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Syftet med vårt arbete är att undersöka hur några lärares inställning till ämnet svenska 
som andraspråk är.  

Frågeställningarna vi utgick ifrån var: 

• Vilken inställningen har några olika lärare till ämnet SVA? 

• Påverkar lärarens kunskap om ämnet SVA dennes inställning till det? 

• Hur arbetar de olika skolorna med SVA? 

• Under vilka omständigheter bedrivs SVA-undervisningen på några skolor? 

 

Vi valde att göra en kvalitativ studie, där vi har intervjuat sex kvinnliga lärare i 
varierande åldrar och med olika utbildningar. Vi har använt oss av en semistrukturerad 
intervju för att på bästa sätt få fram lärarnas inställning till ämnet. 

 

Resultatet visar att inställningen till ämnet till viss del påverkas av lärarnas utbildning 
och erfarenhet på så sätt att lärare med en god utbildning eller lång erfarenhet inom 
yrket har en mer positiv inställning. Undersökningen har visat att skolorna oftast lägger 
SVA-undervisningen på den tid det passar läraren, vilket även kan vara efter elevens 
skoldag. Läraren som bedriver undervisningen har mycket sällan någon utbildningen i 
ämnet. De flesta lärarna tycker att resurserna är för dåliga och att det finns för få 
utbildade lärare i svenska som andraspråk i de tidiga skolåren.   
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1 Inledning 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi stött på elever med annat modersmål än 

svenska som är i behov av ämnet svenska som andraspråk men som inte alltid får det. Vi 

kommer i fortsättningen oftast att benämna ämnet svenska som andraspråk för SVA för att 

underlätta läsningen. Under vår utbildningstid har det uppstått en nyfikenhet att ta reda på hur 

situationen ser ut på olika skolor, i olika kommuner och hur inställningen till ämnet är. 

Vi har sett och uppmärksammat olika situationer på flera skolor och hur ämnet behandlas av 

skolledningen. Det vi har sett är att ämnet ofta hamnar utanför elevens ordinarie skoldag, 

vilket vi tror kan medföra att eleven är trött och omotiverad och att undervisningen inte blir 

lika effektiv som den kunde ha blivit om den fick ersätta modersmålssvenskan. Det är det som 

är tanken med SVA, vilket även är förankrat i grundskoleförordningen genom den 16 

paragrafen:   

16 § Undervisning i svenska som andraspråk skall anordnas i stället 
för undervisning i svenska. 
Svenska som andraspråk kan därutöver anordnas 
1. som språkval, 
2. som elevens val, eller 
3. inom ramen för skolans val. (SFS, 1997:599). 

 

Idén till ämnet kom när vi läste ett gammalt examensarbete som hade ett förslag på att göra 

ytterligare en fördjupning i attityden till ämnet svenska som andraspråk (Lindahl & Kyrk, 

2005). Vi vill även få en inblick i hur de olika lärarna i undersökningen arbetar med de elever 

som finns på skolorna. De lärare vi mött som undervisar har inte heller varit utbildade SVA-

lärare, utan det är ofta lärare på skolan som behöver fylla ut sin tid för att uppnå deras 

anställningstid. I den här uppsatsen kommer vi att undersöka några lärares inställning till 

ämnet SVA på fem olika skolor i fyra olika kommuner. För att få en bredd på vår 

undersökning valde vi att intervjua sex lärare som undervisar från förskoleklass till år sex och 

på gymnasiet.   
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2 Bakgrund 

Ämnet svenska har inte alltid haft den benämningen utan fram till 1960-talet hette det 

modersmål. Idag är modersmål för oss det språk eleverna talar hemma som tidigare hette 

hemspråk. Fram till 1970-talet hade de flesta elever svenska som modersmål men idag är det 

väldigt varierande. På vissa skolor är det få som har annat förstaspråk än svenska och på 

andra skolor är det närmare 90 procent som har det (Andersson, 2001). Även benämningen på 

ämnet svenska som andraspråk har genom åren genomgått en rad förändringar. För inte så 

länge sedan så kallades ämnet för svenska 2 (Sv2) men det namnet ändrades eftersom många 

upplevde det som negativt och fick då istället benämningen SAS. Det har nu ännu en gång 

ändrats och idag ska förkortningen SVA användas (Davidsson, personlig kommunikation vid 

HLK i Jönköping, 31/8 2006).  

2.1 SVA – ett eget ämne   

SVA är ett eget, obligatoriskt ämne i grundskolan. Så här står det skrivet om svenska som 

andraspråk i grundskoleförordningens paragraf 15: 

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

 

Den största skillnaden mellan Grundskoleförordningen (SFS, 1997:599) och 

Gymnasieförordningen (SFS, 1999: 844) är att eleven som går på gymnasiet själv får 

bestämma om denne vill ha SVA-undervisning istället för svenska.  

Redan i Lgr80 fanns det en kursplan för ämnet svenska som främmande språk och meningen 

med denna kursplan var att visa på att elever med annat modersmål var i behov av en annan 

svenskundervisning. Tiden mellan dessa två kursplaner har ämnet genomgått en rad 

förändringar. Från början, innan det var ett eget ämne, fick invandrareleverna börja direkt i en 

klass och vara med på den undervisning som övriga klassen hade. Om eleven inte hann med 

fick denne gå på specialundervisning, samma undervisning som svenska elever med  
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inlärningssvårigheter. När Lgr80 kom blev den dåvarande SVA-undervisningen ett 

komplement till den reguljära svenskundervisningen, fortfarande inte ett eget ämne. Så var det 

ända till Lpo94 kom, då man visade att den undervisningen i svenska som invandrarelever 

skulle ha var enbart SVA (Bergman, 1997). 

Cerú (1993) säger att det bästa vore om SVA låg på samma tid som övriga klassen har 

svenska, då eleven inte behöver missa de andra ämnena. Eleven är i stort behov av en kurs där 

han eller hon kan ta del av och förstå innehållet, en kurs som i förlängningen skapar 

förutsättningar för att eleven så bra som möjligt ska klara av den fortsatta skoltiden och även 

klara sig i det vardagliga livet. Eleverna har rätt att läsa SVA så länge som de behöver, vilket 

oftast är under hela grundskoletiden. Cerú menar även att tanken är att eleven med 

invandrarbakgrund till slut ska hamna på en likvärdig nivå som de elever som har svenska 

som modersmål. Ämnet ska stärka elevernas språkutveckling vilket inte bara innebär att lära 

sig ett nytt språk utan även att främja en helhetsutveckling. Det innebär att kunna uttrycka 

känslor, attityder samt innersta tankar. I kursplanen för SVA står det: ”Ytterst är syftet att 

eleverna skall uppnå förstaspråksnivå i svenska. Därmed får de förutsättningar att kunna leva 

och verka i det svenska samhället på samma villkor som elever med svenska som modersmål” 

(Skolverket, 2002, s.102).    

2.2 Utbildning och mål     

SVA-undervisningen började utvecklas i Sverige under 1960-talet när arbetsinvandringen 

ökade. Det blev då mer påtagligt att det behövdes en sådan undervisning i skolan. 

Lärarutbildningen startade 1973 en kurs som kallades Svenska för invandrarundervisning som 

var på 20 poäng och som utbildade behöriga svenska som andraspråkslärare för grundskolans 

tidigare år. 1987 blev svenska som andraspråk ett eget ämne i grundskollärarutbildningen och 

20 poängskursen var på en termin (Tingbjörn, 2004). Trots detta är det fortfarande lärare som 

är obehöriga i ämnet som bedriver undervisningen. Det är ofta så att skolorna inte är 

medvetna om vilken slags undervisning elever med annat modersmål behöver i svenska. 

Politiker anser att alla ska uppnå en så hög nivå i svenska som möjligt, men de vet inte vad 

som krävs. Att det behövs en viss behörighet i ämnet till den undervisningen är självklart 

eftersom denne lärare måste vara väl medveten om att det inte är svenskundervisning som ska 

bedrivas utan svenska för elever med annat modersmål än svenska. Målen för svenska och 

SVA är lika men det är vägen dit som skiljer dem åt. De lärare som undervisar i svenska, vet 

var deras elever ligger kunskapsmässigt och att det finns en viss nivåskillnad, med en lärare   
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som undervisar i SVA kan ha elever på väldigt olika språknivåer och i olika åldrar. Det 

förekommer att elever som har annat modersmål än svenska får fel hjälp i skolan, att de 

istället får specialpedagogisk undervisning, samma åtgärder som en elev med svenska som 

modersmål får som inte har den språkliga förmågan för en viss ålder, när eleven egentligen 

skulle behöva SVA-undervisning (Skolverket, 2001). 

2.3 Inlärning av ett nytt språk 

Att gå i skolan och ha ett annat modersmål än svenska är betydligt svårare än vad det är för en 

elev som har svenska som modersmål. Den sistnämnda behöver endast ta till sig kunskapen, 

medan en elev som har svenska som sitt andraspråk dessutom ska lära sig det nya språket. Att 

undervisas i ett språk och på ett språk är således två helt olika saker. Även om en elev med 

annat modersmål talar bra behöver det inte betyda att hon förstår det som sägs eller det hon 

läser. Ofta handlar det om att eleven har ett ytflyt, vilket är när eleven kan uttala orden bra 

och grammatiken är bra men denne inte kan förstå innebörden av orden. Det är viktigt att 

läraren har kunskap om detta och inte ger eleverna för svåra uppgifter eftersom det faktiskt tar 

längre tid för dessa elever att lära sig (Ladberg, 2003).  

Att lära sig ett nytt språk innebär att både kunna förstå när någon talar det och även själv 

kunna tala det. Detta kallas för den receptiva och den aktiva språkförmågan. Det är vanligt att 

lära sig att förstå ett språk mycket tidigare än att lära sig tala det och det händer att människor 

aldrig lär sig tala språket. En person som inte kan tala ett språk kan ofta bli tagen för att inte 

förstå, men så är det förstås inte alltid. Så här är det för alla människor, vi lär oss att förstå 

modersmålet redan som små men det dröjer ett tag innan vi lär oss att använda det (Ladberg, 

2003). Skolverket (2001) säger att elevens ålder vid ankomsten till Sverige har stor betydelse 

för hur snabbt tillägnandet av det nya språket sker. Den mest optimala åldern för att lära sig 

språket är enligt forskning när barnet är åtta till elva år, då det i genomsnitt tar två till fem år. 

De säger vidare att i denna ålder borde det satsas extra mycket på SVA-undervisningen, men 

tyvärr finns det väldigt få utbildade lärare i ämnet för de tidiga skolåren.     

2.4 Integrering med andra ämnen 

Svårigheter i språket påverkar inlärningen i alla skolämnena, även i ett ämne som matematik 

kan det bli svårigheter, eftersom det inte bara är att räkna utan även att kunna läsa uppgifterna 

och förstå vad som ska göras i till exempel problemlösning. För en del elever med annat 
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modersmål än svenska blir det svårare att lära sig ytterligare ett främmande språk, exempelvis 

engelska, om undervisningen är på det språk som eleven inte behärskar så bra. De här 

eleverna skulle klara engelskan lättare om de istället fick undervisningen på sitt modersmål. 

Men det finns också de elever som har svårt med svenskan men som klarar engelskan 

utmärkt. En möjlig förklaring till det kan vara att de börjar med engelskan på samma nivå 

som övriga klassen. De får därmed möjlighet att känna att de har samma utgångsläge som 

kamraterna och inte som alltid annars behöva kämpa ur underläge (Ladberg, 2000).  

Axelsson (2004) beskriver Thomas & Collier forskning där de visar på att det inte räcker med 

att ge eleven undervisning enbart på det nya språket utan att de även får undervisningen i de 

olika ämnena på en för dem anpassad nivå. De lärare som undervisar eleven måste ha en viss 

kunskap om processen för andraspråksinlärning för att både språk och ämne ska utvecklas hos 

eleven. Ämnesläraren måste ge eleven uppgifter som stämmer med dess ålders- och 

mognadsnivå och även visa eleven respekt för vad denne bär med sig, exempelvis 

krigsminnen. Det är viktigt att få tala om sina upplevelser och på så sätt bearbeta dem. Om 

eleven inte har så många svenska ord att kommunicera med så är det istället möjligt genom 

med hjälp av bilder, som också är ett bra sätt att kommunicera på. ”I bildskapandet kan barnet 

strukturera sin nya verklighet eller bearbeta sina upplevelser. Under bildarbetet pågår en 

tankeverksamhet, ett inre tal, som hjälper barnet i processen.” (Cerú, 1993, s.57)   

2.5 Modersmål 

Modersmålsundervisningen är frivillig och lektionerna ligger ofta efter skoltid för att eleverna 

inte ska behöva missa något annat ämne. Tidigare fick eleverna gå ifrån de ordinarie 

lektionerna men detta upplevdes ofta negativt av dem. Ämnet modersmål har en relativt låg 

ställning i skolan, det läggs oftast inte speciellt mycket resurser på detta ämne och lärarna har 

svårt att känna sig delaktiga i de olika arbetslagen (Ladberg, 2003). I kursplanen för 

modersmålsundervisning står det att: ”Lärandet är starkt förknippat med modersmålet och att 

befästa kunskaper i det egna språket är en väg till att lära också på svenska. Ämnet har därför 

det viktiga uppdraget att stödja eleverna i deras kunskapsutveckling.” (Skolverket, 2002, s.37) 

När en modersmålslärare finns tillgänglig på skolan är det bra om det finns ett samarbete 

mellan denne och klassläraren för att de på bästa sätt ska kunna hjälpa eleven att lära sig 

svenska med hjälp av modersmålet. Det blir då lättare för läraren att ge eleverna uppgifter 

som är individanpassade (Sjöqvist & Lindbergh, 1996).  
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I sin forskning beskriver Thomas & Collier vidare att om ett barn enbart får undervisning i sitt 

andraspråk tar det längre tid att lära sig språket än om de får det i samband med 

modersmålsundervisningen. En elev som endast får undervisning i sitt andraspråk kanske 

aldrig kommer ifatt de elever som har språket som modersmål, medan en elev som får 

undervisning i både sitt första- och andraspråk under de första sex åren i skolan kan komma i 

nivå med de enspråkiga eleverna, både då det gäller språket och ämneskunskaperna. För en 

elev som utvecklar sin tankeförmåga och sitt lärande på sitt förstaspråk går det snabbare och 

lättare att göra framsteg i sitt andraspråk (Axelsson, 2004). 

Modersmålet har stor betydelse, emotionellt, socialt och intellektuellt. Det emotionella planet 

innebär trygghet, att kunna uttrycka de känslor och tankar som finns. Socialt har det betydelse 

att det används och framförallt att det ses som värdefullt. Tänkandet sker mer med automatik 

på modersmålet än vad det gör på det nya språket, därför är den intellektuella delen av språket 

också betydelsefullt. När vi lär oss något nytt så använder vi oss av det som vi redan kan 

innan, vi associerar och jämför med tidigare kunskaper. Om läraren förstår att kunskap i olika 

språk stödjer varandra kan det hjälpa eleven att förbättras på sitt modersmål (Ladberg, 2000). 

Den lärare som undervisar eleven i modersmålet är ett stort stöd för denne och kan hjälpa till i 

svåra situationer då svenskan inte räcker till. Det kan exempelvis handla om när eleven vill 

göra sig förstådd i en situation och inte har de svenska orden för att klara av det som 

modersmålsläraren kan finnas till hands och hjälpa till (Hyltenstam & Tuomela, 1996). 

2.6 Flera språk samtidigt 

Elever som bor i flerspråkiga miljöer kan blanda sina olika språk i vissa meningar för att de 

inte har alla ord som krävs för att göra sig förstådda på enbart ett av språken. Detta brukar 

leda till att de vuxna runt omkring blir oroliga för att eleven inte kommer att lära sig något 

språk helt och hållet. När de vuxna försöker få eleven att sluta med detta kan de hindra denne 

från att uttrycka sig spontant (Ladberg, 2003). Genom att tro att språkkunskaper konkurrerar 

med varandra så kommer antagligen ett av språken att hållas tillbaka. Det kan exempelvis bli 

så att läraren begränsar modersmålet för att ge mer tid för det svenska språket. ”Den lärare 

som försöker förmå ett barn att träna svenska genom att t ex hindra honom från att prata 

modersmålet med sina kamrater, riskerar att snarare försämra barnets motivation för svenska.” 

(Ladberg, 2000, s.171).  

Lahdenperä (1997) skriver i sin studie att det är väldigt få lärare som ser elevernas modersmål  
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som någon resurs. Istället ser man det som ett hinder för eleven i dennes skolsituation och 

inlärningen av svenskan. En del lärare ser det även som ofördelaktigt att lära sig två språk 

samtidigt.  

När eleverna läser skönlitterära böcker är det viktigt att inte bara ha svenska böcker i 

klassrummet utan även ha böcker på andra språk och från andra kulturer för att också de 

elever med annat modersmål ska känna igen sig i en bok på sitt eget språk. Det är även 

betydelsefullt för de svenska eleverna att se att det finns annan litteratur och att det är lika 

naturligt att läsa en bok på turkiska som på svenska (Ladberg, 2000). Litteraturläsning är en 

viktig del i andraspråksundervisningen och finns med som ett mål i grundskolans kursplan. 

Den kan användas som utgångspunkt för ord- och begreppsinlärning, språklig uppbyggnad 

och även för att jämföra olika kulturer (Bergman, 1997). 

I kursplanen för SVA står det: ”… Litteraturläsningen hjälper eleverna att formulera tankar 

och känslor som de känner igen, men som de har saknat ord för på det nya språket. De skall 

också få möjligheter att formulera nya tankar som väcks genom litteraturen.” (Skolverket, 

2001, s.105) Axelsson (2004) skriver vidare om Thomas & Colliers forskning att de i sin 

studie kom fram till att tvåspråkiga elever fick bättre resultat om de gick på en skola där de 

fick respekt och värdesattes av de övriga på skolan. Lärarna på dessa skolor såg eleverna som 

en tillgång då de var flerspråkiga. Elevernas modersmål användes mycket i undervisningen 

och det respekterades. Det här ledde till att eleverna kände sig trygga i skolan.   

2.7 Flerspråkighet och enspråkighet 

I Sverige som i många andra länder ses flerspråkiga som fattiga och outbildade, att de inte 

skulle klara sig lika bra i vardagen som andra. Det här kan leda till att invandrare har svårt att 

göra sig förstådda i samhället och svårigheterna blir tydligare än möjligheterna. Det finns 

personer som inte vill att andra ska veta att de kan flera språk eftersom de anser att deras 

modersmål har så låg status att de skäms för det, vilket ofta leder till att föräldrar struntar i att 

lära deras barn modersmålet (Ladberg, 2003).  I de allra flesta länder i världen är 

befolkningen flerspråkig och i alla länder finns flera språk representerade, även i Sverige med 

sina fem minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, jiddisch och romani som 1999 fick 

officiell status. Genom minoritetsspråken har Sverige aldrig varit enspråkigt och efter 1960-

talet då den stora invandringen började har Sverige blivit allt mer flerspråkigt och 

flerkulturellt (Andersson, 2001). 
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Många människor runt om i världen växlar dagligen mellan flera olika språk vilket är lika 

naturligt för dem som för oss enspråkiga att enbart tala svenska. Det viktiga är inte på vilket 

språk man uttrycker sig utan att språket fyller alla funktioner, att ha ett språk för de situationer 

man ställs inför och att kunna kommunicera med andra så att de förstår vad som menas 

(Ladberg, 2000). Som invandrare har man rätt till tolk vid exempelvis ett föräldramöte eller 

ett utvecklingssamtal, vilket i viss mån kan underlätta för en del då de lättare kan vara aktiva 

under samtalet samt för att inte känna sig i underläge på grund av bristande språkkunskaper. 

Läraren kan i samråd med föräldrarna även bestämma sig för ett hembesök till dessa elever 

för att på så vis få en inblick i deras vardag och en annan förståelse för deras kultur 

(Nordheden, 1993).  

2.8 Språket är viktigt 

När en person kommer till Sverige och ska lära sig det nya språket krävs det att denne anser 

att det är viktigt, att kunna se anledningen till att lära det och att lägga ner all den energi som 

faktiskt krävs. Känns det inte viktigt så blir det mycket svårare. Språket behövs för att själv 

förstå och att kunna göra sig förstådd bland kamrater. Det kan även vara för att söka jobb eller 

att kunna klara sig själv ute i samhället. Ser personen ingen anledning till att lära sig språket 

utan istället anser sig kunna klara sig i livet ändå är det bättre att vänta med att lära sig det nya 

språket (Ladberg, 2003). 

Många vuxna tror att det inte går att lära sig hur många språk som helst och det kan bli det 

som sätter stopp för elevernas inlärning av det nya språket. Det blir väldigt svårt att lära sig ett 

språk om inställningen redan är att det är helt omöjligt. Många tror att om en person kan 

många språk så krävs det att denne är språkligt begåvad men så behöver det inte alls vara, 

bara viljan och behovet finns så räcker det långt för att bli duktig i ytterligare ett språk. Det är 

viktigt för alla runtomkring att förstå att det är behovet som styr om en person ska kunna lära 

sig och inte vad andra tycker. Ofta har personer runt de flerspråkiga eleverna, som själva är 

enspråkiga låga förväntningar på dessa elever. Detta gör att de flerspråkiga eleverna får 

inställningen att de inte kan lära sig mer utöver den kunskap de redan har. De påverkas 

särskilt mycket om vuxna omkring dem ser alla problem som kan uppstå vid flerspråkighet, 

det hindrar deras utveckling (Ladberg, 2003).  

Det är viktigt att inlärningen sker i ett meningsfullt sammanhang, att eleven ser meningen 

med att lära sig det nya språket. Läraren måste också tänka på att svårigheten med språket  
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ligger ett steg över elevens förmåga (Skolverket, 2001). Säljö (2000) beskriver Vygotskijs 

tankar om den nivå undervisningen ska ligga på som är mellan två steg, där eleven just nu 

befinner sig och dit hon ska i sin utveckling, den proximala utvecklingszonen. 

2.9 Resursfördelningar  

Rapporten av Myndigheten för skolutveckling (2005) bygger på en kvalitativ studie om elever 

som behöver stöd i den svenska grundskolan. I resultatet har de kommit fram till att den 

största grupp av elever som bedöms behöva mer stöd än vad de får är invandrare. Främst är 

det ”elever som är födda i Sverige men vilkas föräldrar invandrat, som är överrepresenterade 

bland dem som inte får tillräckligt med stöd” (s.35). De elever som är födda utomlands får 

alltså mer stöd i skolan än vad andra generationens invandrare får. De undersökta skolorna 

lägger mer resurser på de invandrande eleverna för att de snabbt ska komma in i det svenska 

samhället genom att stödja deras språkutveckling och på så vis glöms andra generationen bort 

i och med att deras behov oftast inte är lika tydligt. I Lpo94 står det att: ”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.” (Lärarförbundet, 2002, s.10)  

2.10  Sammanfattning av bakgrund 

Sammanfattningsvis kan man säga att ämnet svenska som andraspråk är ett eget ämne som 

ska ersätta svenskan. Ämnet ska ge eleven en möjlighet att komma på samma nivå som sina 

klasskamrater och även klara sig utanför skolan. För att underlätta för eleven kan det finnas 

ett samarbete mellan SVA-läraren och modersmålsläraren så man utnyttjar elevens båda 

språk. Det är viktigt att läraren ser till att eleven upplever det betydelsefullt att lära sig det nya 

språket. För att ha den kunskapen om språk är det viktigt med utbildningen inom det man 

undervisar i. Kontakten med elevens föräldrar är viktig eftersom det kan ge läraren en bättre 

förståelse för elevens språk och kultur.  

Vår bakgrund handlar till viss del om elevers och föräldrars perspektiv på att komma till en ny 

kultur med ett annat språk. Med detta som utgångspunkt får läraren en inblick i hur det kan 

vara att lära sig ett nytt språk och på så sätt få hjälp med hur det kan vara att undervisa en elev 

med annat modersmål än svenska.         
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3 Syfte med frågeställningar 

3.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka hur inställningen till SVA är bland några lärare på olika 

skolor och i olika kommuner. Med inställning menar vi lärarens syn på ämnet. Vi vill även se 

hur lärarens kunskap om ämnet påverkar inställningen. Vi vill ta reda på hur de olika skolorna 

arbetar med SVA genom vem som arbetar med eleverna och när undervisningen sker. Vårt 

syfte är också att se under vilka omständigheter undervisningen bedrivs, exempelvis hur 

resurserna ser ut.    

3.2 Frågeställning 

De frågor som ligger till grund för vår uppsats är: 

• Vilken inställning har några olika lärare till ämnet SVA? 

• Påverkar lärarens kunskap om ämnet SVA dennes inställning till det? 

• Hur arbetar de olika skolorna med SVA? 

• Under vilka omständigheter bedrivs SVA-undervisningen på några skolor? 
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4 Metod 

4.1 Val av metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod till vår studie vilket vi tycker passar bra 

eftersom vi är intresserade av några lärares inställning till ämnet SVA. Med hjälp av intervju 

vill vi få fram om lärarens kunskap om ämnet påverkar inställning till det. Genom intervju 

tycker vi det är lättare att få mer utvecklande och reflekterande svar än vid en enkät, därför 

har vi valt detta arbetssätt. Trost (2005) menar att det kvalitativa synsättet fokuserar på en 

förståelse för människors sätt att reagera och resonera. Då vi bearbetar och analyserar 

intervjuerna ger de oss en bild av vad personerna tänker, känner och tycker. Vi är inte ute 

efter en generell bild utan enbart efter vad enskilda lärare har för tankar och resonemang när 

det gäller ett specifikt område och även att försöka förstå den verklighet som lärarna beskriver 

utifrån deras sätt att se på ämnet SVA. Det är väsentligt att den som forskar har en 

förförståelse till fenomenet som denne ska undersöka.  

Forskaren bör även vara medveten om att den förförståelse man har kan påverka tolkningen 

av intervjuerna (Trost, 2005). Vi har en relativt god kunskap om ämnet som vi undersöker 

vilket kan hjälpa oss att se sambanden lättare. Våra frågor är styrda till en viss del men är 

även öppna för följdfrågor och spontant samtal, vilket enligt Kvale (1997) kallas för en 

semistrukturerad intervju.  

4.2 Presentation av de intervjuade lärarna 

Vi har genomfört våra intervjuer med sex lärare på fem skolor i fyra olika kommuner. 

Namnen nedan är fiktiva. De lärare vi har intervjuat är: 

Margareta som är 59 år och utbildad speciallärare, hennes grundutbildning är lågstadielärare 

där hon även fick fem poäng i SVA. Hon har varit verksam inom yrket i tjugo år och arbetat 

med SVA i sex år. Hon arbetar nu med elever i år fyra till sex, både som special- och SVA-

lärare.  

Inger som är 47 år och utbildad 1-7 lärare utan någon utbildning i SVA. Hon har varit 

verksam inom yrket i 25 år och arbetar nu med elever i år sex. En lektionstimme i veckan har 

hon SVA med en elev. Den här terminen är hennes första med SVA. 
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Karolina som är 41 år och utbildad 1-7 lärare med inriktning matematik/naturkunskap och har 

fem poäng i SVA. Hon har varit verksam som lärare i sex år och arbetar med elever i år fyra 

men har själv aldrig undervisat i SVA, men har en elev i klassen som har SVA. 

Elin som är 27 år och utbildad gymnasielärare med inriktning svenska/engelska. Just nu läser 

hon 20 poäng i SVA bredvid sin heltidstjänst. Hon har varit verksam inom yrket i ett år och 

under den här tiden har hon även undervisat i SVA. 

Anita som är 62 år och utbildad småskolelärare utan någon utbildning i SVA. Hon har varit 

verksam inom yrket i 40 år och har undervisat i SVA i fyra år. Nu har hon enbart SVA med 

elever från år ett till fem.  

Sara som är 43 år och är utbildad förskollärare med inriktning mot Montessori. Hon har ingen 

utbildning i SVA. Hon har varit verksam inom yrket i 21 år och har från och med det här 

halvåret förutom sin förskoleklass även SVA-elever från förskoleklass till år sex.  

4.3 Urval och avgränsning 

Vi valde att intervjua sex kvinnliga lärare, på fem olika skolor i fyra olika kommuner. Fem av 

lärarna arbetar med elever från förskoleklass till år sex och en lärare arbetar på gymnasiet. 

Lärarna har varit verksamma inom yrket olika länge och har olika utbildningar. De lärare vi 

intervjuade valde vi genom att vi sedan tidigare hade en koppling till dessa, ett så kallat 

bekvämlighetsurval som enligt Trost (2005) är en metod som både är vanlig och praktisk. På 

grund av att vi valde ett bekvämlighetsurval blev det en ojämn spridning bland lärarna, både 

vad gäller deras ålder, kön och vilka åldrar de undervisar i. Vi tyckte att antalet lärare var 

tillräckligt för att ta reda på det vi var ute efter. Dessa lärare har olika förbindelser till elever 

som är i behov av svenska som andraspråk, en del arbetar heltid med eleverna och andra har 

dem enbart i sin klass. En avgränsning vi gjorde var att inte intervjua skolledare för att på så 

sätt få svar på vissa frågor, exempelvis på hur resurserna ser ut på de olika skolorna, utan vi 

förlitade oss istället på de svar vi fick av lärarna. 
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4.4 Genomförande 

Vi valde att göra intervjuer i par, en intervjuare - en intervjuad, som Kylén (1994) beskriver 

som en parintervju. Vi valde en parintervju för att den intervjuade inte ska känna sig i 

underläge genom att vi som intervjuare är två mot en intervjuad.  

Tillsammans har vi sammanställt en frågelista, vilken består av färdiga frågor som vi har med 

till intervjun. Frågelistan har sin utgångspunkt i arbetets syfte och frågeställningar. 

Intervjufrågorna tycker vi får fram de intervjuade lärarnas inställning till ämnet och även hur 

de arbetar med eleverna. Frågorna var utformade enligt Kyléns (1994) trattmodell där vi 

började med öppna frågor, för att sedan bli mer preciserade och tillsist avsluta med en öppen 

fråga. Enligt Kylén så går sällan sådana här frågor på djupet men med hjälp av våra 

följdfrågor tycker vi att vi fått tillfredställande svar. Vi startade intervjun med att berätta om 

vad vår avsikt med den var och gav information om deras rättigheter, exempelvis att de när 

som helst under uppsatsens gång har rätt att avbryta sitt deltagande och att det är helt 

frivilligt. De fick även information om att all data måste sparas tre månader efter inlämnandet 

av uppsatsen, att deras svar är anonyma och att vi inte är ute efter dem som person utan efter 

deras tankar kring ämnet.  

Vi valde att använda bandspelare under intervjuerna. Kylén (1994) säger att bandspelaren 

underlättar arbetet och att allt blir dokumenterat men att det också finns två nackdelar med 

bandspelaren, att den kan hålla tillbaka den intervjuade och även att man själv måste lyssna på 

intervjun en gång till, vilket han säger är tidskrävande. Trots detta valde vi att använda 

bandspelare för att få hela intervjun dokumenterad och även ha möjlighet att lyssna flera 

gånger på den och på så sätt få ut så mycket som möjligt. Under intervjun valde vi att inte 

anteckna utan koncentrerade oss istället på frågorna vi skulle ställa, vilket även Trost (2005) 

förespråkar. Efter intervjuerna skrev vi ut valda delar ur dem. Urvalet baserades på de delar 

som kändes aktuella för vårt arbete.  

När alla förberedelser var färdiga och vi kände oss redo för intervju bestämde vi oss för att 

sammanlagt göra sex intervjuer. Vi började med att göra varsin pilotintervju för att se om våra 

frågor nådde upp till våra mål. Detta kände vi var extra viktigt eftersom vi var två som 

intervjuade på varsitt håll och för att då se att vi fick samma tolkningar på våra svar för att få 

en ökad reliabilitet. Vi tog kontakt med varsin lärare via telefon och e-post för att höra om de 

ville vara med i vår pilotintervju. Vid detta tillfälle informerade vi dem även om vårt syfte 

med studien och frågade om vi fick spela in intervjun. Båda ställde upp på detta och vi 



 

 14 

genomförde intervjuerna. När vi efteråt jämförde våra svar visade det sig att båda gett oss vad 

vi var ute efter och att det var relevant för vår undersökning. Vi valde därför att använda även 

dem i vårt arbete med godkännande av de berörda lärarna. 

Vi tog sedan kontakt med ytterligare två lärare var för att höra om de också ville vara med i 

vår undersökning och gav dem samma information som vi gav till de lärare som var med i 

pilotintervjuerna. Även dessa tackade ja till att vara med och gav sitt tillåtande till 

ljudupptagningen. Lärarna fick sedan själva bestämma tid och plats, vilket vi anpassade oss 

efter, detta för att skapa en för dem så trygg miljö som möjligt. Bell (1995) påpekar att det är 

viktigt att forskaren anpassar sig efter den intervjuade även om detta kan påverka forskarens 

arbetsgång negativt.  

Innan intervjuerna förberedde vi oss noggrant genom att vara pålästa på ämnet och vi testade 

även så att bandspelarna fungerade som de skulle. Under alla intervjuer utom en satt vi i lugna 

och enskilda rum, inget runt omkring störde på något sätt och allt på inspelningen var lätt att 

tyda efteråt. Den intervju som genomfördes i en mindre lugn miljö var i ett arbetsrum som 

gränsar till skolans gymnastiksal, vilket ledde till att det blev vissa biljud på inspelningen, 

men det var inget som påverkade kvaliteten. Våra intervjuer tog 15-30 minuter vilket enligt 

Kylén (1994) är normalt för en intervju av vår modell, det vill säga en semistrukturerad 

intervju. Han säger även att korta intervjuer som är 5-20 minuter kan räcka för att kunna 

fördjupa sig i ett specifikt område, vilket vi ville uppnå. 

4.5 Bortfall 

De personer som vi bokat intervju med ställde upp och kom till de avtalade platserna, vi har 

alltså inte haft något bortfall. Dock har det blivit något internt bortfall då några personer inte 

kunnat besvara någon enstaka fråga men detta har inte påverkat vårt resultat.  

4.6 Bearbetning och analys av data 

I den mån det gick satte vi oss direkt efter intervjun och började bearbeta materialet genom att 

skriva ner dem utifrån inspelningen. Vi valde att skriva ner de delar av intervjun som kändes 

relevanta för vår undersökning och tog inte med alla biljud som blir under verbala samtal. 

Enligt Kylén (1994) bör sammanställningen vara lätt att läsas av, vilket vi anammade genom 

att dela in svaren efter våra frågeställningar och att ge olika svar olika färger. Därefter 
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sammanställde vi svaren i de olika grupperna och analyserade dem. Vi försökte se samband 

mellan de olika lärarna och deras olika svar. Vi har gett lärarna fiktiva namn eftersom de ska 

vara anonyma men att det ändå ska kunna gå att få fram de olika personligheterna i arbetet.  

Citaten i resultatet har vi valt att ha för att förstärka de olika personernas svar och utifrån dem 

se deras inställning.  

4.7 Reliabilitet och validitet  

Enligt Bell (1995) är reliabilitet samma sak som tillförlitlighet och handlar om hur väl 

instrumentet, i vårt fall intervjufrågorna, ger samma svar vid olika situationer men under 

liknande omständigheter. Han skriver vidare att frågor som handlar om personers åsikter kan 

påverkas av exempelvis händelser som denne varit med om. Detta tror vi kan ha påverkat vår 

reliabilitet till viss del då lärarna fått veta ämnet på vår uppsats i förväg, men inte fått 

intervjufrågorna i förväg och på så sätt kunnat förbereda ett svar som denne tror att 

intervjuaren vill höra (Kylén, 1994). En lärare nämnde exempelvis att ämnet nyligen hade 

tagits upp på ett möte på skolan, vilket antagligen påverkade hennes svar under intervjun. 

Även vårt sätt att intervjua kan ha påverkat tillförlitligheten på grund av att vi har genomfört 

dem enskilt och därmed också kan ha ställt olika följdfrågor, men vi känner trots detta att vi 

undkommit problemet genom att vi jämförde våra pilotintervjuer och även diskuterade våra 

resultat under arbetets gång.  

Validitet eller giltighet ”…är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver vad man vill 

att den ska. Om en fråga inte är reliabel, saknar den också validitet. Bara för att reliabiliteten 

är hög behöver inte validiteten vara hög.” (Bell, 1995, s.63) Vi tycker att de flesta av våra 

frågor har gett oss liknande svar vid olika tillfällen och har mätt det vi avsett att de ska mäta. 

De frågor som efteråt inte har känts relevanta har vi inte heller tagit med i resultatet.     
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5 Resultat 

Redovisningen av resultatet har vi delat upp i mindre delar efter våra frågeställningar, detta 

för att underlätta för läsaren. I resultatet har vi valt att använda oss av benämningen SVA och 

modersmålsundervisning trots att flera av de lärare vi intervjuat använt sig av SAS, SV2 och 

hemspråksundervisning, det är bara vid citat vi använder oss av de äldre benämningarna. När 

vi i fortsättningen skriver lärare och olika skolor menar vi de som varit med i våra intervjuer. I 

slutet av varje del har vi valt att göra en kort sammanfattning av texten för att underlätta för 

läsaren och detta kommer vi till viss del att utveckla mer i diskussionen.    

5.1 Synen på ämnet SVA 

På de olika skolorna används olika benämningar av ämnet svenska som andraspråk, där SVA 

endast används av två av lärarna och de övriga använder sig utav de äldre benämningarna 

SAS eller Sv2.  

Karolina är den enda av lärarna som uttrycker att hennes syn på ämnet ändrats sedan hon på 

ett möte på skolan upplystes om SVA av en kollega och förstod först då att det var ett eget 

ämne och skulle ersätta den ordinarie svenskan. ”Det är ju något nytt för mig, jag har sett det 

mer som förstärkning innan, de som har svårt med språket när de kommer hit får gå ifrån och 

ha en lärare med bara några stycken elever.” (Karolina)  

5.1.1 Ämnets meningsfullhet 

Gemensamt för de intervjuade är att de tycker att ämnet ska vara meningsfullt för eleven och 

att denne ska känna att det är roligt och lättare att lära. Margareta säger att det är viktigt att 

barn som kommer till Sverige känner att skolan är viktig och detta kan man hjälpa dem med 

genom SVA, där de får en chans att lära sig språket från grunden på den nivå som passar dem. 

Att ge eleverna en god ordförståelse är en gemensam vilja hos de intervjuade lärarna. Detta 

för att de ska få en bättre möjlighet att följa med under lektionerna och som Anita säger att det 

ska på långt sikt även leda till att de till slut når samma nivå som sina jämnåriga 

klasskamrater ”…men det är en lång väg dit.” (Anita)   

5.1.2 Individanpassning 

Undervisningen ska vara individanpassad, ligga där varje elev befinner sig i sin utveckling för  
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att denne ska få ut så mycket som möjligt av undervisningen. Anita säger att: ”För mig är det 

viktigt att se till varje individ och, ja så att det blir en bra utveckling för eleven i svenska 

språket då.” Margareta arbetar på ett sätt där hon väljer att dela in eleverna i olika grupper. 

”…de är lite nivågrupperade så att det inte blir helt outhärdligt för dem.” Lärarna tycker även 

att det är viktigt att ta hänsyn till vilka förutsättningar eleverna har. ”En del kommer från 

England och en del är flyktingar och en del är asylsökande och man måste verkligen anpassa 

sin undervisning efter gruppen och ha väldigt stor empati för dem.” (Elin)  

Ett par av lärarna ser det som att de har en viss SVA-undervisning under de ordinarie 

lektionerna då eleven är med i klassen och att de då som lärare får anpassa sin undervisning 

utefter denne, ibland med hjälp av en speciallärare. De tycker även att det är svårt att särskilja 

SVA från de övriga ämnena eftersom eleven oftast är i behov av särskilt stöd och kräver mer 

hjälp av läraren under lektionerna. När undervisningen blir för svår för eleven med annat 

modersmål än svenska uttrycker en av lärarna att eleven istället får andra böcker att arbeta 

med som inte alltid handlar om samma sak som övriga klassen arbetar med.   

Under intervjun med Margareta tar hon upp att skolan har ett samarbete med 

modersmålsläraren på skolan då det handlar om en elev. Denna elev hade stora problem med 

inlärningen då denne började på skolan i år tre, idag går eleven i år fem. Skolan valde då att 

starta ett samarbete mellan Margareta, modersmålsläraren och klassläraren för att på bästa sätt 

stödja eleven. Idag får eleven en timmes modersmålsundervisning som är kopplad till de 

övriga ämnena i skolan, under den ordinarie skoltiden. Detta har hjälpt eleven i sin utveckling 

och Margareta säger att: ”Hon får hemspråksundervisning med, rejält med det vi håller på 

med, geografi, matte, så hon har gått framåt något helt otroligt.” 

5.1.3 Utbildning inom ämnet 

Hälften av de intervjuade lärarna uttrycker att det är viktigt med en utbildning inom ämnet för 

att på bästa sätt kunna ge eleverna en bra grund att stå på. ”Det viktigaste är väl att det är en 

kunnig lärare tycker jag, som har en utbildning och en förståelse för hur man ska lära ut, för 

svenska är ju inte lätt, inte att lära ut heller.”(Karolina) Dessa tre är även de enda som klart 

uttalar att SVA är ett eget ämne med en egen kursplan, vilket inte genomsyrar allas syn då det 

finns lärare som uttrycker att eleven har rätt att få SVA men att det då handlar om att gå in 

och stötta den ordinarie undervisningen. På den skola Margareta arbetar på tycker rektorn att 

det räcker att ge fritidspedagogerna en kortare fortbildning i ämnet och att de sedan kan 
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bedriva SVA-undervisningen. ”Då tycker jag att de ska ha en riktig kurs och inte bara försöka 

lite bara. Han tror att vem som helst kan ha detta. Det är inte klokt att göra så. Jag tycker man 

ska ha gått en rejäl utbildning.” (Margareta) Hon säger även att ”Jag kan detta lite för lite och 

skulle vilja kunna mer för att kunna göra det lite roligare för dem, särskilt när de är äldre.” 

Inger uttrycker att hon ibland kan känna sig lite oprofessionell på grund av att hon inte har 

någon utbildning i SVA men bedriver ändå undervisning. Även Karolina pratar om det här 

med utbildning och säger att i hennes lärarutbildning ingick det några poäng SVA i en kurs 

och känner därmed att hon har en liten inblick i vad ämnet handlar om. ”Det blir ännu mer 

främmande för de lärare som inte gått lärarutbildningen nyss eftersom de inte fått någon 

kunskap om detta. Vi fick ju lite i alla fall.” (Karolina). Elin är den enda av lärarna som 

utbildar sig i ämnet och får mer poäng än vad som ingått i vissas utbildningar.  

5.1.4 Elevens sociala funktion  

Lärarna anser att SVA är viktigt för att eleven ska kunna ta till sig alla ämnen i skolan och att 

läraren ska stödja eleven för att kunna fungera socialt i skolan och även ute i samhället. Det 

kan handla om att läraren exempelvis arbetar med att öka elevens ordförråd och ökar dennes 

ordkunskap, vilket lärarna är ganska överens om att det är viktigt. De anser att det kan 

underlätta för eleven att lättare komma in i gemenskapen med hjälp av den utökade 

kommunikation de fått genom undervisningen. ”…viktigt att de kommer in i samhället, att de 

får lära sig traditioner, vad man säger, vad man gör och vad man inte säger och vad som är 

tillåtet och att vissa ord är laddade som man inte begriper.”(Inger) Karolina säger att det hon 

vill uppnå med sin undervisning är att göra eleven beredd för att klara sig ute i det svenska 

samhället och hjälpa denne att klara av de nationella målen i kärnämnena. Även Elin som 

arbetar på gymnasiet säger att det här är väldigt viktigt och betydelsefullt. Hon säger att SVA 

är ett viktigt verktyg för att eleven ska klara alla andra ämnen i skolan och även för att klara 

sig socialt.  

5.1.5 Sammanfattning 

• Av intervjuerna har vi kunnat utläsa att inställningen till ämnet är olika bland lärarna. 

• Efter intervjuerna har vi kunnat se att en del av lärarna ser SVA mer som en extra 

hjälp istället för ett eget ämne.  
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• Hälften av lärarna uttrycker att utbildning inom SVA är viktigt, vi har reflekterat över 

att det inte är fler av dem som uttrycker det.   

• Några av lärarna anser att det är viktigt att förklara vilka ord och uttryck man använder 

i olika situationer för att det inte ska bli missförstånd med klasskamraterna och även i 

samhället. 

5.2 Skolornas sätt att arbete  

I Margaretas nivågrupper arbetar hon mycket med att eleverna ska lära sig vardagsord och 

även att kunna läsa mellan raderna vilket innebär att kunna förstå det underförstådda i en text. 

Eleverna får läsa texter och i dem samla svåra ord som de sedan får i läxa. ”…sen får de gå in 

i sina klasser, till exempel detta jobbar vi med, vet ni vad detta betyder? Och då är det inte 

alla de barnen som vet det heller och då använder vi ordlista och lär oss alfabetisk ordning.” 

(Margareta) Hon vill väldigt gärna använda sig av skönlitteratur i undervisningen för att 

utveckla elevernas ordförråd och att ge dem en bit av den svenska kulturen genom exempelvis 

Astrid Lindgrens böcker. Hon anser också att praktiskt arbete är en viktig del och att kunna 

variera undervisningen med spel och film. Margaretas mål med arbetssättet är att eleverna ska 

kunna läsa en text med flyt och samtidigt förstå innehållet. Hon vill även tillägga att en 

lektion sällan blir som man tänkt sig, det har ofta hänt något och som sedan tar hela lektionen 

att reda ut. 

Ingers arbetssätt bygger på att stärka sin elev socialt, ”Ja, den SVA jag håller på med nu har ju 

enbart varit att jag suttit med, i och med att vi ska bygga upp en social relation i detta har det 

handlat ytterst mest om i första hand att mötas där det har känts bra att mötas för denna 

eleven” (Inger) Det kan ha handlat om högläsning, samtala om elevens ankomst till Sverige 

och även om framtiden. När den sociala relationen byggts upp har de arbetat med olika 

övningsböcker och pratat om ord för att öka ordförståelsen. Ingers mål med undervisningen är 

att till slut få en elev som klarar av vardagen och skolarbetet utan större problem. Hon nämner 

inte anledningen till varför just det här arbetssättet används.    

Karolina arbetar på en skola där det finns en förberedelseklass, som ger eleverna en grund för 

att sedan bli placerade i en klass. När hon får en ny elev i klassen får denne börja med de 

praktiska ämnena och sedan mer och mer övergå till de mer teoretiska. De har ingen anställd  
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SVA-lärare på skolan utan det är istället lärare utan någon utbildning inom ämnet som har 

grupper av elever i SVA. Det Karolina vet att de gör på SVA-undervisningen är att gå ut i 

närmiljön och på så sätt lär de sig nya ord och de arbetar även i olika arbetsböcker. Hon 

beskriver en tidigare situation då hon hade en elev i klassen som var i behov av SVA, ingen 

anställd SVA-lärare fanns på skolan så vid vissa tillfällen fick gymnastikläraren bedriva 

denna undervisning. ”Han tog ut eleverna och tittade på ord som fanns i närheten på skolan, 

begrepp i deras närhet, så kan man ju lära sig också. /…/och sen vidgade de genom att gå ut 

på stan och tittade och samlade ord i trafiken.” (Karolina)     

Elin tycker att kontinuitet är viktigt i undervisningen, att läsa regelbundet och ha 

återkommande inslag, exempelvis veckans nyhet – för att våga tala i grupp. ”Men också att 

man varierar arbetsmaterialet och även göra en del studiebesök ute i samhället. Gå igenom hur 

man söker jobb, mycket praktiskt för de här eleverna.”(Elin) Hon anser att ämnet är till för att 

ge eleverna stöd och rätt verktyg för att klara sig. En gång i veckan får hennes elever ta med 

sig saker från andra ämnen som de upplever svåra, exempelvis terminologin i 

företagsekonomi. Genom att blanda ämnen blir det inte ett isolerat svenskämne tycker hon. 

Elins arbetssätt stödjer sig på kursplanen och målen och även ämnesgruppen i svenska på 

skolan tycker att det är ett bra och varierat arbetssätt. Hon säger att det också syns i elevernas 

utvärderingar att även de tycker om detta arbetssätt. 

Anita säger att det inte bara är kunskapen man får koncentrera sig på utan att istället jobba 

med hela människan. Hon försöker att ta vara på elevernas intressen i undervisningen för att 

öka motivationen hos dem. Även hon säger att det inte alltid blir som hon planerat, det kan till 

exempel ha hänt något och som då tar stora delar av lektionen att reda ut. Vid dessa tillfällen 

försöker hon hitta på andra moment för eleverna än det hon planerat. ”Jag brukar spela spel 

med dem och lite sådant.” (Anita) Det är inte alltid som eleven kan uttrycka vad som hänt och 

inte har orden för det, men även genom diskussion lär sig eleven nya ord och begrepp. De 

äldre eleverna har möjlighet att få läxhjälp under SVA-lektionerna om de vill. Det arbetssätt 

som Anita och hennes kollega använder sig av har de provat sig fram till och det har visat sig 

fungera.  

Saras mål den här första terminen är att eleverna ska tycka att SVA är roligt och att de ska 

uppleva det positivt att komma till henne. Hon använder sig av ett läsförståelsematerial där 

hon ställer frågor efter varje text för att se om eleverna förstått vad de läst. Andra moment i 

hennes undervisning är exempelvis olika spel. De använder hon för att utöka elevernas  
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ordförråd. ”Här är språkmemory. Och även de här är ju skojiga, ordbingo, uttrycksbingo.” 

(Sara) Hon vet inte bakgrunden till varför just det här arbetssättet används på skolan, vilket 

enligt henne är på grund av hennes korta tid som SVA-lärare.  

5.2.1 Sammanfattning 

• Lektionerna går ibland till att lösa konflikter istället för det som läraren egentligen har 

planerat.     

• Flera av lärarnas undervisning bygger på att eleverna ska ha roligt när de lär sig.  

• De flesta av lärarna kan inte säga vad som ligger bakom deras arbetssätt.        

5.3 Resursfördelningen på de undersökta skolorna 

Elin och Anita känner att det finns tillräckliga resurser till SVA-undervisningen genom bra 

lokaler och många lärare till få elever. De övriga lärarna känner att det är alldeles för lite 

resurser och att det inte finns tillräckligt med kunskap hos vare sig pedagoger eller skolledare. 

Den lilla tid som dessa lärare har för SVA ska räcka både till planering och undervisning med 

många elever. Detta ser lärarna på lite olika sätt, Sara säger att: ”… om vi ser att det är någon 

som behöver mer tid så får man ju plocka från de andra då.” Margareta uttrycker att ”Det 

finns några barn till på skolan som skulle behöva ha SAS med, men jag får inte in det i skolan 

för jag får inte in det i min tid.” Inger säger att det kanske krävs att man går ända upp till 

politikerna i kommunen för att få mer resurser. En av anledningarna till att det inte finns så 

mycket resurser till SVA-undervisningen kan enligt lärarna i en kommun vara att det finns 

förberedelseklass på skolan som sväljer mycket av resurserna. Detta tycker Inger är bra med 

tanke på hur det ser ut på skolorna idag ”… för det hade varit svårt att få ut de här eleverna 

idag med de få resurser vi har idag.”  Karolina tror att resursbristen som är beror på att det 

inte finns tillräckligt med personal som har kunskap i ämnet och även att skolledningen har 

för dålig kunskap.     

Två av skolorna har ingen anställd SVA-lärare, den enda undervisningen som finns är 

speciallärarens tid som innebär att två elever i veckan kan få extra stöd i det svenska språket. 

De övriga tre skolorna har allt från en lärare på 25 procent till två lärare på 100 procent där 

det även finns tre på deltid.  
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5.3.1 Hur undervisningen bedrivs 

På de flesta av dessa skolor hamnar SVA-undervisningen när det passar läraren och eleven får 

bara gå ifrån den lektion denne har just då. Anita säger att de försöker ha SVA under den tid 

övriga klassen har svenska och flera uttrycker att de önskar att de kunde ha det så ”…man 

liksom byter ut svenskämnet mot svenska som andraspråk, så de inte har det bredvid.” 

(Karolina) Till största del bedrivs undervisningen på den ordinarie skoltiden men i enstaka 

fall hamnar den efter elevens skoldag. Sara säger att: ”… jag har fått lägga på skoltid, men 

flertalet är ju efter.” Karolina uttrycker att den SVA-undervisning som finns på skolan bedrivs 

av en lärare utan utbildning i ämnet, som på sitt schema har tid över och som då får ta hand 

om dessa elever.  ”Jag tycker att det har kommit i skymundan och när inte heller rektorn vet 

att det är ett eget ämne, då är det väldigt svårt för en annan också. Det är ingen som får någon 

fortbildning i ämnet, det är ju inte så lätt när det inte finns någon kunskap.”(Karolina)  

Hos Elin ser det lite annorlunda ut eftersom på gymnasiet är det eleverna själva som avgör om 

de vill ha SVA eller inte. De elever som väljer att ha det har ett visst antal schemalagda 

timmar i veckan istället för svenskan.   

5.3.2 Sammanfattning 

• Oftast är det dåligt med resurser på de skolor vi varit och intervjuat på, tiden räcker 

inte till för de behov som behöver täckas.  

• Undervisningen hamnar ofta på den tid som passar lärarna, inte då övriga klassen har 

svenska, vilket skulle vara det optimala för eleven och på så sätt inte missa andra delar 

av undervisningen.  

• Det är vanligt att undervisningen bedrivs av en lärare som inte har utbildning inom 

ämnet SVA.  
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6 Diskussion 

Vi har valt att dela in diskussionen i tre delar, det är en metoddiskussion, en resultatdiskussion 

och även förslag på vidare forskning.   

6.1 Metoddiskussion 

Vi känner nu efteråt att valet av metod var rätt för vårt syfte, då vi på ett bra sätt fått fram 

lärarnas inställning till SVA. Om vi istället hade valt en kvantitativ metod med en enkät tror 

vi inte att vi hade fått så utvecklande svar från respondenterna. De lärare vi har intervjuat 

arbetar på skolor där invandrartätheten inte är speciellt hög. Urvalet kunde kanske ha blivit 

bättre om vi istället hade tagit kontakt med lärare som arbetar på skolor som har ett högt antal 

elever med utländsk bakgrund för att de då antagligen hade haft mer erfarenhet av ämnet, 

vilket kanske hade gett oss en lite annorlunda bild.    

Bell (1995) anser att utskrift av inspelade intervjuer är en bra metod men han tycker att det är 

väl tidskrävande vid mindre projekt och inte värd all tid som skrivandet tar. Trots detta så 

tycker vi att det var värt den tiden, då vi lättare har kunnat få ut så mycket som möjligt av 

dem och även vid ett par tillfällen kunnat gå tillbaka för att titta och lyssna på sådant vi varit 

osäkra på. 

Från början hade vi inte tänkt ha med pilotintervjuerna i vårt arbete men eftersom de kändes 

bra och relevanta så tyckte vi även att vi kunde använda dem för att spara värdefull tid, vilket 

enligt Kylén (1994) är fullt möjligt då han säger att de är av samma värde som övriga 

intervjuer.     

6.2 Resultatdiskussion 

I den här uppsatsen har vi undersökt hur några lärares inställning till ämnet SVA är, hur 

resurserna ser ut och hur de arbetar med eleverna. Det bör påpekas att underlaget är relativt 

litet och därför inte kan anses representativt för alla lärare utan endast de lärare vi träffat 

under uppsatsens gång. Trots detta anser vi att vi har fått svar på våra frågeställningar genom 

de intervjuer vi genomfört och genom den förkunskap vi hade. Det var intressant att notera att 

de svar vi fick från intervjupersonerna stämmer väl överens med den litteratur vi stödjer vår 

bakgrund på.  



 

 24 

6.2.1 SVA – ett eget ämne 

Fyra av de sex lärarna använder sig av de äldre benämningarna på ämnet svenska som 

andraspråk vilket vi tycker tyder på att kunskapen inte är tillräcklig och att utvecklingen inte 

nått ända ut till skolorna. Detta trots att det bedrivs SVA-undervisning på alla skolor vi varit 

på vilket enligt oss borde motivera dem att följa med i forskningen. 

Det var endast två av sex lärare som visade att de hade kunskap om att SVA var ett eget 

ämne. Vi kan inte med säkerhet säga att de övriga lärarna inte vet det bara för att de inte 

nämnde det och eftersom vi ville undvika att ställa ja- och nejfrågor, som lätt kan bli ledande, 

hade vi inte med denna fråga. Om vi utgår ifrån att de inte har kunskapen om detta så tycker 

vi det är en brist hos skolorna eftersom det är en paragraf i både grundskoleförordningen 

(SFS, 1997:599) och gymnasieförordningen (SFS, 1999:844). Under en av intervjuerna kom 

det fram att inte ens rektorn på skolan hade kunskapen om att SVA var ett eget ämne vilket vi 

tycker är anmärkningsvärt. När inte ens rektorn har kunskap om ämnet så blir det svårt för 

lärarna att arbeta utifrån vad grundskole – och gymnasieförordningen säger.       

6.2.2 Utbildning 

Även utbildningen anser vi är en brist ute i skolorna, då ingen lärare har mer än fem poäng, 

men en av dem går en utbildning som är på 20 poäng. Det har kommit fram under vår studie 

att det ofta är lärare utan utbildning i ämnet som bedriver SVA-undervisningen vilket vi tror 

kan bero på att skolorna inte är medvetna om vilken undervisning som egentligen krävs. Även 

Skolverket (2001) har uppmärksammat att det på skolorna finns många obehöriga lärare i 

ämnet, vilket också enligt dem leder till att eleverna får fel stöd i skolan, vilket även vi sett 

under vår undersökning. Det är anmärkningsvärt att det är så eftersom en lärare som ska 

undervisa i SVA behöver ha en bred kunskap om språk och hur de är uppbyggda och att man 

utifrån det kan hjälpa eleverna på rätt spår. När en andraspråksinlärare talar och skriver kan 

denne göra en del fel vilket enligt Andersson (2001) ofta har en förklaring i elevens 

modersmåls grammatik. Vi har reflekterat över varför inte fler i undersökningsgruppen har 

SVA-utbildning och vad det beror på. Är det för att de inte tycker ämnet är viktigt, inte vet att 

det finns utbildning eller att de inte vet att det är ett eget ämne utan tror att det räcker med 

utbildning i svenska? Vi har inte fått något svar på detta men det kan ju vara så att skolorna  



 

 25 

inte ser att utbildning behövs och att det då inte heller läggs några pengar på utbildning på 

detta från skolans sida.    

6.2.3 Undervisning 

Cerú (1993) skriver om att ämnet SVA ska hjälpa eleven att klara skolan och även leda till att 

eleven klarar av det sociala livet ute i samhället. Detta har vi sett att även lärarna ser som ett 

viktigt mål i undervisningen och även arbetar för att eleverna ska nå dit.    

Alla i undersökningsgruppen ansåg att ämnet skulle vara meningsfullt och roligt. Att 

undervisningen är meningsfull för eleven är enligt oss viktigt för att denne lättare ska kunna ta 

till sig det nya språket och det är positivt att lärarna har anammat detta. Ladberg (2003) tar 

också upp detta då det handlar om att om en elev ska lära sig ett nytt språk måste denne känna 

att det är viktigt. Vi har upplevt att vissa av lärarnas inställning ibland är den att det är 

viktigare att eleven har roligt under lektionen än att de får ny kunskap i språket. Självklart 

tycker också vi att undervisningen ska vara rolig men det ska ju all undervisning vara. Vår 

uppfattning är att lärarna vill att deras undervisning ska vara rolig för att eleven ska vilja ha 

SVA vilket enligt oss inte skulle behövas om all SVA-undervisning låg under den ordinarie 

skoltiden och även som det är tänkt, ersatte den ordinarie svenskan. Vi kan även känna att det 

som SVA-undervisningen egentligen ska ge kommer i andra hand, vilket kan bero på att 

lärarnas kunskap i ämnet är begränsad.  

Alla sex lärare verkar medvetna om att undervisningen ska vara individanpassad, vilket vi 

tycker fungerar bra i SVA-grupperna men precis som lärarna också uttrycker att det är svårt 

under övriga skoltiden. Vi har reagerat på att det ibland blir så att läraren inte har tid till att 

individanpassa tillräckligt utan ger eleven en uppgift som handlar om något helt annat än det 

övriga klassen arbetar med. Ibland tror vi lärarna gör så för att underlätta för sig själva men vi 

är också medvetna om att lärarens arbetstid är begränsad och det blir oundvikligt att detta 

ibland sker. Vi tror att om det utbildades fler lärare i SVA och resurserna ökade så skulle man 

undvika detta dilemma, genom att klassläraren skulle komma ifrån detta och SVA-läraren 

skulle kunna ge eleverna mer tid och koncentrera sig på de delar i svenskan som brukar ställa 

till med svårigheter för elever med annat modersmål än svenska. Sjöqvist & Lindbergh (1996) 

säger att om modersmålslärare finns på skolan kan denne också hjälpa läraren att 

individanpassa. Detta tror vi skulle hjälpa även dessa lärare att individanpassa mer, men 
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dessvärre, vad vi vet, finns det ingen modersmålslärare på de aktuella skolorna som har den 

tiden i sin tjänst.      

6.2.4 SVA och modersmål  

Det var intressant för oss att se att en av lärarna själv tog upp att skolan bedrev ett samarbete 

mellan modersmålsläraren, SVA-läraren och klassläraren. Det Margareta såg var att eleven 

som fick detta stöd utvecklades mycket mer då de tre lärarna startade samarbetet. I Thomas & 

Colliers forskning som Axelsson (2004) beskriver, så pratar de precis om detta. De säger att 

om en elev enbart får undervisning på det nya språket så tar det betydligt längre tid att tillägna 

sig den nya kunskapen som denne får i andra ämnen än vad det hade gjort om eleven fått stöd 

i sitt modersmål i samband med de ordinarie lektionerna. 

6.2.5 Resurser 

Fyra av de sex lärarna säger att det finns alldeles för dåligt med resurser till SVA-

undervisningen för att de ska kunna ge eleverna det som de egentligen vill, vilket är 

anmärkningsvärt eftersom det står i Lpo94 att undervisningen ska anpassas till elevernas 

behov (Lärarförbundet, 2002). Vi är medvetna om att kommunerna överlag har dåligt med 

resurser till skolorna, vilket inte bara påverkar SVA, men vi tror att det går att bedriva en 

mycket bättre undervisning med få resurser om bara viljan och kunskapen finns hos lärare och 

skolledare.   

Till största del sker undervisningen i SVA då det passar den berörda läraren och eleven får gå 

ifrån den lektion som denne just då har, vilket vi anser är synd då eleven missar annan viktig 

undervisning. Det optimala vore att eleven fick ha SVA då den övriga klassen har svenska 

vilket även Cerú (1993) talar om. Vi tycker detta är anmärkningsvärt eftersom det tydligt står 

i grundskoleförordningen att SVA ”… skall anordnas i stället för undervisning i svenska.” 

(SFS, 1997:599) Det blir än mer påtagligt då det finns elever som får undervisningen efter 

skoldagens slut, vilket vi upplever som att inställningen då är att SVA inte ingår i skolans 

ramar utan är något frivilligt, jämförbart med modersmålsundervisningen. Vi tror att det på 

grund av detta kan vara svårt att motivera eleverna till SVA och att de då inte får den 

kunskapen som vi tror de annars kunde ha fått.  



 

 27 

6.2.6 Sammanfattning av resultatdiskussion 

Vi har kunnat läsa ut av resultatet att det finns ett samband mellan ålder, utbildning och 

inställning. Vi har sett att lärarnas utbildning påverkar deras inställning på så vis att de inte 

har tillräckligt med kunskap om vad ämnet SVA innebär, vi har kunnat utläsa att detta är ett 

tydligt drag hos de intervjuade lärarna. Den som skiljer sig mest ifrån detta är Elin som tydligt 

visar sin kunskap om ämnet, vilket vi tror beror på hennes unga ålder och att hon är under 

utbildning.   

Margaretas inställning tror vi påverkas av hennes utbildning som speciallärare då hon ser att 

SVA-eleverna är i behov av en speciell undervisning. Vi tycker att det är intressant att 

Karolina som inte har någon egen undervisning i SVA ändå har en så bred kunskap och en 

god inställning till ämnet som hon har. Detta tror vi till viss del kan bero på hennes ålder och 

att hon har ganska lång tid kvar inom yrket och på så sätt känner motivation till att ta till sig 

ny forskning. Anitas och Elins inställning till att resurserna är tillräckliga tror vi kan bero på 

utbildning i Elins fall och erfarenhet i Anitas fall. Vi tror att deras inställning till ämnet gör att 

resurserna räcker till, vilket de kanske inte hade gjort om inställningen varit annorlunda.     

Av vår undersökning tolkar vi att de lärare vi haft med i vår undersökning ändå har viljan att 

ge eleverna så god språklig kunskap som möjligt, utifrån den kunskap och de resurser som de 

har. Vi har sett att lärare med lång erfarenhet inom yrket men med ytterst lite utbildning inom 

SVA ändå kan ge eleverna mycket god undervisning inom ämnet. En stor bidragande orsak 

till att det ser ut som det gör på skolorna tror vi beror på den okunskap som finns om ämnet, 

exempelvis att lärarna inte vet att det är ett eget ämne med en egen kursplan, trots att den 

finns bland de övriga ämnenas kursplaner. En grundförutsättning är självklart att lärarna är 

utbildade i det de ska undervisa i, vilket är vår förhoppning i framtiden.      

Vi är medvetna om att vår undersökning saknar forskning ur en lärares perspektiv och har 

istället mer fokus på elever och föräldrar. Vi har själva haft svårt att finna sådan forskning och 

har då tagit hjälp från andra personer som är mer kunniga inom detta område, men även de 

har haft svårt att hjälpa oss. Vi valde då att istället ta med elevers och föräldrars perspektiv 

inom ämnet för att en lärare som undervisar elever med annat modersmål än svenska bör ha 

denna kunskap. Med hjälp av våra intervjuer känner vi att vi fått ut väldigt mycket intressant 

information som vi har kunnat använda oss av i vårt arbete.   
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6.3 Vidare forskning 

Under arbetets gång har vi kommit fram till att det skulle vara intressant att ta reda på några 

elevers inställning till ämnet SVA för att även få deras syn på detta. Det hade också varit 

intressant att gå djupare in på hur resursfördelningen till ämnet ser ut i olika kommuner för att 

se om det på något sätt påverkar undervisningen.     

 

 

 

 

 



 

 29 

7 Referenser 

Andersson, L-G. (2001). Språktypologi och språksläktskap. Stockholm: Liber.  

 

Axelsson, M. (2004). ”Skolframgång och tvåspråkig utbildning” I Hyltenstam, K. & 
Lindberg, I. (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: 
Studentlitteratur. 

 

Bell, J. (1995). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bergman, P. (1997). ”Svenska som andraspråk – ett eget ämne” I Ejeman, G. & Molloy, G. 
(red.). Svenska i grundskolan - metodboken. Stockholm: Liber   

 

Cerú, E. (1993). Mina tankar – mina språk. Svenska som andraspråk i klassrummet. 
Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Hyltenstam, K. & Tuomela, V. (1996). ”Hemspråksundervisningen” I Hyltenstam, K. (red.) 
Tvåspråkighet med förhinder? Invandrar- och minoritetsundervisning i Sverige. Lund: 
Studentlitteratur.  

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Kylén, J-A. (1994). Fråga rätt – vid enkäter, intervjuer, observationer och läsning. 
Stockholm: Kylén Förlag AB.   

 

Ladberg, G. (2000). Tala många språk. Helsingborg: Carlsson Bokförlag. 

 

Ladberg, G. (2003). Barn med flera språk. Stockholm: Liber. 

 

Lahdenperä, P. (1997). Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? En textanalytisk studie av 
åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund. Stockholm: HLS Förlag.  

 

Lindahl, A & Kyrk, E. (2005). Svenska som andraspråk – ett försummat ämne? - en kvalitativ 
undersökning om elevers läsvanor och attityder till läsning av skönlitteratur. (Examensarbete 
C-nivå). Högskolan för lärande och kommunikation, 551 11 Jönköping. 

 

Lärarförbundet. (2002). Lärarens handbok. Solna: Lärarförbundet.  

 



 

 30 

Myndigheten för skolutveckling. (2005). Elever som behöver stöd men får för lite. 
Stockholm: Liber. 

 

Nordheden, I. (1993). Jag kan namnet på elva farfar. Om vardag och lärarroll i en 
mångkulturell klass. Botkyrka: Mångkulturellt centrum.      

 

SFS 1997:599. Grundskoleförordningen. Stockholm: Fritzes. 

 

SFS 1999:844. Gymnasieförordningen. Stockholm: Fritzes.  

 

Sjöqvist, L. & Lindbergh, I. (1996). ”Svenska som andraspråk – varför det?” I Hultinger, E-
S. & Wallentin, C. (red.). Den mångkulturella skolan. Lund: Studentlitteratur. 

 

Skolverket. (2001). Att undervisa elever med svenska som andraspråk – ett referensmaterial. 
Stockholm: Liber. 

 

Skolverket. (2002). Grundskolans kursplaner och betygskriterier. Stockholm: Fritzes.  

 

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma.  

 

Tingbjörn, G. (2004). ”Svenska som andraspråk i ett utbildningspolitiskt perspektiv – en 
tillbakablick” I Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, 
undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 

 

Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

 

 



 

 

Bilaga 1  

Intervjufrågor 

 

• Bakgrunds fakta: Ålder? Vad har du för utbildning? Hur länge har du varit verksam inom 

läraryrket? I vilka åldrar har du undervisat?  

• Vad innebär svenska som andraspråk för dig? 

• Hur ser du på ämnet SVA? 

• Har du någon gång undervisat i SVA? 

• Har du någon utbildning i SVA? Vilken i sådana fall? 

• Hur länge har du arbetat med SVA?  

• Vad vill ni uppnå med SVA-undervisningen?  

• Vad är det som är viktigt med SVA-undervisning? (På viket sätt?....Hur märks 

det?...Prioritera?...) 

• Beskriv hur du eller kollega arbetar med SVA-eleverna? Berätta mer om…..  

• Vad ligger bakom detta arbetssätt?  

• I vilken utsträckning har ni SVA-undervisning på er skola? 

• Har ni någon anställd SVA-lärare på er skola? 

• Hur är resursfördelningen till SVA på er skola? 

Är det något Du vill tillägga som känns betydelsefullt? 

 

 

 

 


