvara våra 

frågeställningar. Våra intervjufrågor hade vi enbart som stöd vid samtalen, för att följa 

samtalets gång utan att avbryta informanternas olika svar. Två av våra tre samtalsintervjuer 

spelades in och dessutom genomfördes pilotstudier för att förstärka reliabiliteten ytterligare. 

Genom enkät, intervju och observation (triangulering) stärks vår studies validitet ytterligare 

(Bryman, 2002). 
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3.6 Analysmetod  
Utifrån sammanställningen av informanternas svar, både intervju, enkäter samt observationen 

har vi kunnat dela in svaren i olika kategorier och teman för att analysera. Analysen utgick 

från våra frågeställningar, där vi kunde hitta vissa mönster av återkommande ord med 

gemensamma kontexter. De mönster som vi kunde urskilja kunde vi sedan kategorisera in i 

olika teman och sedan analysera dess innebörd och kontexter. De teman vi har analyserat är 

de begrepp och områden som vi finner går att binda samman till den forskningen i vårt 

bakgrundskapitel samt vår studies syfte och frågeställningar.  Här följer de teman som vi har 

använt oss av vid vår analys. De teman som kom att genomsyra vår studie är: prioritet, 

självbild, och ordförråd. Som ett exempel går dessa teman att följa i våra frågeställningar som 

visas här nedan, för att sedan läsa mer om analys och resultat vidare i vår studie: 

 

• Hur organiseras undervisningen av ämnet svenska som andraspråk?  

‐ Prioritet: vem får Svenska som andraspråksundervisning och hur mycket tid får var 

och en. Ett bra språk leder till en bra självbild med större självkänsla för att bättre 

kunna uttrycka känslor, stå för sina åsikter, allt det genom att få stöd att snabbt bygga 

ett stort ordförråd.  

• Hur bedrivs ett språkutvecklande arbete inom ämnet?  

‐ Eleven får snabbt utveckla sitt ordförråd på sitt andraspråk. Eleven får arbeta med sitt 

språkliga självförtroende och därigenom bättre självkänsla och självbild. Elevens 

språkutvecklande arbete hos en SVA-pedagog är under ständig prioritet. 

• Vad anser verksamma pedagoger och svenska som andraspråkspedagoger i år 4-

6, om elevernas möjligheter att utveckla sitt språk på samma villkor som elever 

med svenska som modersmål?  

‐ Om eleverna inte prioriteras tillräckligt kan det leda till en försämrad självbild, brister 

i ordförrådet gör att det blir svårigheter i samtliga ämnen i skolan. Möjligheterna ökar 

för dessa elever i undervisning hos SVA-pedagogerna, det är där de befäster grunden 

för sitt andraspråk. 
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Det centrala målet med intervjufrågorna har varit att samtalet ska leda mot ny och intressant 

kunskap, inte att de skulle leda till givna svar som vi haft förkunskaper om (Kvale, 1997). För 

sammanställning och analys av enkäterna har vi jämfört svaren, där vi även räknat ut 

medelvärden för att få ett värde av våra data. De skrivna svaren från de öppna frågorna på 

enkäterna jämfördes för att hitta likheter och skillnader och sedan vidare kategoriserat efter 

våra olika teman. Det här har gjorts över dels var skola för sig, dels alla skolor tillsammans 

(Ejlertsson, 2005). Vid observationen gjordes det noggranna anteckningar som vi sedan 

analyserade utifrån de teman vi tidigare nämnt. 
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4 Resultat 
I det här kapitlet redovisas de resultat vi fått av våra intervjuer samt vår enkätundersökning. 

Först kommer en utförlig sammanställning över hur de olika skolorna/pedagogerna väljer att 

organisera och bedriva undervisningen i ämnet svenska som andraspråk. Därefter redovisas 

pedagogernas åsikter om svenska som andraspråkselevernas möjligheter att utveckla sitt 

språk.  Resultaten av det här innefattar intervjuer och enkätsvar. I rutsystem har vi valt att 

sammanställa både intervju och enkäter för att det ska vara enklare för läsaren att följa med i 

redovisningen. Avslutningsvis kommer en sammanfattande del där likheter och skillnader 

jämförs.  

4.1 Ämnets undervisning och organisation  
Vid intervjuer har de olika pedagogerna använt flera olika benämningar, exempelvis Sv2, 

SVA, SSA och SAS, för ämnet svenska som andraspråk, därför har vi valt att i fortsättningen 

benämna det som SVA i vår studie, eftersom det är den benämning som vi själva använt oss 

av. 

4.1.1 Skola A 

Undervisningen av ämnet organiseras med elever i smågrupper, där eleverna går ifrån sin 

klass. Vissa av klassens svensktimmar byts mot svenska som andraspråk. Enligt 

sammanställningen av enkäterna anser pedagogerna att deras egen undervisning är 

språkutvecklande för samtliga elever i klassrummet, men att de elever som är berättigade till 

SVA behöver fler timmar och tillfällen per vecka. Eleverna får ungefär tre tillfällen i veckan i 

svenska som andraspråksundervisning. Det är hela tiden en prioriteringsfråga om vem som 

behöver undervisningen mest, när det kommer nya elever får andra ge plats, vilket inte alltid 

uppskattas av varken elever eller av pedagoger. Det finns ingen förberedelseklass i 

kommunen, eleven slussas därför direkt in i en grundskoleklass med enbart fler timmar i 

svenska som andraspråk än de elever som kommit igång med sin andraspråksutveckling, för 

att få en snabb start i det svenska språket. Ämnet individanpassas och det möjliggörs i de här 

smågrupperna. Fokus i undervisningen läggs på att bygga upp elevens ordförråd, vilket görs 

genom att samtala mycket och låta eleven skriva fritt, till exempel i dagbok. Det görs inga 

direkta grammatiska rättningar i vare sig skrift eller tal eftersom de anser att det viktigaste är  
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att bygga upp ordförrådet och det språkliga självförtroendet. Skolans pedagoger anser att det 

är alla pedagoger som är involverande i elevens undervisning medan vissa anser att det enbart 

är skolans klasspedagog tillsammans med SVA-pedagogerna som ansvarar för elevens 

andraspråksutveckling. 

4.1.2 Skola B 

Skola B har gjort en stor omprioritering efter att skolledningen märkte att en stor andel av 

SVA-eleverna i en årskull, inte nådde de kunskapsmål som ska uppnås i år nio, eleverna var 

alltså inte behöriga att söka till gymnasiet. Den här prioriteringen har lett till att skolan har 

omstrukturerat undervisningen för elever som är berättigade till svenska som andraspråk. 

Eleverna får SVA-undervisning i små segregerade grupper men även i integrerad 

helklassundervisning. Skolan har också lagt stor vikt vid modersmålsundervisning, för att de 

anser att ett andraspråk ska läras in parallellt med modersmålet. Det finns numera en behörig 

pedagog som arbetar som modersmålslärare, med samma modersmål som majoriteten av 

eleverna på skolan.  

Ren (det vill säga segregerad) SVA-undervisning ges till elever i smågrupper men eftersom 

det är så hög andel elever i varje klass med annat modersmål än svenska, anpassas all 

undervisning i klassrummet efter de språkliga behov som finns. Pedagogerna på skolan lägger 

mycket kraft på ordkunskap. Britta upplevde att det kan uppstå problem då ett ord är nytt, 

både på svenska och elevens modersmål och det här är något de försöker jobba mer med. På 

skolan finns det en spridning, bland pedagogerna, om vem som är ansvarig över en elevs 

andraspråksutveckling. En del pedagoger anser att det är samtliga pedagoger, oavsett ämne, 

som har eleven i sin undervisning, men att rektorn har det yttersta ansvaret. Någon anser att 

det är grundskolläraren som har det största ansvaret. Britta säger att varje pedagog på den här 

skolan har bra kunskaper inom SVA eftersom de är tvungna, undervisningen skulle aldrig 

fungera utan att ta hänsyn till klassernas stora varierande språkkunskaper inom svenska 

språket. Pedagogerna själva på skolan anser sig ha ganska goda kunskaper inom SVA men 

inte tillräckliga och att de vill ha mer kunskap inom ämnet.  
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4.1.3 Skola C 

På den här skolan organiseras ämnet enbart i smågrupper och individuella arbetsscheman som 

eleven arbetar med i den vanliga svenskundervisningen tillsammans i klassen. Klasslärarna 

lägger sina scheman och efteråt görs schema för SVA. Klasslärarna och SVA-pedagogen har 

ett nära samarbete kring eleven. 

Hur de små undervisningsgrupperna ser ut beror på flera faktorer såsom språkliga, sociala och 

schemamässiga. När det flyttar in nya elever görs det en prioritering om i vilken grupp och 

hur mycket tid som eleven behöver. Det här kan då beröra någon annan elev som har bättre 

kunskaper i det svenska språket som då får kliva åt sidan och lämna undervisningstid till den 

som behöver det mer just för tillfället. Undervisningen bygger på att eleven ska få ett 

fungerande kommunikativt språk, i tal, skrift och att stärka det språkliga självförtroendet till 

att våga använda sitt språk tillsammans med andra.  

Samtliga pedagoger, inklusive SVA-pedagogerna anser att SVA-undervisning ska finnas till 

för samtliga berättigade elever, inte bara de elever som ska få sig ett basspråk i det svenska 

språket, en elev har rätt att få undervisning som gynnar språkutvecklingen till ett 

påbyggnadsspråk (det mer abstrakta språket) På skolan är det en prioriteringsfråga om vem 

som ska undervisas i SVA. Skolledningen har bestämt att om någon nyinflyttad elev behöver 

SVA mer akut än den elev som undervisas, ska detta prioriteras efter behovet. 

4.1.4 Jämförelse av lärandemiljöer 

På skola A och C bedriver man SVA-undervisningen i en exkluderande miljö, i små grupper 

och under samtliga intervjusamtal framgick det att tre av pedagogerna ansåg att de mest 

effektiva lärandesituationer är exkluderande från övriga klassen, då det ges tillfälle och 

möjlighet för eleven att få ett nära samarbete med pedagogen. Det här går inte att få i ett 

klassrum där det är många elever som ska dela på en eller två pedagogers tid. Christine sa: 

”att det är i stort sett omöjligt”. Det är viktigt att utnyttja de få undervisningstillfällen som ges 

maximalt, detta görs bäst i små gruppkonstellationer. Britta hade en annan åsikt angående det 

här, då hon anser att det ges bra lärandetillfällen i inkluderande undervisning i klassrummet 

med samtliga elever.  
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Britta menar att det går att anpassa undervisningen till allas behov, eftersom det på hennes 

skola finns en så stor andel elever med annat modersmål än svenska. Därför måste språket 

anpassas till de elevernas behov och på skola B bedriver man därför denna undervisning både 

i en exkluderande samt inkluderande miljö. Alva menade att de få gånger som hon varit med i 

klassen har hennes kompetens inte använts på rätt sätt, hon menade att hon mer fungerade 

som en ”hjälp” åt läraren som höll i lektionen. Christine hade, även hon, erfarenhet av 

liknande situation då en kollega till henne hade fungerat som en assistent åt klassläraren i 

stället för en resurs åt elever med svenska som andraspråk. Asta menade att det här är ett 

dilemma, då det är i stort sett omöjligt för klassläraren att ge dessa elever den 

språkundervisning de behöver i klassrummet.  

Anledningen till det här är att tiden inte finns. Alva fortsatte med att poängtera vikten av att 

OM det ska fungera med inkluderande undervisning i klassen krävs det ett noggrant 

planerande och förberedande mellan pedagogerna.  

4.2 Språkutvecklande arbetssätt 
De intervjuade personerna visade samtliga upp ett engagemang för ämnet och en vilja att 

utveckla större kunskaper inom ämnet och höja sin kompetens, dels för att de har ett stort 

intresse för ämnet men även för att de alla ser det stora behov som finns i skolorna. Asta och 

Alva tryckte mycket på att höja elevernas ordkunskaper, då det är där som kunskaperna oftast 

brister hos elever med ett annat modersmål än det svenska, vilket både Britta och Christine 

höll med om. Christine framhävde dessutom att det var otroligt viktigt att få igång ett 

fungerande kommunikativt språk för eleverna, vilket är viktigt för att dels komma in i den 

sociala gemenskapen men även för elevens självkänsla. Utan sin självkänsla och att bygga på 

sitt självförtroende, menade samtliga att en positiv språkutveckling skulle bli mycket svårare. 

I ett språkutvecklande arbete finns det faktorer som påverkar och berör, det blir vissa 

svårigheter. Asta tycker att den största svårigheten och utmaningen för henne som pedagog, är 

när hon har elever som är svenskfödda vars föräldrar har ett annat modersmål än svenska. En 

annan svårighet som Alva nämnde var det praktiska kring undervisningen så som schema och 

att få tiden att räcka till samtliga elever som är i behov av svenska som andraspråk. Christine 

tycker att det svåraste med undervisningen är de elever som har fått ett bra vardagsspråk, som 

upplevs som mycket duktiga i svenska, men som inte klarar det abstrakta språk som den 

övriga undervisningen kräver. Det är här som Christine känner att svårigheterna finns, att hitta 

de rätta utmaningarna för att dessa elever ska utveckla sitt språk ytterligare.  
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Samtliga pedagoger ville poängtera svårigheterna respektive möjligheterna för sina elevers 

språkutveckling, beroende på hur modersmålskunskaperna ser ut. En elev med svagt 

modersmål får det oftast svårare vid inlärning av ett nytt språk, eftersom det inte finns något 

inre lexikon hos eleven, enligt Britta. Alla påpekar även att det är lätt att bli ”lurad” av 

elevernas språkkunskaper, att man tror att de har större kunskaper än vad de i själva verket har 

genom att deras uttal är så pass bra. Vid tillfällen som man senare har testat elever man trott 

haft stora kunskaper har det visat sig att den förståelse för språket som är viktig inte finns 

befäst hos eleverna i fråga. Bokup är de språkkunskapstest som samtliga skolor använder sig 

av, vilket är ett sätt att kartlägga var eleven befinner sig i sin språkutveckling och därefter 

vidtas olika åtgärder för att eleven ska lyckas. Fördelen med detta test, anser samtliga av 

pedagogerna, är att det ger en tydlig bild av elevens språkkunskaper och att man kan göra 

diagram som visar en ännu tydligare bild, vilket underlättar för föräldrar att förstå vad just 

deras barn behöver befästa sina kunskaper i. Asta och Alva ger oss ett exempel på vad som 

kan brista i elevernas språkkunskaper, genom att belysa de nationella proven där 

språkförståelsen spelar stor roll för att uppnå ett godkänt resultat. Den del de ofta har problem 

med är läsförståelse av fakta och litterära texter, men även matematiska begrepp blir svåra att 

förstå. Där eleven får skriva fritt upplevs inte samma svårigheter, då de får använda de ord 

och begrepp som eleverna har förståelse för och behärskar. 

4.3 Elevernas utvecklingsmöjligheter 
Alla pedagoger berör att det inte är alla elever med SVA som kommer att nå Skolverkets 

uppnåendemål i år 5. Pedagogerna gör så gott de kan med den tid de har, tyvärr säger 

samtliga, att det inte finns mer tid och resurser att tillgå. Missnöjet visas tydligt på 

enkätsvaren, där samtliga pedagoger har fyllt i att de anser att ingen av eleverna med SVA får 

tillräckligt med språkundervisning i ämnet. På samtliga skolor benämner alla pedagoger att 

det hela tiden är en prioriteringsfråga var resurserna ska sättas in. Kommer det nya elever som 

är berättigade till SVA får andra med större kunskaper ge plats åt dem. Dessa elever får då 

sina språkutvecklingsmöjligheter tillsammans med klasskamraterna i den vanliga 

svenskundervisningen. Enkäterna påvisar en skillnad mellan olika ämnespedagogers attityd 

till språkutvecklande undervisning.  
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De pedagoger som undervisar inom matematik och naturorienterade ämnen, skiljer sig från de 

pedagoger som undervisar inom språk och samhällsorienterade ämnen, när det gäller att 

bedriva en språkutvecklande undervisning. Enligt enkätsvaren anser matematik och 

naturorienterade ämnespedagoger att deras undervisning inte gynnar språkutveckling i samma 

grad som språk och samhällsorienterade ämnespedagoger. De har dessutom inget större 

intresse att utöka sina kunskaper inom SVA, trots att de anser att dessa elever inte får 

tillräcklig språkundervisning i skolan.  

Nedan presenteras en sammanställning av intervjuerna, där vi gjort viktiga urval från varje 

fråga och person från de här samtalen. Enkätsvaren presenteras på liknande sätt, fast skola för 

skola. Gemensamt för båda sammanställningar är att rutsystemen är uppbyggda på samma 

sätt. Frågorna finns i första kolumnen och svaren för de olika personer eller skolor läses 

vågrätt efter varje fråga. 



4.4 Sammanställning av intervjusvar från SVA-pedagoger 

 

     Fråge- 

ställningar 
 

Asta 

 

Alva 

 

Britta 

 

Christine 

Hur ser 
verksamheten ut 
och hur planeras 
denna 
undervisning? 
Vad är viktigt att 
ha i åtanke vid 
planering? 

Verksamheten är 
segregerad, 
eleverna 
undervisas i 
smågrupper. Hon 
bygger sin 
undervisning 
kring ökat 
ordförråd och 
främst muntlig 
kommunikation. 

Verksamheten 
är segregerad, 
eleverna 
undervisas i 
smågrupper. 
Poängterar att 
det grammatiska 
inte är det 
viktigaste i tal 
och skrift till en 
början.  

Verksamheten 
planeras både 
integrerad och 
segregerad. 
”Ren” SVA-
undervisning 
och blandad med 
övriga klassen. 
Det som är 
viktigast att 
tänka på är att 
bygga elevens 
ordförråd. 

Verksamheten är 
segregerad, 
eleverna 
undervisas i 
smågrupper.  

Det är viktigt att 
alla elever får 
komma till tals 
och får visa upp 
vad de kan och har 
arbetat med. 

Något du känner 
som skulle 
behöva 
förbättras? 

Något du anser 
att du är bra på? 

Planering 
tillsammans med 
klasspedagogerna 
vore en bra ide. 
Eleverna känner 
stor trygghet hos 
oss och mår bra 
här, vi kan prata 
om allt 
tillsammans. Bra 
kontakt, vi träffas 
två till tre gånger i 
veckan. 

Det 
organisatoriska 
skulle behöva 
förbättras, 
dilemmat är att 
det inte finns 
någon 
förberedelseklas
s. Anser att de 
är duktiga på att 
individualisera i 
sin 
undervisning. 

Det finns mycket 
som behöver 
förbättras, det 
finns det alltid. 
Här på skolan 
finns ett nära 
samarbete med 
en 
modersmålspeda
gog som är 
anställd på heltid 
och finns 
tillgänglig för 
eleverna under 
hela dagen. Det 
är det 
modersmål som 
en stor grupp av 
eleverna har.  

Planering 
tillsammans med 
SVA-pedagogen i 
år 7-9 vore 
önskvärt.  

Det vore bra om 
SVA-scheman 
kunde fastställas 
först och inte hela 
tiden efter de 
andra scheman, för 
att få så bra 
grupper som 
möjligt i SVA. 

Jag är bra på att 
utgå från eleven, 
där den befinner 
sig just nu. 
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Vad har störst 
betydelse för 
elevens 
språkutveckling i 
ett andraspråk? 

Eleven måste få 
upp ett flöde 
snabbt i talet.  

Ordförrådet är 
oerhört viktigt, 
det sociala 
språket och 
basen i 
svenskan för att 
komma in i 
skolan och med 
kamrater. 

Ord, ord, ord 
och att eleven 
får känna sig 
som en i klassen 
och i samhället, 
det är viktigt 
med elevens 
självkänsla. 

Stort flöde i tal 
och skrift. Mycket 
social språkträning 
på ett roligt och 
lärorikt arbetssätt. 
Eleven måste få ett 
gott 
självförtroende så 
att de känner 
samhörighet med 
övriga 
klasskamrater. 

Vilka är, som du 
ser det, de stora 
svårigheterna 
med ett 
språkutvecklande 
arbete? 

Eleverna döljer 
sina 
språksvårigheter 
genom felfritt 
uttal vid läsning 
men förståelsen 
saknas. 

Fattigt ordförråd 
på modersmålet 
ger det samma i 
det svenska 
språket.  

Tiden är det 
svåraste och att 
möta eleven 
precis där 
han/hon befinner 
sig. 

Det är svårt att 
hitta utmaningar 
till de elever som 
ligger på en bra 
språklig nivå. 

Vilken roll ska 
elevens 
modersmål ha i 
ett 
utbildningssyfte? 

Svårighet med 
svenskfödda 
SVA-elever 
eftersom de ofta 
har sämre 
kunskaper i både 
modersmål och 
svenska. 

Bra kunskaper i 
modersmålet är 
en tillgång vid 
inlärning av ett 
andraspråk. Ofta 
när en elev 
kommer ny 
används det 
egna språket för 
att lära sig nya 
ord på svenska 

Det gör stor 
skillnad att ha 
tillgång till en 
modersmålspeda
gog under 
skoltid, det finns 
vissa sådana 
pedagoger som 
jag aldrig ser till 
annars och då 
blir det heller 
inget samarbete. 

Modersmåls- och 
SVA-undervisning 
borde samarbeta 
mer under skoltid. 
Tillsammans 
underlättar 
språken elevens 
utveckling. 

Vad görs för de 
SVA-elever som 
enligt dig riskerar 
att inte uppnå 
målen i skolår år 
5 eller 9? 

Det finns ingen 
extra tid, 
ledningen säger 
prioritera.  

Det är viktigt att 
komma ihåg att 
eleverna är 
oerhört duktiga 
och lär sig fort. 

På grund av 
tidigare 
erfarenheter har 
det dragits igång 
en stor satsning 
på vår skola för 
att hjälpa dessa 
elever. 
Satsningen 
kommer 
”uppifrån” 

Skolan prioriterar 
om en elev 
behöver extra stöd.
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4.5 Sammanställning av enkätsvar från övriga pedagoger 
Frågeställningar Skola A Skola B       Skola C 

 

Hur många 
berättigade elever 
till svenska som 
andraspråk som 
deltar samt hur 
undervisningen ser 
ut. Vilka ska ha 
den? 

I stort sett alla 
berättigade elever 
deltar och majoriteten 
av pedagogerna anser 
att SVA-
undervisningen är till 
för samtliga 
berättigade oavsett 
språkbehärskning. 

Undervisningen är 
både integrerad och 
segregerad. 

I stort sett alla 
berättigade elever 
deltar och 
majoriteten av 
pedagogerna anser 
att SVA-
undervisningen är 
till för samtliga 
berättigade oavsett 
språkbehärskning. 

Undervisningen är 
både integrerad och 
segregerad. 

Majoriteten av de 
berättigade eleverna 
deltar i SVA-
undervisning. 
Majoriteten anser att 
SVA-undervisningen 
är till för samtliga 
berättigade oavsett 
språkbehärskning. 
Undervisningen är 
enligt majoriteten 
segregerad. 

 

Pedagogers 
kunskaper i ämnet 
svenska som 
andraspråk samt 
viljan/önskan att få 
mer kunskap i 
ämnet. 

Flertalet av 
pedagogerna anser sig 
sakna tillräckliga 
kunskaper i SVA. 

Det finns ett visst 
intresse att öka sina 
egna kunskaper inom 
SVA. 

Pedagogerna anser 
sig ligga på en 
medelnivå 
kunskapsmässigt.  

Samtliga önskar 
ökad kunskap inom 
SVA. 

Flertalet av 
pedagogerna anser 
sig sakna tillräckliga 
kunskaper i SVA. 
Det finns ett visst 
intresse att öka sina 
egna kunskaper inom 
SVA. 

 

Anser pedagogerna 
att deras 
undervisning 
gynnar 
språkutveckling? 
Hur viktig är 
språkutvecklande 
undervisning?  
Anser man att 
elever berättigade 
till svenska som 
andraspråksundervi
sning får tillräcklig 
undervisning 

Majoriteten av 
pedagogerna anser sig 
ha en 
språkutvecklande 
undervisning och att 
det är mycket viktigt. 

 

Pedagogerna anser att 
SVA-elever inte får 
tillräcklig 
undervisning i ämnet. 

Majoriteten av 
pedagogerna anser 
sig ha en 
språkutvecklande 
undervisning och 
att det är mycket 
viktigt. 

 

Pedagogerna anser 
att SVA-elever inte 
får tillräcklig 
undervisning i 
ämnet. 

Majoriteten av 
pedagogerna anser 
sig ha en 
språkutvecklande 
undervisning och att 
det är mycket viktigt. 

 

Pedagogerna anser 
att SVA-eleverna får 
bra men inte 
tillräcklig 
undervisning i 
ämnet. 

 

Vem är ansvarig för 
en elevs 
andraspråksutveckli
ng på skolan? 

Varierande svar, 
exempelvis: alla 
pedagoger. SVA-
pedagog tillsammans 
med klasspedagog. 

Varierande svar, 
exempelvis: alla 
pedagoger som 
undervisar, yttersta 
ansvar har rektor. 
Grundskollärare. 

Varierande svar, 
exempelvis: alla 
pedagoger. Alla 
undervisande lärare 
oavsett ämne. 
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4.6 Sammanfattning av resultaten 

4.6.1 Hur organiseras undervisningen av ämnet svenska som andraspråk? 

• På två av skolorna undervisas eleverna i SVA i segregerade smågrupper. 

Undervisningen har ett eget undervisningsrum, dit eleverna kommer på bestämda 

schemalagda tiden. På en skola var undervisningen varierad beroende på behovet i de 

olika elevgrupperna, där fanns ett vanligt klassrum som användes när det var många 

elever och det fanns ett grupprum som användes när det bara var några få elever. 

• Samtliga skolor har hela tiden ett arbete där det innefattar att prioritera vilka elever 

som är i störst behov av SVA-undervisning, samtliga skolor anser att eleverna borde få 

fler timmar och tillfällen per vecka. Samtliga tre skolor planerar sin verksamhet helt 

enskilt, men det finns ett samarbete med flertalet pedagoger. 

4.6.2 Hur bedrivs ett språkutvecklande arbete inom ämnet? 

• Skolorna har en gemensam syn på vad som är det mest viktiga för en elev som ska lära 

sig ett andraspråk, att de ska få ett stort och rikt ordförråd och att de ska få ett 

fungerande socialt språk snabbt för att hitta sin plats i klassen och i samhället, även 

om eleven redan har missat många ord som etniskt svenskfödda har från början. Ett 

barn med ett annat modersmål som kommer till Sverige någon gång i år 4-6 har 

oerhört mycket att ta igen och komma ifatt, anser pedagogerna. 

• Elevens chanser till en säker muntlig kommunikation ses som en nyckel till elevens 

stärkta självförtroende i sin språkutveckling, den ska uppmuntras och stärkas. En 

pedagog påpekar att det är extra viktigt för de här eleverna att få känna att de lyckas, 

att de kan klara uppgifter och har gjort något bra under lektionstillfället. SVA-

pedagogerna anser sig själva inneha kompetens för att se varje elevs behov och hitta 

rätt utvecklingsmöjligheter. Varje SVA-pedagog anser sig bra på att individualisera, 

att hitta rätt stimulerande uppgifter för varje elev.  

• Ett språkutvecklande arbete kan läggas upp med följande aktiviteter: fri skrivning i 

dagbok, läsning enskilt och tillsammans, hörförståelse, läsförståelse samt sociala 

aktiviteter.  
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4.6.3 Pedagogernas åsikter om elevers utvecklingsmöjligheter 

• Det finns en gemensam syn på elever med SVA-undervisning och det anses svårt för 

dessa elever att utveckla sitt språk på samma villkor som etniskt svenska elever.  

• Möjligheterna minskar när det ibland blir tvunget att prioritera vem som behöver 

undervisningen mest. 

• Möjligheterna minskar även för elever som har pedagoger som själva anser att deras 

egen undervisning inte gynnar elever med svenska som andraspråks språkliga 

utveckling. 

• Möjligheterna minskar också när det finns olika syn på vem som är ansvarig för en 

elevs andraspråksundervisning, om det är alla eller om det till exempel är 

klasspedagogen tillsammans med SVA-pedagogerna.  

• Möjligheterna ökar om eleverna får hjälp att bygga upp sitt ordförråd snabbt och på så 

sätt komma ifatt.  

• Majoriteten av SVA-pedagogerna anser att eleven får bäst och mest 

kvalitetsundervisning i mindre grupper där det lättare går att individualisera uppgifter i 

både tal och skrift. 
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5 Diskussion 
Kapitlet kommer att delas in i tre delar, metoddiskussion, resultatdiskussion och förslag på 

vidare forskning.  

5.1 Metoddiskussion 
Valet att göra en komparativ studie, anser vi är en styrka i vår studie, då det har gett oss en 

mycket mer övergripande bild av hur skolorna planerar och genomför undervisningen samt 

pedagogernas åsikter om ämnet. Genom att vi valde att genomföra både intervjuer på SVA-

pedagoger och enkätstudier på övriga pedagoger i verksamheten i år 4-6 på de utvalda 

skolorna, känner vi att vårt resultat har blivit mer tillförlitligt.  

Vi valde att lämna ut enkäterna så att pedagogerna kunde fylla i dem i lugn och ro och de fick 

ungefär en vecka på sig att göra det här. Med facit i hand och med ett kritiskt öga, så hade vi 

valt att göra enkätundersökningen på ett annat vis. För ett minskat bortfall skulle vi valt att 

först ta kontakt till exempel genom ett mail och sedan delat ut och samlat in enkäterna direkt 

vid ett och samma tillfälle istället. 

Eftersom det var svårt att få pedagogerna att ta sig tid att fylla i enkäterna, fick vi vid flera 

tillfällen ta kontakt och påminna dem. Vi är medvetna om att vårt sätt att hantera kontakten 

med pedagogerna kan ha påverkat antalet bortfall i studien. Vi känner oss nöjda med att vi har 

genomfört både pilotintervju och pilotenkät, eftersom dessa pilotstudier hjälpte oss att 

formulera de slutgiltiga frågorna som ledde oss till det som vi förberedde oss att få ut av 

intervjun. Vi upptäckte att det fanns ett par saker som behövde justeras, till exempel 

frågeföljd och formuleringar av frågorna, det här gjordes eftersom vi annars inte hade kunnat 

ställa samma frågor vid samtliga intervjuer. Enkäten justerades även den till det bättre, för att 

ge oss de resultat som senare skulle besvara våra tre frågeställningar.  

Intervjupersonerna fick inte veta frågorna innan själva samtalet men däremot så berättade vi 

att intervjun skulle komma att handla om ämnet svenska som andraspråk. När vi sedan har 

analyserat svaren har vi varit medvetna om att SVA-pedagogerna vetat om intervjuns ämne, 

vilket kan ha lett till att personen har haft viss tankeförberedelse om ämnet innan 

intervjutillfället. En av de intervjuade pedagogerna hade precis nyligen varit på en kurs, som 

hade gemensamt tema med intervjun, vi är medvetna om att även det här kan ha påverkat 

pedagogens svar. 
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Med tanke på vald metod av utförandet av enkätutlämningen tror vi inte att studiens resultat 

har påverkats negativt, trots ett visst bortfall känner vi att vi fått en mättnad på de svar som vi 

fått in. Resultaten visar på en tydlig gemensam syn och överensstämmande svar bland 

pedagogerna, både på enskilda och de olika skolorna. Vi anser därför att fler enkätsvar inte 

hade haft betydelse för vårt resultat. Efter genomförd studie upplever vi att våra kunskaper har 

stärkts och utvecklats samt att vi uppmärksammat ämnet från olika perspektiv. Något som vi 

tidigare inte fäst någon större tanke kring är bland annat olika pedagogers arbetssituation, som 

exempelvis brist på gemensam planering och skolors sätt att prioritera tjänster och elevers 

skolsituation. 

5.2 Resultatdiskussion  
Nedan följer en resultatdiskussion över våra tre frågeställningar. 

5.2.1 Organisation 

Skolan har som vi tidigare nämnt ett uppdrag, att en elev ska få möjlighet att utveckla sitt 

andraspråk till en förstaspråksnivå, med ett väl fungerande tal och skriftspråk. Under våra 

samtliga intervjuer kan vi konstatera att det är det här uppdraget som står i centrum för 

undervisningen. På en av skolorna var det här extra tydligt, skolledningen hade vidtagit 

omfattande åtgärder för att varje elev skulle få chans att lyckas med sin skolgång, där språket 

anses vara en stor bidragande faktor som avgör om eleven lyckas eller inte. Vi kände oss 

starkt positiva till att processen med åtgärder startat och inte bara var visioner. En viktig 

åtgärd i den här processen är att skola B har insett vikten av parallell modersmåls- och 

andraspråksundervisning och därför tillsatt en utbildad modersmålspedagog. Vikten av det här 

styrks av Thomas & Colliers (1997) forskning. Om eleven enbart får undervisning på sitt 

andraspråk kommer utvecklingen av lärande och tänkande gå långsammare, vilket även vi 

anser. 

Intrycken från intervjutillfällena är att det är mycket erfarna, duktiga och ambitiösa pedagoger 

på samtliga skolor. Men endast deras goda vilja att ge stöd och stöttning är inte tillräckligt för 

en elevs språkutveckling. Det är ständigt en prioriteringsfråga om vem som behöver 

undervisningen mest och resurserna är begränsade. Under samtalen har vi fått veta att det är 

många av dessa elever som har svårigheter eller inte uppfyller målen i år 5 eller kommer att 

ha svårigheter med uppnåendemålen i år 9. Det här är ett problem som samtliga skolor är 

medvetna om, men det är bara i en kommun som det satsas från skolpolitikerna. Skola B och 
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skola C tillhör samma kommun men skolledningen har beslutat att satsa där behovet anses 

vara störst angående andraspråksundervisningen. Det är skola B som fått de största resurserna, 

eftersom man där såg en alarmerande fara när eleverna i en årskull inte nådde målen i år 9. 

Skola A tillhör en annan kommun och de får inga extra resurser utan de får använda de som 

finns. Det här leder till att när det kommer nyinflyttade elever med annat modersmål än 

svenska, får andra elever med behov av SVA ge sin plats till dessa för att istället få vanlig 

ämnesundervisning med övriga klasskamrater. Följden av det här tror vi, blir att elevens 

andraspråksutveckling blir en mer långsam process och elevens svårigheter i övriga ämnen 

ökar vilket kommer leda till synliga resultat i vilka elever som inte når målen i år 9. 

5.2.2 Språkutvecklande arbete 

Vi fick intrycket av pedagogernas sätt att planera och disponera sin tid beror mycket på 

arbetslivserfarenhet. De tre pedagoger som arbetat inom skolans verksamhet väldigt länge 

upplevdes trygga i sin roll och visade upp prov på hur ett språkutvecklande arbete med dessa 

elever går till. Vi fick till exempel se resultat av bokuptest, egentillverkade 

kommunikationsspel och individuella arbetsscheman. Pedagogerna som har lång erfarenhet, 

vet vad de vill lägga sin tid på, känns trygga, starka och kan motivera vikten av sin 

undervisning, vilket är till fördel för eleven.  

Intrycken av de olika arbetsmiljöerna för dessa elever var varierande, på skola A och C var 

det ett litet undervisningsrum där det syntes att det var en språkutvecklande miljö. Genom ett 

observationstillfälle på skola A kunde vi se att det var en miljö som stimulerar elevernas 

språkutveckling, det fanns till exempel många böcker och affischer uppsatta på väggarna. På 

skola B var undervisningen ibland i två mindre rum, ibland i det vanliga klassrummet. 

Intervjun ägde rum i det klassrum där det bedrevs SVA-undervisning inkluderat med vanlig 

undervisning. Intrycket av miljön för eleverna var positivt, till exempel många böcker och 

ordbilder uppsatta kring tavlan om det som var aktuellt just då.  

Fördelen med exkluderande undervisningsmiljö i SVA, tycker vi bland annat är att det finns 

alla de hjälpmedel som svenskfödda elever har i sina klassrum i lägre åldrar vid läsinlärning, 

så som ett synligt alfabet och hårda och mjuka vokaler. Det finns ofta inget sådant uppsatt i ett 

klassrum när du går i år 5. Den pedagogiska miljö som erbjuds ser helt annorlunda ut i ett 

SVA-anpassat klassrum än i ett vanligt klassrum, eftersom eleven ofta har bristande 

språkkunskaper som kräver den här sortens miljö.  
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En annan fördel med exkluderande undervisningsmiljö är den nära kontakt eleverna får med 

sin SVA-pedagog, vilket också styrks av våra samtal med SVA-pedagogerna. Den tid som ges 

till muntlig kommunikation till varje enskild elev, går aldrig att erbjuda i ett vanligt klassrum, 

där 25 elever ska konkurrera om en eller två pedagogers tid och uppmärksamhet.  

Teleman (1991) anser att en elev själv utvecklar sitt språk, men behöver stöd och hjälp. 

Vygotskys inlärningsteori innebär att all utveckling och allt lärande sker i meningsfulla och 

sociala sammanhang (Gibbons, 2006). Vår tolkning av innebörden av socialt sammanhang är 

när ett lärande sker tillsammans med någon annan, en eller flera. Det är sammanhanget som är 

avgörande för om det sker ett meningsfullt lärande och en kunskapsutveckling, inte antalet 

närvarande personer. Våra egna erfarenheter från när vi har kommit i kontakt med SVA-

undervisning, styrks av två av de intervjuade pedagogerna som säger att det i stort sett är 

omöjligt att få samma kvalitet på undervisningen i inkluderad miljö som i exkluderad, i små 

grupper med färre elever. Det finns inte det utrymmet för varje elev att synas i den 

inkluderade miljön som i den exkluderade där eleverna får en annan chans att stärka sitt eget 

språkliga självförtroende. Eleven får också en stor trygghet i den lilla gruppen, enligt SVA-

pedagogerna. Vi tror att det är det nära samarbetet mellan elev och SVA-pedagog i en 

kombination med stimulerande lärmiljö, som bidrar till effektiv inlärning av det nya språket. 

När sedan de begränsade resurserna medför att vissa elever prioriteras framför andra tas den 

här tryggheten till inlärning ifrån eleven, anser vi. Enligt läroplanen har varje enskild elev rätt 

till likvärdig utbildning, när elevers undervisning prioriteras bort, anser vi att läroplanen inte 

följs. Det står i Lpo-94 (1998) att:   

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling… 

… Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 
vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 
har svårigheter att nå målen för utbildningen, därför kan undervisningen aldrig göras lika 
för alla (s.6).  

Läroplanen visar tydligt ovan skolors och pedagogers ansvar gentemot varje enskild 

elev. Nämnas bör att vi anser att man ska ha en medvetenhet om att behoven ökar inom 

fler områden än SVA och politikerna ska fördela de resurser som finns att tillgå över 

hela kommunens skolor och för de olika behov som de här rymmer. 
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5.2.3 Utvecklingsmöjligheter 

Det finns ett samband mellan elevens språkutveckling, identitet och självkänsla (van Kleeck, 

2005). För att stärka identitet och självkänsla måste språket ständigt vara en pågående 

process, där ordförrådet ideligen utökas och knyts till elevens erfarenhetsvärld. Resultaten av 

vår studie visar att möjligheterna ser olika ut beroende på vilken skola eleven går på, vilka 

åsikter pedagoger har, om eleven får tillfredställande SVA-undervisning. Många av de 

tillfrågade pedagogerna anser själva att deras undervisning inte är tillräckligt språkligt 

utvecklande för samtliga elever, därför anser vi det märkligt att dessa pedagoger inte har ett 

större intresse för att vilja höja sin kompetens inom språkutvecklande arbete. Det är samtidigt 

viktigt att pedagogerna på skolorna kommer fram till en gemensam syn på vilka som är 

ansvariga för samtliga elevers språkutveckling. Våra resultat har visat en osäkerhet från 

pedagogerna i den här frågan. Vi anser att när en gemensam syn finns, först då kommer 

eleverna få en språkutvecklande undervisning oavsett vilket ämne de undervisas i. I samband 

med att det flyttar in en ny elev, som är i behov av SVA-undervisning, måste som tidigare 

nämnts en annan elev ge sin plats om skolledningen inte väljer att omprioritera de resurser 

som finns. Majoriteten av SVA-pedagogerna anser att eleven får bäst och mest 

kvalitetsundervisning i mindre grupper där det lättare går att individualisera uppgifter i både 

tal och skrift. Svenska och SVA har idag olika kursplaner och betygskriterier och trots att det 

inte upplevs som negativt på dessa tre skolor, tror vi att det skulle gynna eleverna om det sågs 

som ett gemensamt ämne. Med det här menar vi att pedagoger då skulle få ändra sitt sätt att 

tänka kring planering och undervisning för att göra det möjligt att möta varje elevs språkliga 

kunskapsbehov. Utifrån våra resultat anses det mest effektiva sättet att undervisa vara i 

exkluderad miljö med några få elever vid varje tillfälle. I alla skolämnen används språket, i 

både tal och skrift, därför anser vi att alla ämnespedagoger bör få en högre språkutvecklande 

kompetens och medvetenhet om språkets betydelse. Ett sammanförande av ämnena svenska 

och SVA, tror vi, skulle vara ett stort steg både attitydmässigt och kunskapsmässigt i rätt 

riktning. 
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5.3 Förslag på vidare forskning 
Efter den här studien har våra perspektiv på språkutveckling av ett andraspråk vidgats. Det 

vore intressant att få mer kunskap om attityd till och syn på ämnet SVA från föräldrar till 

elever som är berättigade till SVA-undervisning i svensk grundskola. Under studiens gång har 

vi märkt skillnader i kunskaper om vad språkutvecklande arbete innebär mellan matematik 

och naturorienterade ämnespedagoger kontra språk och samhällsorienterade ämnespedagoger. 

Därför vore det intressant att undersöka vari dessa skillnader ligger och hur lärarutbildningars 

kursplaner tar upp om språkutvecklande pedagogiska frågor. Läggs den här grundsynen hos 

de olika ämnespedagogerna redan under deras studiegång? 

5.4 Slutreflektion 
Enligt skollagen har alla elever rätt till en likvärdig utbildning, det vill säga en skola där alla 

elever ska få samma möjligheter till utveckling och kunskapslärande. Det betyder att all 

undervisning måste ta hänsyn till varje elevs behov. Ska en elev överhuvudtaget ha chans till 

utveckling är det en förutsättning att ha ett väl fungerande språk. Vår studie visar att 

verkligheten ser annorlunda ut än vad lagen säger. Då elever som behöver SVA-undervisning 

får ge sin plats till andra som skolan prioriterar, elever med annat modersmål än svenska, som 

ska undervisas i svensk grundskola får inte tillfredställande språkutveckling i sitt andraspråk. 

Det är engagerade, motiverade SVA-pedagoger med stora hjärtan som kämpar för sina elever, 

trots alla prioriteringar, för tyvärr är behoven större än resurserna och det är återigen 

plånboken som bestämmer i samhället. 
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Bilagor       

Bilaga 1 

      

Enkätfrågor 

Hur många elever i din klass är berättigade till svenska som andraspråksundervisning? 

_________________________________________________________________________ 

Hur många av dessa deltar i svenska som andraspråksundervisning?  

1 = ingen, 7 = alla som är berättigade 

1 2 3 4 5 6 7 

Hur integrerad är undervisningen för dessa elever?  

1 = helt segregerad från övriga i klassen, 7 = helt inkluderande tillsammans med övriga 

klasskamrater. 

1 2 3 4 5 6 7  

Anser du att du har stora kunskaper i ämnet svenska som andraspråk?  

1 = inga alls, 7 = mycket stora 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag känner att jag skulle vilja få mer kunskap om ämnet svenska som andraspråk.         

1 = nej, inte alls, 2 = ja, definitivt 

1 2 3 4 5 6 7 



Tycker du att din undervisning gynnar språkutveckling? 

1 = inte alls, 7 = mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

Anser du att dina elever som är berättigade till svenska som andraspråk får tillräcklig 

språkundervisning? 1 = inte alls, 7 = ja, mer än tillräckligt 

1 2 3 4 5 6 7 

Svenska som andraspråksundervisningen är främst till för de elever som saknar basen i 

det svenska språket. 1 = instämmer helt - de elever som behöver påbyggnad får kliva åt 

sidan, 7 = instämmer inte alls. 

1 2 3 4 5 6 7 

Hur viktigt anser du att ett språkutvecklande arbete är? 

1 = inte alls, 7 = mycket viktigt 

1 2 3 4 5 6 7 

Motivera:________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Av de elever som enligt dig riskerar att inte uppnå målen i femman eller nian – hur 

många av dem har svenska som sitt andra språk?  

1 = alla som inte klarar målen har svenska som sitt andraspråk, 7 = ingen av de eleverna har 

svenska som sitt andraspråk. 

1 2 3 4 5 6 7 

 



Vem är ansvarig för elevens språkutveckling på skolan? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Vad har du för lärarutbildning?_____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Hur många års erfarenhet har du som lärare?__________________ 

Vilken ålder har din nuvarande klass?___________________ 

Hur många elever finns i din klass?_____________________ 

 



      Bilaga 2 

Intervjufrågor till verksamma pedagoger inom verksamheten SVA 

• Hur lång arbetslivserfarenhet har du av svenska som andraspråk? 

• Vad har du för utbildning i botten? Har du vidareutbildat dig? Hur mycket svenska 

som andraspråksutbildning har du? 

• Hur bedriver ni er undervisning på skolan? Organisation, såsom lokaler? Hur bedriver 

du den själv? 

• Något du känner som skulle behöva bli bättre med er undervisning? 

• Något som du anser att ni ligger väl framme i? 

• Vad anser du har störst betydelse i undervisningen som ska ge stöd åt eleven att lyckas 

få svenska språket till förstaspråksnivå?   

• Anser ni att skolan använder din kompetens i ämnet svenska som andraspråk till fullo?  

• Använder sig lärarna på skolan av din kompetens i ämnet? 

• Hur tänker du som pedagog vid planering och utförande av undervisning, utifrån 

elevens kunskaper i det egna modersmålet?  

• Vad tycker du är viktigast i arbetet med invandrarbarns språkutveckling?  

• Vilka är de stora svårigheterna i ett språkutvecklande arbete tillsammans med 

barn/elever med annat modersmål? 

• Vilket synsätt har du på elevens kunskaper i sitt eget modersmål? – om någon, vilken 

roll ska elevernas eget modersmål spela i utbildningssystemet? 

• Hur motiverar du/skolan de föräldrar och elever som är berättigade till svenska som 

andraspråk undervisning att utnyttja detta? 

• Av de elever som enligt dig riskerar att inte uppnå målen i femman eller nian – hur 

många av dem har svenska som sitt andra språk? 

• Vad anser du är ett språkutvecklande arbete? 

• Vem är ansvarig för språkutvecklingen/språkutvecklande arbete på skolan? 

• Tycker du att din undervisning gynnar språkutveckling? Varför/Varför inte? 
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