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Syftet med denna studie är att ta reda på hur några SVA-lärare går tillväga med att 
individanpassa undervisningen för att främja elevens andraspråk på 
språkintroduktionsprogrammet. Detta har undersökts med hjälp av lärarintervjuer. I resultaten 
framkommer det att det är svårt att alltid lyckas med att individanpassa undervisningen, men 
att det är viktigt att läraren hela tiden arbetar med det. Slutsatsen är att läraren ska använda sig 
av olika arbetssätt och undervisningsmetoder för att på bästa fram nå fram till eleven, ha en 
bra lärar- elevrelation och slutligen att läraren hela tiden följer upp elevens språkutveckling. 
 
 
Nyckelord: språkutveckling, förutsättningar, behov, modersmål, individanpassning, svenska 
som andraspråk, introduktionsprogram 
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1 Inledning 
Idag är Sverige ett mångkulturellt samhälle där människor kommer till Sverige av 
olika orsaker. Barn som kommer till Sverige har olika skolbakgrund. Enligt 
läroplanen Lgy11 (Skolverket, 2011a) ska gymnasieskolan erbjuda andraspråkselever 
undervisning som utgår ifrån elevens egna förutsättningar och behov. Men att 
individanpassa undervisningen är inte alltid lätt för läraren. Många elever befinner 
sig på olika nivåer när det kommer till kunskaper i svenska språket beroende på hur 
lång tid de har varit i Sverige, vilken skolvana de haft innan ankomsten till Sverige, 
vilket/vilka som är deras förstaspråk och andra faktorer. Det kan därför bli en 
utmaning för lärarna hur de ska gå tillväga med att individanpassa undervisningen. 
Som blivande lärare är det intressant att undersöka vilka faktorer som påverkar 
elevens språkutveckling positivt på språkintroduktionsprogrammet, utifrån 
pedagogernas perspektiv. 

1.1  Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att finna förståelse för hur några SVA-lärare inom 
gymnasiets språkintroduktionsprogram går till väga i sin undervisning för att möta 
alla elevers olika behov och förutsättningar. Vidare syfte är att undersöka hur dessa 
SVA-lärare går till väga för att påverka elevers språkutveckling positivt.  
 
Forskningsfrågor: 
 

1) Hur gör några SVA-lärare för att få förståelse för sina elevers individuella 
behov och förutsättningar? 

2)  På vilka sätt arbetar lärarna för att individanpassa sin undervisning? 
3) Vilka arbetssätt använder lärarna för att påverka elevernas språkutveckling 

positivt?  

1.1.1 Disposition 

I kapitlet Bakgrund redogörs för styrdokument och relevanta begrepp för studien 
presenteras inom andraspråksinlärning samt tidigare forskning. I nästa kapitel, 
Metod, presenteras material, datainsamlingsmetod, databearbetningsmetod, etiska 
överväganden samt undersökningens reliabilitet och validitet. I kapitlet Resultat ges 
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en sammanställning av de resultat som framkommit från materialet. I det sista 
kapitlet Diskussion diskuteras resultaten. Där finns också ett avsnitt om studiens 
slutsatser och förslag till fortsatt forskning. 
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2  Bakgrund 

I det här kapitlet presenteras vad språkintroduktionsprogrammet är, vad 
styrdokumenten säger och vad tidigare forskning visar om vad läraren kan göra för 
att kunna bemöta alla elevers behov och förutsättning samt påverka elevens 
språkutveckling positivt.  

2.1 Språkintroduktionsprogram 

Skolverket (2011b:6–7) beskriver att språkintroduktionsprogrammet är för 
ungdomar mellan 16 och 20 år som nyligen har anlänt till Sverige och inte har de 
godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program. I programmet 
erbjuds eleven en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket så att de har 
möjlighet att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning Skolverket (2011b) 
framhåller att när man har dessa elevgrupper kan skillnaderna vara stora i elevernas 
språkliga, kulturella bakgrunder, erfarenheter och individuella förutsättningar, och 
behoven kan därför vara större än i någon annan utbildning. För att kunna göra en 
bedömning av elevers nivå i svenska krävs således en djupgående analys av elevens 
språkförmåga. Det räcker inte bara att läraren utgår från att eleven har ett 
fungerande vardagsspråk och ett gott flyt, utan det är viktigt att den har en tydlig 
inriktning på elevens behärskning av ett kunskapsrelaterat språk. Det är därför 
viktigt att språkintroduktionen organiseras på ett sådant sätt att läraren utgår från 
den enskilda elevens förutsättningar. Dock är det viktigt att nämna att likvärdig 
utbildning inte handlar om att undervisningen ska organiseras och utformas på 
samma sätt överallt, utan den ska alltid ha elevens bästa som utgångspunkt 
(Skolverket, 2011b). 

2.2 Styrdokument  

På språkintroduktion finns det inga examensmål angivna men utbildningen ska följa 
en plan som huvudmannen beslutar om (Skolverket, 2011b:8–9). Utbildningen bör 
innehålla de ämnen och kurser som krävs, på grundskolans nivå respektive gymnasial 
nivå, för att eleverna ska kunna erhålla ett betyg i ämnet som ger behörighet till ett 
nationellt program. Eleverna på språkintroduktion har även rätt till undervisning i 
modersmål och stöd genom studiehandledning på sitt modersmål. Det är viktigt att 
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bedömningen inte sker utan ett sammanhang utan den måste alltid kopplas till mål 
och undervisning; språkintroduktion innebär att eleverna ska ges en utbildning med 
tyngdpunkt i det svenska språket som utgår från grundskolans kursplan i svenska 
som andraspråk (Skolverket, 2011b:8).   
 

2.3 Pedagogisk kartläggning av den enskilda eleven  

För att läraren ska kunna individanpassa undervisningen och anpassa den till elevens 
tidigare kunskaper behöver det göras en pedagogisk kartläggning (Skolverket, 
2011b:18–19). Kartläggningen ska utgå från elevens erfarenheter av och kunskaper i 
alla ämnen, och det innebär ett omfattande arbete som genomförs på ett brett sätt 
med hjälp av lärare i olika ämnen, modersmålslärare, studie- och yrkesvägledare och 
tolk. Skolverket (2011b) betonar att det är viktigt att kartläggningen fokuserar på 
elevens bakgrund och förväntningar och att elevens kunskaper i skolämnena, i 
modersmålet, i svenska och i andra språk kartläggas. Det är också viktigt att det 
individuella stöd och den undervisning eleven får i första hand inte ska fokusera på 
elevens eventuellt bristande förmåga, utan utgå från elevens kunskaper och styrkor. 
Vidare är det viktigt att kartläggning inte bara sker vid något enstaka tillfälle utan det 
måste göras kontinuerligt. Att göra en kartläggning är som ett stort pussel som läggs 
bit för bit gemensamt av elev och lärare, men det är något som ger en god grund för 
både lärares och elevers fortsatta arbete inom språkintroduktionen (Skolverket, 
2011b). 

2.4 Tidigare forskning  

I det här avsnittet presenteras forskning som handlar om hur andraspråket kan 
främjas på bästa sätt. 

2.4.1  Andraspråksinlärning  

Niclas Abrahamsson (2009:11–14) ger en definition av andraspråk, nämligen att 
andraspråk är det språk som etableras efter första språket, medan förstaspråket är 
det språk som människan tillägnar sig först. Att lära sig ett andraspråk skiljer sig i 
flera avseenden från att lära sig ett förstaspråk. Svårigheten med tillägnandet av ett 
nytt språk är att det är en komplicerad process och det kan bero på sociala, 
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psykologiska och rent språkkulturella faktorer. Vidare framhåller Abrahamsson 
(2009) att andraspråkstalarens behärskning kan variera från situation till situation 
och dag till dag beroende på vilken situation människan befinner sig i.  Han påpekar 
att människor har olika sociolingvistiska och personliga omständigheter som 
påverkar språkinlärningen, t.ex. språkbegåvning, kontakt med infödda talare, 
motivation, undervisning och social bakgrund.  
 

2.4.2  Interaktionens betydelse i undervisningen 

Inger Lindberg (2013) betonar att interaktion är en viktig faktor för 
andraspråkselevers språkutveckling. Pauline Gibbons (2006:36–39) ser interaktion 
som en av de viktigaste faktorerna för att kunna tillägna sig ett nytt språk. I 
interaktionen är alla aktiva deltagare, och i samarbetet finns utrymme för stöttning 
som leder till språkutveckling. Louise Bjar och Caroline Liberg (2003:21) lyfter upp 
att interaktion med andra får barn förebilder för hur man kan skapa olika former av 
språkande, där vuxna initierar och inbjuder barnen till att språka och ger frågor som 
understödjer deras bidrag. Gibbons (2006) framhåller att klassrummet ska vara en 
plats där elever och lärare tillsammans kan föra en dialog, vilket kan ge eleverna 
förutsättningar till förståelse och kunskap, och hon betonar vikten av att eleverna 
själva ska använda språket i klassrummet med hjälp av samtal och dialog. I likhet 
med Gibbons (2006) lyfter Olga Dysthe (1996) att elever och lärare lär sig 
tillsammans och att eleverna lär sig tillsammans och hon talar om ”det flerstämmiga 
klassrummet”. Lärarens röst ska vara en av många röster som hörs i det flerstämmiga 
klassrummet. Gibbons (2006) framhåller att för att öka elevens språkkunskaper är 
det viktigt att läraren finns som en vägledare för eleven, och detta är särskilt viktigt 
för andraspråkselever som ska komma in i det svenska samhället. Hon betonar: 

Som framgått ses interaktion som navet i inlärningsprocessen. Klassrummet ses som en plats 
där lärare och elever tillsammans skapar förutsättningar för förståelse och kunskap, och där 
elever guidas eller ”lärs upp” så att de får ökade kunskaper i språket såväl som i de olika 
ämnena. Tanken att bli vägledd in i en kultur är speciellt relevant för andraspråkselever som, för 
att kunna bli delaktiga i samhället, måste lära sig behärska de normer och tänkesätt som är 
förhärskande i den kultur de befinner sig. (Gibbons, 2006:36)  

I Margareta Lindkvists (2003) undersökning om hur individualisering i 
undervisningen kommer till uttryck i klassrummet hade de fyra lärare som ingick i 
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undersökningen en gemensam syn på individualisering och hur undervisningen ska 
genomföras. De visar alla att individualisering är viktigt och att man måste se varje 
enskild elev i klassrummet. Lärarna lägger stor vikt vid att stötta och vägleda 
eleverna, och de arbetade mycket med att försöka utveckla varje elev utifrån deras 
egna förutsättningar. Studien visar också att läraren som har ett 
individualiseringstänkande har lättare att nå fram till eleven och utveckla hans eller 
hennes förmåga, intresse och erfarenhet. 
 Det finns många olika sätt att arbeta med interaktion. Gibbons (2006:37–40) går 
in på att läraren kan arbeta med IRU, vilket står för initiering, respons och 
uppföljning och som har använts mycket i den traditionella undervisningen. 
Begreppet IRU hämtar Gibbons från Sinclair och Coulthards (1975) forskning. Det 
som läraren gör är att initiera en fråga till eleven, eleven svarar på frågan och läraren 
följer sedan upp svaret. Nackdelen med IRU-modellen kan enligt Gibbons vara att 
eleven endast svarar med ett ord eller en kort mening och detta kan bli ett problem 
eftersom eleven inte får möjlighet att använda sina språkkunskaper fullt ut. Lindberg 
(2001:2) menar att problematiken med IRU är att eleven i många fall inte hinner 
leverera svar på den korta svarstid som läraren ger innan läraren själv besvarar 
frågan. För att undvika det problemet föreslår Lindberg (2001) att läraren ska 
förlänga betänketiden för att svaren ska få högre kvalité.  
 Gibbons (2006) framhåller att grupparbeten är ett effektivt sätt för eleverna att 
utveckla sitt andraspråk. Grupparbeten har en rad positiva effekter för eleven att 
utveckla sitt andraspråk. Det ger eleven möjlighet att (Gibbons 2006:38): 

1. höra språket talas av andra än läraren och detta ger eleven variation och 
inflödet blir därför större 

2. integrera med andra i klassrummet  
3. känna att de får ta mer eget ansvar när läraren inte är med och styr  
4. använda språket på ett meningsfullt sätt i ett sammanhang med ett bestämt 

syfte  
Det som läraren ska tänka på vid strukturerande av grupparbeten är att vara tydlig 
med instruktioner, ha ett tydligt syfte, lära eleverna hur man arbetar i grupp och låta 
eleverna få tillräckligt med tid för att utföra uppgiften (Gibbons, 2006:39). Det ska 
vara uppgifter som kräver interaktion och är kognitivt anpassade. Ken Cruickshank, 
Honglin Chen & Stan Warren (2012) betonar också interaktionens betydelse i 
undervisningen. I ett projekt som gjordes i Australien ville de undersöka hur lärare 
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och en grupp studenter med olika modersmål drar nytta av grupparbeten. 
Undersökningen visade att studenterna upplevde att interaktionen som skedde 
genom grupparbeten ökade motivationen att lära sig och att de lärde sig bättre än när 
de arbetade på egen hand. Studenterna kände social samhörighet och tog hjälp av 
varandra, vilket de upplevde som positivt. Cruickshank, Chen och Warren 
(2012:807–808) lyfter tre grundfaktorer för pedagogiken, nämligen att alla ska 
känna att de har något att tillföra, känna sig jämlika och att de har rätt till stöd i sin 
inlärning.  
 Inger Gröning (2001) har undersökt smågruppsaktiviteter där fokus legat på 
socialt samspel. Hon fokuserade på hur eleverna tillsammans löste uppgifter och 
arbetade sig fram till kunskap. Resultaten visar att grupparbeten bidrar till att främja 
språk- och kunskapsutveckling. Dessutom får de svaga eleverna möjlighet till att 
stöttas; gruppen har fungerat som ett pedagogiskt verktyg.  

 2.4.3 Modersmålets betydelse för eleven  

En annan viktig faktor för elevens språkutveckling är elevens modersmål. Thomas, 
Wayne P. och Virginia, Collier (2002) har jämfört undervisningsprogram som i olika 
grad inbegripit undervisning i och på modersmålet. I studien framkommer det att 
elever som fått mer undervisning på sitt modersmål har lättare för att lära sig 
andraspråket och når bättre resultat. De elever som bara fått undervisning på sitt 
andraspråk hamnar oftast efter och det finns en stor risk att dessa elever aldrig når 
samma nivå som dem enspråkiga eleven. Monica Axelsson (2013) framhåller att 
inkludering av elevers förstaspråk i skolarbete kan reducera negativa effekter av 
språk- och kulturchock och stärka elevens självkänsla och identitet, särskilt för 
nyanlända. Axelsson (2013) nämner att det är viktigt att flerspråkiga elever får 
upprätthålla och använda sitt modersmål i undervisningen och att de olika ämnen 
sker både på svenska och på modersmålet. Hon ger några exempel på hur 
modersmålet kan bli en naturlig del i undervisningen (Axelsson, 2013:551): 

• Läraren kan ge eleverna mindre uppgifter där eleverna kan i par eller i grupp 
skriva uppgiften först på förstaspråket som de senare översätter till 
andraspråket. 

• Eleverna kan få möjligheten att ibland skriva t.ex. loggbok på sitt modersmål. 

• Eleverna kan använda sig av Lexikon och böcker på första språket i 
ämnesundervisningen. 
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Axelsson (2013) nämner att om lärare inte har kunskap i elevens modersmål kan den 
ta hjälp av andra lärare, t.ex. modersmålslärare. Hon betonar vikten av ett bra 
samarbete mellan modersmålslärare och andraspråkslärare för att stödja eleven i 
språkutvecklingen. Ett gott samarbete mellan både parterna kan leda till att 
undervisningen anpassas efter elevens kulturella och språkliga bakgrund. Qarin 
Franker (2013:776–777) framhåller att färdigheterna i de olika språk som en person 
använder kan variera och hon menar att det är viktigt att skolan noga validerar varje 
elevs språkliga resurser. Vidare menar hon att det är viktigt att läraren bygger upp 
strategier och gör jämförelser mellan modersmålet och svenskan. Enligt Franker 
(2013) kan lärarens attityd till modersmålet vara avgörande för andraspråkselevens 
språkutveckling, och därför är det viktigt att läraren förstår vilken inverkan 
modersmålet kan ha för inlärning av andraspråk.  

2.5  Motivation och lärar- elevrelation 

Det finns många olika faktorer som kan påverka elevers andraspråksutveckling. 
Eftersom min undersökning fokuserar på lärarens förhållnings- och arbetssätt 
nämner jag här två faktorer som är viktiga för läraren att förhålla sig till i sitt arbete, 
nämligen att kunna motivera eleverna och att bygga en positiv lärar- elevrelation.  
 Anna Kaya (2016:64) nämner att en framgångsfaktor för andraspråkselevers 
språkutveckling är elevens motivation och engagemang. Genom att läraren försöker 
ha utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter, kunskaper och intresse kan den 
påverka elevens motivation och engagemang. Det är viktigt att elevernas röst blir 
hörda och att deras åsikter och tankar värdesätts för att de ska känna sig delaktiga i 
undervisningen.  
 Håkan Jenner (2004: 41–42) lyfter att motivation består av tre samverkande 
faktorer. Den första är att motivation handlar om en inre faktor som sätter igång 
beteendet eller handlandet; det finns en drivkraft hos individen. Den andra faktorn är 
att drivkraften måste ses i relation till något mål; höga betyg. Och den sista faktorn är 
att det är en växelverkan mellan personens drivkraft och målen, vilket hör ihop med 
personens självförtroende och om målen uppnås eller inte.  
 En grundläggande tes som genomsyrar Jenners framställning (2004:15) är att 
motivation och motivationsarbete är en fråga om bemötande. Han menar att 
motivation inte är en egenskap hos individen, utan att det är en följd av de 
erfarenheter man gjort och det bemötande man får. Jenner (2004:45) betonar att 
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läraren måste ha en positiv syn på sina elever och menar att ett gott bemötande från 
lärarens sida är basen för motivationsarbetet och att lärarens förväntningar har en 
avgörande betydelse när det gäller att väcka och hålla uppe elevens motivation. För 
att beskriva hur förväntningar kan fungera som självuppfyllande profetior använder 
sig Jenner (2004:65) av begreppet Pygmalioneffekten. Det handlar om att 
pedagogernas förväntningar kan påverka elevens beteende genom att positiva 
förväntningar leder till goda resultat och negativa förväntningar till dåliga resultat.  
 Lustmomentet i lärandet, som handlar om t.ex. att skapa mening och att eleven 
genom kunskapen upptäcker eller anar nya kvaliteter i livet är också en viktig faktor i 
motivationsarbetet, menar Jenner (2004:29).  
 Robert Thornberg (2013:103–107) betonar en annan viktig faktor för 
språkutveckling, nämligen att en positiv lärar- elevrelation utgör själva grunden för 
lärarens egen arbetstillfredsställelse och för elevens utveckling. Han lyfter att flera 
studier har visat att när det är en god lärar- elevrelation lyckas oftast eleven bra i sitt 
lärande. Ivar Bråten (1998) betonar att lärande uppstår i interaktion med andra och 
att relationerna mellan lärare och elev i mångt och mycket är avgörande för lärandets 
utveckling.  
 Jonas Aspelin (i Skolverket, 2017) lyfter internationell forskning om lärare-elev-
relationen som ofta är förklaringsinriktad; vad har olika slags relationer för effekt på 
elevers prestationer och beteende? Denna typ av forskning har kommit fram till att 
en stödjande relation mellan lärare och elev är väsentlig för elevers ämnesmässiga 
prestationer. Forskningen har även visat att en positiv lärar- elev-relation spelar en 
avgörande roll för elevers sociala utveckling, välmående , trivsel och motivation till 
lärande. Det framgår även att: ”när det gäller elever som befinner sig i olika slags 
svårigheter – där kan positiva relationer till läraren göra särskilt stor skillnad” 
(Skolverket, 2017:2). Lärar- elevrelationen är enligt denna forskning inte bara viktig 
för yngre barn, utan också för äldre barn och ungdomar. 
 Skolverket (2017) lyfter också svensk forskning om lärar- elevrelationen, som ofta 
är förståelseinriktad och visar på innebörder i lärares och elevers tankar, handlingar 
och beteenden. I en sådan studie (Frelin, 2010) undersöktes hur lärare från förskola 
till gymnasium arbetar med relationer för att främja och möjliggöra undervisning. 
Resultaten visade att lärare ägnar sig åt ett omfattande relationsarbete såväl i det lilla 
som i det stora, d.v.s. från små yttranden i samtal till långsiktigt relationsbyggande i 
skolklasserna. I en annan studie (Lilja, 2013) som undersökte vad som utmärker 
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förtroendefulla relationer mellan lärare och elever framgår det att elever får 
förtroende för lärare som bryr sig om dem, lyssnar på dem och sätter adekvata 
gränser i relationer till dem 
 För att läraren ska kunna skapa förtroendefulla relationer med elever är det viktigt 
att den kan ägna sig åt relationer vid sidan om den reguljära undervisningen 
(Skolverket, 2017). Det kan ske till exempel genom att medla mellan elever som har 
hamnat i konflikt, eller att läraren kan ägna sig åt relationer under tiden som man 
inriktar sig på elevernas lärande, till exempel att man verkar för relationers kvalitet 
samtidigt som man förmedlar eller konverserar om ett visst ämnesinnehåll. Detta är 
alltså två former av relationskompetens; den ena är mer tydligt värdeorienterad och 
den andra är mer tydligt knuten till elevernas lärande av skolspecifikt stoff.  

Man kan också tala om en fördjupad förståelse av relationskompetens som består 
av två typer av relationskompetens (Skolverket, 2017:5). Den första är relationellt 
tillvägagångssätt, som handlar om lärares målmedvetna arbete med relationer till och 
mellan elever i syfte att förverkliga utbildningens mål. Här använder sig lärare av 
olika medel för att elevernas handlingar ska påverkas i riktning mot vissa slags 
relationer och identiteter. Den andra är relationellt förhållningssätt, som handlar om 
att läraren är delaktig i relation med en elev. Detta innebär att läraren responderar 
med viss riktning men i ett skeende som saknar bestämt mål. Eleven ger utrymme att 
träda fram som ett unikt och ansvarigt subjekt och läraren är direkt närvarande inför 
eleven. 
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3 Material och metod 

I detta kapitel beskrivs det tillvägagångssätt som har använts för att uppnå studiens 
syfte. Kapitlet börjar med en beskrivning av forskningsansatsen som följs av studiens 
val av metodologi, insamlingsmetoderna, metod för analys samt undersökningens 
reliabilitet och validitet. 

3.1 Forskningsansatsen 

Ett vetenskapligt arbete följer oftast en deduktiv eller induktiv ansats (Bryman, 
2011:340). En deduktiv ansats innebär att teorier testas med hjälp av empiri och egna 
observationer, till skillnad från den induktiva ansatsen som istället går från empiri 
och observationer i verkligheten till att den knyter an till teorier. 
 Jag har i denna studie använt mig av deduktiv ansats där jag har börjat med att 
bygga upp den teoretiska referensramen för att få en större förståelse kring studiens 
ämne. Efter den färdigställda referensramen har intervjuguider inför intervjuerna 
skapats.  

3.2 Metodologi  

Kvalitativ och kvantitativ ansats är två forskningsmetoder som representerar olika 
kunskapsteorier (Denscombe, 2009:344). I denna studie har en kvalitativ metod 
använts för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning. Studien syftar till en 
djupare kunskap och förståelse kring ämnet. Sex informanter har i enskilda 
intervjuer besvarat mina frågor. Jag har sammanställt och jämfört deras svar och 
diskuterat dem mot teorin för att kunna se kopplingar.  

3.3 Datainsamling  

Studiens data består av samtalsintervjuer med ett urval av respondenter som arbetar 
som lärare i svenska som andraspråk (SVA-lärare). Denna datainsamlingsmetod 

rekommenderas av Esaiasson et al (2012:253–254) och Patel & Davidsson (2011:81). 
Genom att delta i en kvalitativ intervju får respondenterna utrymme till att utveckla 
sina svar och de får även möjlighet att använda sig av egna ord. Därför är denna 
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datainsamlingsmetod mest lämpad för studiens syfte eftersom den bidrar till mer 
djupgående diskussioner kring de faktorer som undersökningen avser att studera. 
 Samma intervjufrågor ställdes till alla informanter (se bilaga 2), och därmed blev 
intervjuerna relativt strukturerade. Jag hade möjlighet att ställa följdfrågor, men det 
var inte ofta jag ansåg det vara nödvändigt. 
 Innan jag började få tag på informanter valde jag att börja med att skapa mig 
djupare kunskap kring studiens syfte med hjälp av tidigare forskning och 
metodböcker. För att kunna få tag på informanter skickade jag ut information i form 
av ett missivbrev (se bilaga 1) till olika gymnasieskolor. Efter att jag fick svar från 
dem om att de ville delta i undersökningen förklarade jag ytterligare studiens syfte, 
och därefter bokade jag in intervjuerna. Några dagar innan intervjun valde jag att 
även mejla intervjufrågorna till informanterna för att de skulle ha möjlighet att sätta 
sig in i frågorna.  
 Intervjuerna i denna studie genomfördes genom personligt möte med informanten 
men två av intervjuerna genomfördes via telefon på grund av sjukdom. 
Genomförandet av intervjuerna ägde rum på respektive skola där informanterna 
arbetar. Intervjuerna är av semistrukturerad karaktär, vilket innebär att intervjuaren 
är anpassningsbar vad gäller exempelvis i vilken turordning frågorna ställs och att 
följdfrågor kan ställas efter informantens svar (Bryman, 2011:203–205). Fördelen 
med semistrukturella intervjuer är att informanten inte behöver känna sig påverkad 
att svara på ett speciellt sätt och den friheten kan ge studiens resultat ytterligare data 
(Bryman, 2011). Intervjufrågorna i intervjuguiden var bestämda i förväg. För att inte 
missa eller glömma något under intervjun valde jag att spela in (audio). En fördel 
med att spela in är att man får möjlighet att lyssna på det flera gånger om något är 
diffust. Den avsatta tiden för intervjuerna var cirka 45–60 minuter men det tog cirka 
30–40 minuter per intervju.  

3.4 Urval  

Informanter i denna studie är sex SVA-lärare på gymnasieskolans 
språkintroduktionsprogram. Det är en lämplig informationskälla för min studie 
eftersom jag undersöker deras ämne. Tre av lärarna undervisar på samma skola, 
resterande jobbar på olika gymnasieskolor. Fördelen med att ha informanter från 
olika skolor är att det kan bli mer varierande svar. Lärarna har olika lång erfarenhet 
av att arbeta som lärare, mellan 2 och 17 år. 
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3.5 Analysmetod  

För att kunna analysera materialet har jag efter varje intervju noggrant transkriberat 
den information som informanten gav. Efter transkriberingen har jag sammanställt 
alla svaren. Först läste jag igenom varje text flera gånger för att analysera vad som 
egentligen sades och vad som är viktigt för att kunna besvara forskningsfrågorna. 
Därefter plockade jag ut viktiga kategorier och nyckelord från alla texter. Till exempel 
ställde jag i en kolumn upp allt som sades under rubriken individanpassning. Frågor 
jag ställde till mig själv under analysarbetet var t.ex.: Vad pratar informanterna om? 
Vad har de för gemensamma svar? Slutligen beskrev jag i resultatet de svar som varje 
informant gav och som hade relevans för forskningens syfte, och i en sammanfattning 
och diskussion av vad de svarat om hur de arbetar jämför jag också de olika svaren 
och kan tydliggöra likheter och skillnader mellan dem. 
 Denscombe (2009:369–373) betonar vikten av att forskare organiserar det 
empiriska materialet och bryter ner det till hanterbara enheter. Jag har därför varit 
noggrann med att plocka ut den information som var väsentlig för undersökningen, 
och sedan har jag jämfört svaren med studiens teorier för att komma fram till en 
slutsats av studien.  
 

3.6 Reliabilitet och validitet  

Vid insamling av data kan problem uppstå eftersom det är svårt att veta hur pass 
säkert materialet som samlats in är (Denscombe, 2016:377–378). Forskare ska alltid 
sträva efter en hög reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar om att forskaren 
måste veta att insamlingen av information görs och analyseras på ett tillförlitligt sätt, 
och validitet handlar om att informationen syftar till att undersöka det som man 
uppgett vara syftet med undersökningen och att de slutsatser som presenteras hänger 
ihop.  
 I denna studie innebär validitet att det insamlade materialet är relevant för 
studiens frågeställning. Vad gäller reliabilitet har jag varit noggrann i 
undersökningen att välja ut respondenter som är verksamma SVA-lärare på 
språkintroduktion; de kan betraktas som trovärdiga källor eftersom de har kunskap 
inom sitt område. Jag har också varit noggrann i min analys av intervjuerna och 
bearbetat materialet så noggrant som möjligt. Se avsnitt 3.5. 
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3.7 Etiska aspekter  

I studien har jag förhållit mig till de etiska principerna för vetenskaplig forskning 
(Patel & Davidson, 2011:63). De fyra etiska aspekterna är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag har skickat 
förfrågan genom e-post till respondenterna om deltagande i undersökningen 
(informationskravet), respondenten har gått med på att intervjuas och fått kännedom 
att den när som helst kan avbryta sitt deltagande (samtyckeskravet), jag har varit 
noga med att informera respondenterna om att inga obehöriga kommer att ta del av 
deras personuppgifter och ljudinspelningen (konfidentialitetskravet), och slutligen 
har jag både muntligt och skriftligt informerat dem om att det insamlade materialitet 
inte kommer att användas i kommersiellt bruk eller i icke-vetenskapliga syften, utan 
bara till den aktuella studien (nyttjandekravet).  
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4 Resultat 

I det här kapitlet presenterar jag först en sammanställning av min analys av 
intervjuerna. Se avsnitt 3.3. För varje informant lyfter jag de svar jag funnit relevanta 
för mina forskningsfrågor, dvs. 1) Hur gör några SVA-lärare för att få förståelse för 
sina elevers individuella behov och förutsättningar?, 2) På vilka sätt arbetar lärarna 
för att individanpassa sin undervisning? och 3)Vilka arbetssätt använder lärarna för 
att påverka elevernas språkutveckling positivt? Därefter sammanfattar jag vad de 
olika informanterna har sagt och tydliggör likheter och skillnader mellan de olika 
informanternas svar. I nästa kapitel diskuteras sedan det jag kommit fram till och 
knyts till tidigare forskning. I det kapitlet diskuteras varje forskningsfråga för sig 
utifrån det resultat som presenteras i det här kapitlet. 

4.1 Lärarintervjuer 

Lärare A 

SVA-lärare: 4 1/2 år 
Antal år på språkintroduktionsprogrammet: 1,5 år  
Undervisar i andra ämnen: svenska 1, svenska 2, SVA1 och SVA2 
 
Lärare A berättar att för att lära känna eleven och möta elevens förutsättningar och 
behov när de möts för första gången brukar hon föra en dialog med eleven. Hon 
beskriver det som en liten intervju där hon pratar lite med eleverna och ställer olika 
frågor. Fördelarna som hon lyfter är att när hon samtalar med eleven får hon en 
bättre bild av den och kan då lägga en grund om hur och vad eleven har med sig sen 
tidigare i arbetssätt. Hon låter eleverna också intervjua varandra som de sedan får 
presentera inför klassen. På det sättet menar hon att hon får reda på elevens 
intressen och mål. Hon anser att det är viktigt att man hela tiden har en dialog med 
eleven, för att det är förutsättning för elevens lärande att läraren har en god relation 
med eleven.  
 På frågan om hon gör språktest på eleverna svarar A att de på skolan gör tester 
men att det kan se olika ut. Just nu använder de sig av Bygga Svenska som är ny del 
på Skolverket. I den finns det färdiga tester som de har plockat lite ifrån och 
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använder vid läsförståelse. De använder sig även av skrivtester för att på så sätt 
kategorisera elevernas språknivå. 
 När eleverna befinner sig på olika nivåer gällande språket är det viktigt för henne 
att vara väldigt flexibel i undervisningen. Hon framhåller att det är viktigt att inte 
jobba med samma material till alla elever utan det måste kunna växla för att kunna 
nå fram till eleven. Vidare lyfter hon upp grupparbete som en viktig övning för 
eleverna, där de kan ta hjälp av varandra.  
 Att individanpassa undervisningen är en självklarhet för A, och hon säger att det 
oftast fungerar för henne. Hon menar att om man har en bra grundstruktur och är en 
bra vägledare för eleven fungerar det oftast. Några exempel som hon går in på är att 
man skriver på tavlan om vad som ska göras på lektionen, att man har både muntliga 
och skriftliga instruktioner, att man dubbelkollar att alla är med. Hon betonar att det 
är viktigt med sådana tydliga instruktioner och att det underlättar för väldigt många 
elever när läraren gör det. Det är inte alltid lätt, säger hon, men det måste göras på 
det sättet för att kunna individanpassa undervisningen.  
 För att komma åt elevens olika behov och förutsättningar försöker hon ha en 
dialog med eleven, men om det fortfarande inte hjälper tar hon hjälp av elevhälsan . 
Tillsammans med elevhälsan har de olika samtal med eleverna för  hitta 
”framåtfaktorer” om det går långsamt. A anser att ofta när eleven helt stagnerar och 
när det inte sker någon utveckling hos den handlar det oftast inte om själva 
undervisningen, utan det handlar om saker utanför skolan som påverkar dem och då 
är det ofta elevhälsan som är experter på det området.  
     I undervisningen använder hon sig av olika material men hon säger att det är inget 
speciellt utformat material som skulle kunna diagnostisera eller nånting sånt. Hon 
framhåller att det oftast är svårt att direkt se om eleven har läs- eller skrivsvårigheter 
på språkintroduktionen, men om hon märker att det inte går framåt och ingen 
utveckling sker kopplar hon in stödteamet för att försöka hitta rätt hjälpprogram för 
eleven. Stavarex och Klarudit  är några exempel hon ger på inlärningstjänst av olika 
material som kan hjälpstöda eleven. 
 När vi går in på frågan om hon har försökt koppla undervisningen till elevens 
modersmål är svaret ja. De böcker och material som de använder har oftast 
inlärningstjänst som eleven kan höra på sitt modersmål. Däremot har hon inte 
specifika uppgifter som hon gjort i samarbete med t.ex. modermårslärare eller en 
studiehandledare. De försöker arbeta på skolan med att få till ett samarbete, men hon 
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menar att det är svårt att tillgodose ett sådant behov då de har ungefär 14 olika språk 
på skolan.  
    Svaret på frågan om hur många utvecklingssamtal/språksamtal de har med 
eleverna är två gånger per termin. De har alltid ett introduktionssamtal med eleven 
en eller två månader in på terminen för att kunna introducera och se vad som har 
hänt under de första veckorna samt få höra elevens tankar. Elevstödjande samtal har 
hon med eleverna om hon märker att de inte går framåt eller har får hög frånvaro, 
och det kan hon lägga in när som helst. De har också språkstödjande samtal som ger 
återkoppling med formativ bedömning och diskussion av språket på ett mer 
djupgående sätt.  
 
Lärare B 
SVA-lärare: 17 år 
Antal år på språkintroduktionsprogrammet : 1,5 år  
Undervisar i andra ämnen: nej  
 
Lärare B berättar att för att lära känna eleven och möta elevens förutsättningar och 
behov när de möts för första gången har de ett introduktionssamtal med eleven. 
Eleven får möjlighet att berätta om sig själva och om det finns saker som hon behöver 
känna till. Hon tar också del av dokumentet som kommer med eleven från tidigare 
skola. 
 På frågan om hon gör språktest för att se vilka nivåer eleverna befinner sig på 
svarar hon att det inte är direkta språktester på det sättet, utan hon försöker 
kontinuerligt bygga en bild av dem utifrån den undervisning hon har med dem. För 
att se vilken språknivå eleven befinner sig på använder hon sig av Bygga svenska. 
Tidigare har hon gått efter europeiska språkportfolien men nu har hon  gått över till 
Bygga svenska. Hon anser att man ska titta på elevens egen språkproduktion när det 
gäller texter, sättet eleven skriver texter, gör sig förstådd i tal samt hur eleven 
kommunicerar med andra, eftersom allt detta säger en hel del om var eleven ligger.  
 B anser att när eleverna befinner sig på olika nivåer i språket är det en fördel att 
göra grupperingar i gruppen, eftersom stora skillnader vad gäller språknivå i en klass 
kan hindra eleven från at utveckla sitt andraspråk. Det är viktigt att eleverna hamnar 
med dem som är på samma språknivå, men hon säger att det inte behöver vara precis 
samma nivå. Vidare framhåller hon att det är viktigt att undervisningen inte blir över 
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huvudet för dem som inte har kommit så långt och inte heller att det blir för enkelt 
för dem som har kommit längre. I dagsläget har hon inte delat upp eleverna i grupper 
eftersom hon anser att de ligger på ungefär samma nivå. Men det händer att hon 
placerar om elever om hon skulle märka av allt för stora språkskillnader.  
 Det händer också att hon har individuell undervisning, där hon arbetar med 
individuellt material. Hon betonar emellertid att när man lär sig ett nytt språk ska 
man inte ha för många individuella uppgifter, eftersom det  krävs att eleverna har 
någon slag interaktion med andra människor för att det ska ske en språkutveckling. 
 Att individanpassa undervisningen utefter elevens behov och förutsättning är en 
viktig del av hennes undervisning, men det går inte alltid att  göra det. När det är en 
stor spännvidd i den elevgrupp hon har fungerar det inte alltid att individanpassa 
undervisningen.  
 När hon inte kommer åt elevens olika behov försöker hon alltid hitta den bästa 
möjliga lösningen för en elev, men om hon känner att hon inte räcker till själv i 
undervisningen tar hon hjälp av skolans elevhälsoteam. Där bollar de idéer om hur de 
kan hjälpa den eleven och vad de behöver göra ytterligare.  
 På frågan om vilka material hon använder sig av i undervisningen nämner hon att 
hon har ett basmaterial som de jobbar mycket gemensamt med. Tillsammans med 
eleven tittar de på olika typer av texter och skriver tillsammans. De har också 
individuella böcker och individuella uppgifter på datorer som är individanpassande. 
Hon använder sig alltså av både gemensamma och individuella material i 
undervisningen. 
 Att koppla undervisningen till elevernas modersmål har hon jobbat en del med. I 
samhällskunskap (samma elevgrupp) har hon använt sig av en del material som är 
översatta till elevens modersmål, för att de ska få en större förståelse.  
 På frågan om hur många utvecklingssamtal hon har med eleverna blir svaret två 
gånger per år, en gång under hösten och en gång under våren. Dessutom har de 
kontinuerligt möten med eleverna, där hon hela tiden pratar med sina elever. 
 
Lärare C 
SVA-lärare: 2 år 
Antal år på språkintroduktionsprogrammet: snart 1 år  
Undervisar i andra ämnen: samhällskunskap  
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Lärare C berättar att för att lära känna eleven och möta elevens förutsättningar och 
behov när de möts för första gången försöker hon lära känna dem utöver ämnet. Det 
gör hon genom att prata utanför och på lektionen med eleverna. För henne är det 
viktigt att se vem själva eleven är, det är det hon utgår ifrån i första hand. På frågan 
om hon gör någon slags språktest svarar hon att de ofta gör språktester på eleverna 
för att de ska kunna hamna i rätt grupp. När eleverna befinner sig på olika nivåer 
gällande språket försöker hon först kolla helheten av klassen och undervisa så att alla 
förstår. Fungerar inte det försöker hon samtala med de elever som inte förstår för att 
hitta en lösning till hur de ska gå till väga på bästa sätt.  
 Att individanpassa undervisningen är en viktig prioritering enligt henne och hon 
menar att det inte går att dela alla elever i en klumpsumma, utan att läraren måste 
utgå från den enskilda eleven och utifrån elevens förutsättningar. 
Men hon framhåller att det är omöjligt att alltid lyckas individanpassa 
undervisningen. 
 På frågan om hur hon går tillväga när hon inte kommer åt elevens olika behov är 
svaret att hon tar hjälp av till exempel specialpedagogiken, men hon säger att det är 
viktigt att man ”dealar” om elevens bästa. Hon tar upp ett exempel om två elever som 
hon har och som hon har bedömt har svårigheter med grammatiken. Det hon gör är 
att ta extra tid med dem och förklara vad de ska göra före lektionspassen. På det 
sätter arbetar hon individuellt för att nå fram till eleverna på olika sätt.  
 På frågan om vilka material hon använder i undervisningen, svarar C att hon 
använder olika böcker utifrån vilken språknivå eleverna ligger på. Hon använder sig 
av olika material; det kan vara allt från diskussionsövningar med nya ord och 
begrepp till att de läser högt och går in på olika saker tillsammans.  
 På frågan om C kopplar undervisningen till elevernas modersmål svarar hon att 
hon inte har gjort det, men att de har modersmålslärare som stöd inom vissa 
områden. Hon berättar att det är en pågående process om hur modersmålet ska 
användas i undervisningen, och de har inte kommit så långt med det, men hon tar 
stöd av modersmålsläraren när det finns behov. I den ”svagare” klassen använder de 
sig mer av modersmålsläraren. Det blir att hon pratar och modersmålsläraren 
översätter det som eleven inte förstår.  
 På frågan om hur många gånger de har utvecklingssamtal/ språkutvecklingssamtal 
med eleverna svarar hon två gånger per år. Dessutom har hon kontinuerligt möten 
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med eleverna, på mentorstiden och när hon upptäcker att eleven inte går framåt i 
språkutvecklingen. 
 
Lärare D 
SVA-lärare: 32 år 
Antal år på språkintroduktionsprogrammet: 1/2 år  
Undervisar i andra ämnen: Speciallärare  
 
Lärare D berättar att för att lära känna eleven och möta elevens förutsättningar och 
behov när de möts för första gången får eleverna berätta vem de är, både muntligt 
och skriftligt, med hjälp av bilder samt med hjälp av varandra som tolkar. Sedan 
testar de alla innan grupplacering, och då får de berätta om sin skolgång och 
erfarenheter av sin resa till Sverige. Eleverna får också göra ett slags språktest för att 
se vilka nivåer de befinner sig på. Allt detta görs gemensamt före skolstart. 
 När hon upptäcker att eleverna befinner sig på olika språknivåer försöker hon 
använda sig av olika läromedel och verktyg inom klassens ram. För att eleverna ska 
känna samhörighet arbetar hon med samma område men på olika nivåer. 
 Att individanpassa undervisningen är en viktig del av hennes undervisning, och 
hon tar upp att de har en blind elev i klassen. Den eleven gör samma saker som 
resterande av gruppen men på sitt sätt. På frågan om hur hon går tillväga när hon 
inte kan komma åt elevens behov i undervisningen svarar hon att när hon inser att 
hon inte kan bemöta elevens behov, försöker hon göra en kartläggning av vad som 
har gått fel. Hon är själv speciallärare på skolan och jobbar mycket med att utreda 
sådana fall.  
 De material som hon använder sig mycket av är Språkvägen som finns i olika 
svårighetsgrader men hon arbetar med samma arbetsområde. Eleverna tar mycket 
hjälp av datorn. För att kunna koppla undervisningen till elevernas modersmål gör 
hon många språkjämförelser i undervisningen. Hon låter också eleverna använda 
Lexin och Google translate för att få förklaring på ord som de har svårt att förstå. 
 Varje termin har hon utvecklingssamtal med eleverna. Hon har även spontana 
samtal för att påvisa för eleven de framsteg hen gör samt vad hen kan göra för att ta 
nästa steg. 
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Lärare E 
SVA-lärare:17 år 
Antal år på språkintroduktionsprogrammet: 12 år  
Undervisar i andra ämnen: Svenska som andraspråk på gymnasiet, psykologi vård 
och omsorg klass, en grupp på ERS som är en specialinrättning för elever som har en 
diagnos.  
 
Lärare E berättar för att lära känna eleverna och möta deras förutsättningar och 
behov när de möts för första gången har hon ett introduktionssamtal med dem, för 
att ta reda på deras bakgrund. Under samtalet frågor hon allt möjligt, frågor om deras 
mål och drömmar, vad de har med sig skolmässigt och vad de har haft för upplevelse 
av skolan i Sverige och i sitt hemland.  Hon säger att under de två första veckorna, 
när de börjar jobba på hösten, är det ett evigt testande. Hon testar alla möjliga 
förmågor – tala, skriva, höra och läsa – för att se till att det verkligen blir bra för 
eleven. Utifrån denna kartläggning delar hon in dem i grupper.  Det är lite att bita i, 
säger hon, men att det är viktigt med kartläggning, både kunskapsmässigt och 
bakgrundsmässigt. Hon har också olika övningar för  gruppen så att de får lära känna 
varandra bättre, eftersom hon anser att grupparbete är viktigt för eleverna. 
 När eleverna befinner sig på olika nivåer gällande språket försöker E göra olika 
grupper för att eleverna ska hamna på samma nivå, men E menar att det ändå inte 
alltid blir som hen har tänkt. För tillfället har hon två grupper som består av två 
nivåer eftersom en kollega till henne har blivit sjukskriven. Hon försöker vara tydlig i 
instruktionen om vad hon förväntar av eleven så att alla hänger med. Efter varje 
lektion skriver hon på tavlan och punktar upp vad de ska göra och stryker vartefter 
för att alla ska hänga med. Grunden till anpassning är att alla hänger med menar hon.  
Hon ger inte ut olika uppgifter åt eleverna men däremot sätter hon in olika stöd 
beroende på vem som behöver viket stöd, och hon tar också hjälp av en handledare i 
klassrummet som hon kan sätta in. Hon ser också till att eleverna arbetar väldigt 
mycket som stöd för varandra. När hon har grupparbete försöker hon ibland sätta in 
de elever som har samma modersmål i samma grupp. Hon menar att ibland kan det 
vara bra att eleverna talar sitt modersmål i klassrummet för att känna trygghet. E 
lyfter upp att det är viktigt för elevernas lärande att hon finns som stöd, elever som 
stöd för varandra och modersmål som stöd. Speciellt viktigt är, säger hon, att hon är 
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en bra vägledare och stöd för eleven; eleven ska känna en trygghet att vända sig till 
henne vid svårigheter som uppstår i undervisningen.  
 Att individanpassa undervisningen går inte alltid men det är någonting som hon 
konstant arbetar med. Hon tror att om man har en bra struktur och stöd i ett 
klassrum är det lite lättare att individanpassa undervisningen, men det är ändå 
mycket man måste tänka på. Hon anser att det är viktigt att vara ganska hård som 
lärare för att kunna skapa studiero för eleverna, men hon och eleverna måste också 
anpassa sig till varandra.  
 På frågan om vad hon gör när hon inte kommer åt alla elevers olika behov i 
undervisningen svarar hon att det är viktigt att man vänder sig till elevhälsan, om 
man inte kan nå fram till eleven. Det är viktigt att man reder ut vad det handlar om 
och vad som gör att man inte kan bemöta elevens behov. Hon lyfter att det ofta kan 
handla om inlärningsproblem, läs- och skrivsvårigheter eller något trauma som gör 
att de inte kan lära sig. Ibland kan det vara så att elevhälsan har mycket att göra och 
då går hon själv och gör en pedagogisk kartläggning på eleven. Det händer ibland att 
man upptäcker att eleven inte har någon diagnos utan det som brister hos eleven är 
motivationen. Som exempel nämner hon en elev som hon länge hade misstänkt hade 
dyslexi.  Hon bestämde sig för att berätta för den eleven om det hon misstänkte och 
bad hen att träna hundra procent till nästa diktamen. Eleven fick alla rätt och det 
visade sig i efterhand att den eleven inte hade dyslexi utan saknade motivation. 
 Ett annat sätt att ta reda vad eleven har för svårigheter i språket är att prata med 
modersmålsläraren och höra hurdan eleven är på hens lektion.  
 På frågan om hon kopplar undervisningen till elevernas modersmål betonar hon 
att det ofta händer att eleverna använder sina modersmål för att förklara. Men hon 
försöker inte samarbeta med någon modersmålslärare. Tidigare har hon gjort det, 
men det har inte gått bra för henne. E tycker att det ofta blir att modersmålslärare 
tolkar eller hjälper lite för mycket, men hon tror att samarbete på det här sättet 
kanske skulle fungera på en lägra nivå än vad hon jobbar på.  De har tre nivågrupper 
på språkintroduktionsprogrammet; den lägsta nivån är i princip utan skolbakgrund. I 
nuläget har hon nivå 2 och nivå 3.  
 På frågan om hur många gånger hon har utvecklingssamtal/språksamtal svara hon 
att de har utvecklingssamtal två gånger om året, en gång i början, då det är ett 
introduktionssamtal, och för de elever som har gått där förut blir det som ett 
utvecklingssamtal.  



 23 

 
Lärare F 
SVA-lärare: 15 år 
Antal år på språkintroduktionsprogrammet: 10 år  
Undervisar i andra ämnen: Svenska som andraspråk på gymnasiet  
 
Lärare F anser att för att lära känna eleven och möta elevens förutsättningar och 
behov när de möts för första gången är det viktigt att satsa på en bra relation med 
eleverna. Hon berättar att hon tidigare satsade på att testa eleverna i början med 
olika provmoment men att hon kom till insikt om att det inte alltid ger en rättvis bild 
av eleverna när de gör det. Det är mycket som man kan ifrågasätta vad gäller 
provmomenten: Vad det är man testar? Testar man om de klarar av instruktionen 
eller testar man faktiskt kunskaper i svenska? Hon anser att sådana test ger för lite 
att gå på, och hon framhåller att när eleverna kommer för första gången får hon ett 
underlag på dem och där får hon reda på en hel del om eleverna. 
 På frågan om hon gör något slags språktest svarar hon att hon brukar avvakta med 
att göra det, eftersom eleverna kan ha traumatiska upplevelser bakom sig, som gör att 
de har svårt att ta till sig information eller kunskaper. Hon säger också att hon inte 
betygsätter sina elever eftersom eleverna inte kommer att få några betyg. Däremot 
följer hon upp den måluppfyllelse som de har för att tydligt kunna se vilka mål som 
eleven ska sträva mot.  
 När vi går in på frågan om vad man ska göra när elever befinner sig på olika  
språknivåer upplever hon att det är knepigt. Hon har två små minigrupper som 
jobbar med varsin bok och hon menar att detta innebär att man måste jobba dubbelt.  
När  hon utformar uppgifterna utgår hon från två olika läromedel för att kunna 
anpassa efter elevens språknivå.    
 Att individanpassa undervisningen är en viktig utgångspunkt i hennes 
undervisning och hon säger att det egentligen inte spelar någon roll vad hon tycker 
för att det är lärarens uppdrag. Hon lyfter att det i läroplanen står att läraren måste 
anpassa undervisningen efter elevens förutsättningar. Tyvärr är det inte alltid 
möjligt att individanpassa undervisningen, menar hon, ibland lyckas man och ibland 
lyckas man inte. Men hon brukar möta eleven där den är och anpassar 
undervisningen efter dessa förutsättningar, vilket i hennes fall innebär att använda 
sig av bilder. Hon har många inplastade bilder som hon sätter upp på vägen, plockar 
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fram dem, tar bort dem och plockar fram dem igen för träna elevernas arbetsminne. 
Hon framhåller att det är viktigt att jobba med repetitiva övningar för elevernas 
språkutveckling.  
 Många av hennes elever har inte tidigare gått i skolan och därför kan det vara svårt 
att nå fram till alla elevers behov och förutsättningar. Det är inte bara är att stå 
framför tavlan och undervisa, utan det är så många olika bitar som måste falla på 
plats, säger hon. En av hennes elever kan endast arbeta när det är total tystnad och 
den tystnaden kan hon inte alltid erbjuda eleven.  
 På frågan om vilka material hon använder i undervisningen svarar hon att hon dels 
använder sig av böckerna ”Framåt” som är anpassade till elevens språknivå, dels 
använder hon ”Språkvägen” som är utformad för SFI-skolor men fungerar bra även 
för unga vuxna. Hon betonar att det är viktigt med variation; olika moment kräver 
olika material.  
 Att koppla undervisningen till modersmål är något hon arbetar med genom att 
jobba med ”translanguaging”. Hon tycker själv att det är ”jätteroligt” att lära sig nya 
ord. Ibland ser de på elevernas olika språk och försöker jämföra deras språk med 
svenskan. Eleverna börjar ofta reflektera kring det och få större förståelse för det 
svenska språket. Vidare försöker hon ge lite tips åt eleverna om hur de kan fastna för 
vissa ord för att de ska lättare komma ihåg orden. Den biten tycker hon är väldigt 
intressant. Hon låter eleverna också använda lexin, KTH:s lexin.  Eleverna kan slå 
upp ord som de inte förstår. 
 På frågan om hur många gånger hon har utvecklingssamtal/språksamtal svarar 
hon att hon har ett inskrivningssamtal varje gång en elev börjar, då hon träffar både 
eleven och föräldern. En gång per termin har de också ett utvecklingssamtal. 
Spontana samtal har hon med eleverna om hon skulle upptäcka att det inte går bra 
för dem eller om det skulle gå riktigt bra för dem. 

4.1 Sammanfattning av intervjuerna  

I det följande sammanfattar och jämför jag lärarnas svar på de olika frågorna. 
 Alla lärare har jobbat olika länge som SVA-lärare. Den med kortast erfarenhet har 
jobbat i 2 år och den med längst erfarenhet har jobbat i 32 år som SVA-lärare. Vad 
gäller språkintroduktionsprogrammet har lärare A, B, C och D arbetat relativt kort tid 
där, 0,5–1,5 år, medan lärare E har arbetat där 12 år och lärare F 10 år. Alla lärare 
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undervisar i andra ämnen förutom lärare C som endast har 
språkintroduktionsklassen, och lärare D är speciallärare. 
 För att lära känna elevens förutsättningar och behov när de möter eleven för första 
gången arbetar lärare A, B, D och E med att ha ett introduktionssamtal med eleven, 
där eleven får presentera vem hen är. Lärare C jobbar med att lära känna eleven 
utanför lektionen för att kunna lära känna eleven utöver ämnet. Lärare F satsar på en 
bra relation med eleven när hon möter dem för första gången, och hon tar även en del 
av de underlag som kommer med eleven för att få en bättre bild av eleven.  
 Alla lärare förutom lärare F använder sig av olika slags språktest för att se vilka 
nivåer eleverna befinner sig på. Lärare F brukar vänta med att göra språktester för 
hon menar att det kan ligga traumatiska upplevelser bakom som gör att eleverna har 
svårigheter med att lära sig det nya språket. Språktester kommer lite senare när hon 
har fått en klarare bild av eleverna. 
 När eleverna befinner sig på olika nivåer gällande språket brukar lärare A och D 
jobba med olika material till eleverna för att de tycker att det är viktigt med att växla 
mellan olika material. Lärare B och E delar upp eleverna i grupper om de befinner sig 
på olika nivåer, och lärare C försöker kolla helheten av klassen och undervisa så att 
alla förstår. Om det inte fungerar försöker hon samtala med eleven för att hitta 
lösningar till hur de ska gå tillväga för att det ska fungera. Lärare F utformar 
uppgifterna som utgår från två olika läromedel för att kunna anpassa efter elevens 
språknivå.  
 Alla läraren är eniga om att det är viktigt att anpassa undervisningen utefter 
elevers olika förutsättningar och behov men att det inte är alltid möjligt att lyckas 
med det. När de inte kommer åt alla elevers olika behov i undervisningen vänder de 
sig till skolans elevhälsa, för att hitta lösningar om hur de ska lyckas bemöta den 
eleven. Lärare D är själv speciallärare och det hon gör är att förbättra sin 
undervisning om hon upptäcker att eleven inte går framåt. 
 Lärare A och C använder sig av olika material utifrån vilken språknivå eleverna 
ligger på. Lärare B använder sig av både gemensamma och individuella material i 
undervisningen. Lärare D använder sig av Språkvägen som finns i olika 
svårighetsgrader och eleverna får använda sig av datorn som hjälpmedel. Lärare E 
ger inte ut olika uppgifter, men hon sätter in olika stöd beroende på vem som behöver 
vad. Lärare F använder sig av framåtböcker som är anpassade till elevens språknivå, 
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och hon använder sig också av ”Språkvägen” , som är  utformade för SFI skolor men 
fungerar också för hennes elevgrupp. 
 Alla lärare jobbar med att koppa elevens modersmål till 
undervisningen/materialet på olika sätt men ingen har haft ett samarbete med 
elevens modersmålslärare när de har utformat materialet.  
 Varje år har alla lärare två utvecklingssamtal med eleverna och sedan har de alla 
kontinuerliga samtal med eleverna vid behov. Lärare A har introduktionssamtal med 
eleverna en till två månader in på terminen för att kunna se vad som har hänt under 
de första veckorna samt få höra elevens tankar. Om hon märker att eleven inte går 
framåt eller har får hög frånvaro har hon elevstödjande samtal med eleven.  
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5 Diskussion  

I detta kapitel presenteras en diskussion av resultaten som presenterades i kapitel 4 
och en metoddiskussion, och det avslutas med slutsatser och framåtblickar.  

5.1 Resultatdiskussion 

Resultaten diskuteras under de tre forskningsfrågorna. 
 

1) Hur gör några SVA-lärare för att få förståelse för sina elevers 
individuella behov och förutsättningar? 

I studiens resultat framkommer det att lärarna anser att en bra lärar- elevrelation 
underlättar förståelsen för elevens individuella behov och förutsättningar. I flera 
studier har det visat att när det är en god lärar- elevrelation lyckas eleven bättre i sitt 
lärande. Bråten (1998) betonar att relationerna mellan lärare och elev i mångt och 
mycket är avgörande för lärandets utveckling, och enligt Thornberg (2013) är en bra 
lärar- elevrelation själva grunden för lärarens egen arbetstillfredsställelse och för 
elevens kunskapsutveckling. Aspelin (i Skolverket, 2017) lyfter forskning om lärar- 
elevrelationen, och det som framgår i forskningen är bland annat att en positiv lärar- 
elevrelation spelar en avgörande roll för elevers sociala utveckling, välmående, trivsel 
och motivation till lärande. Jag anser att för att läraren ska få förståelse för sina 
elevers individuella behov och förutsättningar är det viktigt att läraren jobbar med 
relationsdelen. Det är viktigt att man kontinuerligt bygger goda relationer med eleven 
för att kunna få mer förståelse för elevens svårigheter och för att kunna veta var 
eleven befinner sig kunskapsmässigt. Jag tror att för att en lärare ska vara ”komplett” 
så krävs det tre viktiga kompetenser och det är: didaktisk kompetens, 
ledarskapskompetens och relationskompetens. Det är viktigt att läraren har dessa 
kompetenser för att kunna klara av alla utmaningar som den möter i skolvärlden.  
 Lärare F menar att för att bemöta elevens förutsättningar och behov är det viktigt 
att satsa på en bra relation med eleverna. Tidigare utförde hon språktester på 
eleverna, men hon ansåg inte att de gav en rättvis bild av eleven. För att få en bättre 
förståelse för elevens individuella behov och förutsättningar har hon valt att satsa 
mer på relationsarbetet med eleven. Lärare A brukar ofta prata med eleverna och 
ställa frågor för att försöka lägga grund om elevens erfarenheter och föreställningar; 
på det sättet får hon mer förståelse av elevens individuella behov.  
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 Kaya (2016) lyfter hur viktigt det är att läraren försöker utgå från elevens tidigare 
erfarenheter, kunskaper och intressen. Genom att läraren gör det kan det påverka 
elevens motivation och engagemang. Vidare menar hon att det är viktigt att elevernas 
röst blir hörda och att deras åsikter och tankar värdesätts för att de ska känna sig 
delaktiga i undervisningen (Kaya, 2016). Detta är något som alla sex lärare jobbar 
med i sin undervisning. Både lärare A, B, D och E har ett introduktionssamtal med 
eleverna för att lära känna dem på ett bättre sätt. För att lära känna eleverna på ett 
mer djupgående sätt låter lärare D sina elever berätta om sig själva, både muntligt 
och skriftligt, när de träffas för första gången. Lärare C betonar att det är viktigt att en 
lärare är lyhörd och tar del av elevens mål, drömmar och upplevelser för att stärka 
relationen med eleven.  
 Både tidigare forskning och mina informanter betonar alltså hur viktigt det är att 
få förståelse för elevernas individuella behov och förutsättningar. För att få denna 
förståelse tror jag det allra viktigaste är att etablera en god lärar- elevrelation och se 
elevens tidigare erfarenheter och kunskaper som betydelsefulla. På det sättet anser 
jag, i enlighet med mina informanter, att kan man få en grund för att på ett bra sätt 
utgå från de enskilda elevernas behov.  
 

2) På vilket sätt arbetar läraren för att individanpassa sin 
undervisning? 

Skolverket (2011) lyfter att på språkintroduktionsprogrammet har ofta elevgruppen 
stor skillnader i språkliga och kulturella bakgrunder, erfarenheter, individuella 
förutsättningar och behov. Därför är det viktigt att läraren individanpassar 
undervisningen utifrån dessa förutsättningar (Skolverket, 2011). Alla lärare i studien 
är eniga om att det inte alltid går att individanpassa undervisningen men det är något 
de hela tiden jobbar med. Jag håller med om att det många gånger kan vara svårt att 
individanpassa på grund av t.ex. gruppstorlek och tidsbrist, men det är viktigt att 
man inte ger upp, utan man måste hela tiden försöka hitta olika utvägar för att arbeta 
för individens bästa. Som lärare kommer man ofta att hamna i svåra situationer där 
man inte kommer att veta riktigt hur man ska gå tillväga för att individanpassa 
undervisningen. Då är det ofta viktigt att man har rätt inställning; att man hela tiden 
kommer med nya lösningar och idéer om hur man ska individanpassa 
undervisningen och möta den enskilda eleven. 
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 Både lärare B och F beskriver att det oftast är en stor spännvidd i den elevgrupp de 
har och därför fungerar det inte alltid att individanpassa undervisningen. Lärare B 
och E är eniga om att göra en slags gruppering kan vara en lösning för anpassning, 
om eleverna har allt för stora skillnader i språket. Lärare F menar att hon brukar 
möta eleven där den är och anpassar undervisningen efter förutsättningarna för att 
t.ex. hitta bästa lösningar till eleven. 
 Lärare A lyfter att eleverna på språkintroduktion ofta befinner sig på olika 
språknivåer och därför är det viktigt att inte jobba med samma material till alla utan 
att man hela tiden växlar. Vidare anser både lärare A och lärare E att det är viktigt att 
läraren har en grundstruktur, som att vara tydlig med att skriva på tavlan om vad 
som ska göras på lektionen, att dubbelkolla att alla hänger med och att vara en bra 
vägledare för eleven. Detta är något som jag tror är en viktig grund för eleven. Om 
läraren är tydlig och ser alla sina elever blir det lättare för alla att hänga med i 
undervisningen. Lärare A och E lyfter just detta att om läraren är en bra vägledare för 
eleven blir det oftast lättare att individanpassa undervisningen. Även i Lindkvists 
(2003) undersökning framkommer det att när läraren lägger stor vikt vid att stötta 
och vägleda eleverna har läraren lättare att nå fram till eleven och utveckla hans eller 
hennes förmåga, intresse och erfarenhet. Dysthe (1996) betonar också att elever och 
lärare lär sig tillsammans och att lärarens röst ska vara en av många röster som hörs i 
”dit flerstämmiga klassrummet”. Min tolkning av detta är att ett gott samarbete där 
alla elever får höras i interaktionen underlättar för läraren att individanpassa 
undervisningen.  
 Skolverket (2011) framhåller att läraren ska göra en pedagogisk kartläggning för 
att kunna individanpassa undervisningen och anpassa det till elevens tidigare 
kunskaper. Fördelen med kartläggning är att det ger en god grund för både lärare och 
elevers fortsatta arbete inom språkintroduktionen. Skolverket (2011) betonar att det 
är viktigt att kartläggningen fokuserar på elevens förväntningar, erfarenheter av 
kunskaper i alla ämnen, och att elevens kunskaper i modersmålet, i svenska och i 
andra språk kartläggas. Mina informanter lyfter som viktigt att läraren gör 
kartläggning på eleven innan de delas in grupper. Lärare E jobbar under de två första 
veckorna med att testa elevens tala, skriva, höra och läsa. Utifrån denna kartläggning 
delar hon in eleverna i grupper för att se till att det blir bra för eleven.  
 Alla lärarna förutom lärare D, som själv är speciallärare, lyfter upp att om de inte 
räcker till själv i undervisningen så tar de hjälp av skolans elevhälsoteam, för att hitta 
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lösningar om hur de ska bemöta den eleven. Jag vill själv betona att det är viktigt att 
inte låta problemen bli för stora utan man måste ta tag i dem så snabbt det går och 
diskutera t.ex. med elevhälsan när det är svårt som lärare att veta hur man ska gå 
tillväga. 
 Val av material är också viktigt för individanpassningen menar samtliga läraren i 
studien, att man väljer ut rätt typ av material till elevgruppen. Både lärare F och 
lärare C betonar att utformningen av uppgiften har stor betydelse för 
individanpassningen. Lärare C använder sig av olika material utifrån vilken språknivå 
eleverna ligger på. Det kan vara allt från diskussionsövningar av nya ord och begrepp, 
till att de läser högt och går in på olika saker tillsammans. Lärare E menar att hon 
inte ger ut olika uppgifter åt eleverna istället sätter hon in olika stöd beroende på 
eleven. Skolverket (2011) lyfter vikten med att eleverna får individuellt stöd i 
undervisning, där det organiseras på ett sådant sätt att läraren utgår från den 
enskilda elevens förutsättningar. Undervisningen behöver inte organiseras och 
utformas på samma sätt, utan den ska alltid ha elevens bästa som utgångspunkt 
(Skolverket, 2011). 
 

3) Vilka arbetssätt använder läraren för att påverka elevernas 
språkutveckling positivt? 

Lärare B och E menar att en av de viktigaste faktorerna för att påverka elevens 
språkutveckling är att eleven hamnar i rätt grupp för att annars kan stora språknivåer 
i en klass hindra eleven från att utveckla sitt andraspråk. Med ”rätt grupp” menar de 
att eleverna från början ska placeras med dem som ligger på samma språknivå. Jag 
håller med informanterna och anser att det är viktigt att eleverna hamnar i rätt 
grupp. Blir det för stora skillnader mellan eleverna kan det uppstå svårigheter både 
för läraren och eleven. För läraren kan det bli svårt att planera och individanpassa 
undervisningen, och för eleven kan det bli svårt att hänga med på lektionerna.  
 Lärare B gör inte direkta språktester, utan hon försöker kontinuerligt bygga en bild 
av eleverna utifrån den undervisning hon har med dem. För att hjälpa eleven vidare i 
språkutvecklingen är det enligt lärare B viktigt att man tittar på elevens egen 
språkproduktion. Hur skriver eleven texter? Gör eleven sig förstådd i tal? När man 
jobbar på det sättet kan man lättare se var eleven ligger och hur man kan gå vidare 
med den eleven.  
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 Lärare A menar att hon utgår från att använda sig av olika material i 
undervisningen men märker hon att eleven inte går framåt och ingen utveckling sker, 
kopplar hon in stödteamet för att försöka hitta rätt hjälpprogram för eleven. Lärare B 
anser att när man lär sig ett nytt språk ska man inte ha för många individuella 
uppgifter, utan att det krävs att eleverna har någon slags interaktion med andra 
människor för att det ska ske en språkutveckling. Detta stämmer både med Lindberg 
(2013), som betonar interaktion som en viktig faktor för andraspråkselevers 
språkutveckling, och med Gibbons (2006) som ser interaktion som en av de 
viktigaste faktorerna för att eleven ska kunna tillägna sig ett nytt språk.  
 Lärare A och E nämner att de ibland har grupparbeten där eleverna delas upp i 
små grupper och får göra övningar tillsammans för att de ska lära känna varandra 
bättre, och där eleverna kan ta hjälp av varandra. Gibbons (2006) framhåller att 
grupparbeten har en rad positiva effekter för elevens språkutveckling. Det kan ge 
eleven möjlighet att utveckla sitt andraspråk och integrera med andra i klassrummet. 
Eleverna får höra språket talas av andra än läraren och detta kan ge eleven variation 
och inflödet bli därför större. Men läraren ska vid planeringen av grupparbeten tänka 
på att vara tydlig med instruktionerna, ha ett tydligt syfte, lära eleverna hur man 
arbetar i grupp och låta eleverna få tillräckligt med tid för att utföra uppgiften 
(Gibbons, 2006). Cruickshank, Chen och Warrens (2002) undersökning visar också 
att grupparbeten bidrar till att främja språkligt lärande. Gruppen fungerar som ett 
pedagogiskt verktyg och de svaga eleverna får möjlighet till att stöttas.  
 Forskningen har en positiv syn på användningen av modersmål och framhåller att 
lärarens attityd till modersmålet kan vara avgörande för andraspråkselevens 
språkutveckling, liksom att läraren har förståelse för vilken inverkan modersmålet 
kan ha för inlärning (Thomas & Collier, 2002, och Axelsson, 2013). Lärare E och F 
använder eleverna som stöd för varandra i undervisningen. När eleverna har 
grupparbeten försöker de ibland sätta in de elever som har samma modersmål i 
samma grupp. Lärare E beskriver att detta leder till att eleverna förstår uppgiften 
snabbare och oftast gör bättre ifrån sig. Hon framhåller att det är viktigt att det sker 
ett samarbete mellan alla parter för att på bästa sätt påverka elevernas lärande: att 
modersmål ska vara som stöd, hon som stöd och elever som stöd för varandra. 
Utifrån min erfarenhet finns fortfarande många lärare som har negativa attityder till 
att eleverna pratar sina modersmål i klassrummet. Jag håller med forskarna om att 
det är viktigt att se modersmålen som resurs (se t.ex. Thomas & Collier, 1997 ), men 



 32 

det kan också ibland uppstå svårigheter när många elever i hög grad använder bara 
sina modersmål i undervisningen. Därför tror jag att det är viktig att alla lärare har 
kunskap om modersmålets betydelse. 
 Cruickshank, Honglin Chen & Stan Warren (2012) visar hur lärare och en grupp 
studenter med olika modersmål drar nytta av grupparbeten. Interaktionen som 
skedde genom grupparbeten ökade också motivationen och eleverna lärde sig bättre.  
Tre grundfaktorer som Cruickshank, Chen och Warren (2012) lyfter för pedagogiken 
är att alla ska känna att de har något att tillföra, känna sig jämlika och att de har rätt 
till stöd i sin inlärning. Det är faktorer som samtliga läraren i undersökningen tänker 
på; i studiens resultat framkommer det att alla läraren jobbar mycket med att 
samarbeta med eleven och låter dem ta stöd av varandra. Även Gibbons (2006) och 
Dysthe framhåller att klassrummet ska vara en plats där elever och lärare 
tillsammans kan föra en dialog, vilket kan det ge eleverna förutsättningar till 
förståelse och kunskap. Vidare lyfter Gibbons (2006) att det är viktigt att läraren 
finns som en vägledare för eleven att öka elevens språkkunskaper, och detta är 
särskilt viktigt för andraspråkselever som ska komma in i det svenska samhället.  
 Skolverket (2011) lyfter att det är viktigt att bedömning inte sker utan ett 
sammanhang utan den måste alltid kopplas till mål och undervisning. Detta går i 
enlighet med lärare F som menar för att tydligt kunna se vilka mål som eleven ska 
sträva mot följer hon upp den måluppfyllelse som de har. 
 Motivation framkommer också som en viktig faktor för språkutvecklingen i 
studiens resultat. Jenner (2004) hävdar att basen för motivationsarbetet är en fråga 
om bemötande. Läraren måste ha en positiv syn på sina elever och lärarens 
förväntningar har en avgörande betydelse när det gäller att väcka och hålla uppe 
elevens motivation. Lärare E berättar om ett fall där en elev konstant tappade 
bokstäver när hen skrev och hon började misstänka att eleven kanske hade dyslexi. 
Hon berättade för den eleven om det hon misstänkte och bad hen att träna hundra 
procent till nästa diktamen, för att se om eleven hade den diagnosen. Hon hade valt 
ut den svåraste texten men det visade sig att hen hade alla rätt. Utifrån den 
kartläggningen visade det sig att hen inte hade dyslexi utan det som saknades hos hen 
var motivation. Slutsatsen läraren E drar är att skapa motivation hos eleven är en 
viktig faktor för elevens språkutveckling, och detta går i enlighet med Kaya (2016) 
och Abrahamsson (2009). Kaya (2016) framhåller att en framgångsfaktor för 
andraspråkselevers språkutveckling är elevens motivation och engagemang. 
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Abrahamsson (2009) betonar att människor har olika sociolingvistiska och 
personliga omständigheter som påverkar språkinlärningen, och där lyfter han upp 
motivation som en av faktorerna. Utifrån lärare E:s slutsats vill jag lyfta vikten av att 
lärare kontinuerligt arbetar med att se var eleven befinner sig och hitta lösningar till 
de problem som uppstår. Det är nyckeln till att främja elevernas språkutveckling. 

5.2 Metoddiskussion 

Intervjuerna med läraren gav utvecklande svar och läraren öppnade sig för mig, vilket 
ledde till att jag fick ta del av deras erfarenheter och tankar. Intervjufrågorna skulle 
dock kunnat formuleras tydligare eftersom jag i efterhand insåg att någon fråga 
kunde leda till att läraren missförstod, och därför kunde det leda till att läraren gick 
ifrån ämnet och kom in på något annat.  
 Intressant för denna studie skulle klassrumsobservationer vara, och till en början 
hade jag planerat att göra observationer. Men eftersom studiens syfte var att 
undersöka SVA-lärarens uppfattningar och tankar kring undervisning för elever som 
går på språkintroduktionsprogrammet upplevde jag inte observationer som 
nödvändiga. Nu i efterhand tror jag att det ändå skulle ha varit ett intressant 
komplement om jag hade gjort några observationer, för att se om det läraren sa 
verkligen överstämde med praktiken.  
 En potentiell nackdel med urvalet i studien var att tre av lärarna arbetade på 
samma skola. Kanske det skulle ha gett ett mer varierat resultat om alla lärare kom 
från olika skolor, men på grund studiens omfattning och tidsåtgång gick det inte att 
få tag på andra SVA-lärare.  
 

5.3  Slutsats  

Studien avser att undersöka hur några SVA-lärare inom gymnasiets 
språkintroduktionsprogram går tillväga för att möta alla elevers olika behov och 
påverka elevers språkutveckling positivt. Det som framkom i resultaten är att alla 
lärare jobbar aktivt med att främja elevens språkutveckling och tar hänsyn till 
elevernas olika behov och förutsättningar. Studien visar att läraren använder sig av 
olika arbetssätt och undervisningsmetoder för att på bästa sätt nå fram till eleven.  
 Om man drar paralleller mellan alla lärarens svar framkommer det att det är svårt 
att individanpassa undervisningen och tillgodose alla elevernas behov och 
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förutsättningar. De menar att det är stor spännvidd mellan elevgrupperna och därför 
kan det ibland bli svårt att individanpassa. Lärare A framhåller däremot att det oftast 
fungerar att individanpassa undervisningen, så länge läraren har en bra 
grundstruktur, vilket stämmer med lärare E:s uppfattning. Det här kan tolkas som att 
det är av stor vikt att läraren aktivt arbetar med att ha en tydlig grundstruktur i sin 
undervisning.  
 Modersmål framkommer också som en viktig förutsättning för elevernas 
språkutveckling. Alla lärare tog upp vikten av att använda elevernas första språk i 
undervisningen.  
 Det finns ett flertal forskare som undersökt vilka framgångsfaktorer grupparbeten 
har för att bidra till att främja språkligt lärande, men det är endast lärare A och E 
som använder sig av grupparbete i undervisningen.  
 Vid val av material lyfter läraren skilda uppfattningar, men det finns vissa 
gemensamma uppfattningar. Medan några av lärarna använder sig av basmaterial 
som en utgångspunkt, varierar andra hela tiden materialet.  
 För att dra en slutsats av studiens resultat kan man lyfta tre huvudfaktorer   
 till hur läraren kan gå tillväga för att anpassa undervisningen efter elevernas behov 
och förutsättning, och därmed främja elevens andraspråk. Dessa tre faktorer är: 
använda sig av olika arbetssätt och undervisningsmetoder för att på bästa fram nå 
fram till eleven, ha en bra relation med eleven och slutligen att hela tiden följa upp 
elevens språkutveckling för att se vad som behöver göras.  

5.4 Framåtblickar  

Jag anser att fortsatt forskning behövs i ämnet, och för att göra vidare forskning inom 
området skulle det vara intressant att byta perspektiv och undersöka elevernas egna 
uppfattningar. Hur anser de att lärare bemöter deras behov och förutsättningar samt 
hur tror de att de lär sig andraspråket på bästa sätt? Det skulle också vara intressant 
att göra klassrumsobservationer, för det första för att se om lärarnas svar stämmer 
med verkligheten, för det andra för att se vilka arbetssätt som verkar mest 
framgångsrika för eleverna. 
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Bilagor  
 

Bilaga 1  

Missivbrev 
 

Tillfrågande om deltagande i denna undersökning: 
Vägen till en bättre undervisning  

 - En studie om faktorer som kan påverka elevers språkutveckling positivt inom svenska som 

andraspråk på gymnasieskolans språkintroduktionsprogram.  

 

Kort om mig 

Jag heter Rawyda Kalifa och studerar till ämneslärare i svenska och svenska som andraspråk 

på Mälardalens högskola. Under höstterminen 2017 arbetar jag med en undersökning som 

handlar om hur SVA-lärare anpassar sin undervisning utifrån elevens behov och 

förutsättningar. Med detta brev vill jag fråga om ditt deltagande i denna undersökning, med 

medverkan i en intervju.   

Information om studien 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur lärare arbetar med att individualisera sin 

undervisning inom gymnasiets språkintroduktionsprogram. Jag vill ta reda på hur lärare 

arbetar utifrån elevers förutsättningar och behov. Arbete på språkintroduktionsprogrammet 

idag ställer höga krav på SVA-lärare, däribland anpassning av undervisning till elevers olika 

behov och kunskapsnivåer. Skolinspektionen (2010) har visat att nyanlända elever inte möter 

undervisning som präglas av stimulans, utmaningar och individanpassning i tillräckligt hög 

grad. Detta får mig att fundera på om det verkligen går att individualisera undervisningen. Det 

skulle därför vara intressant för mig att undersöka hur du går tillväga med att arbeta utifrån 

elevers förutsättningar och behov. 

Genomförande och sekretess 
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Undersökningen består av en del. Jag kommer att intervjua ett antal SVA-lärare. Intervjuerna 

kommer att genomföras både inom den kommunala gymnasieskolan och på en friskola.  

I denna undersökning är deltagarna skyddade av sekretess, vilket betyder att varken namn, 

ålder eller kön kommer att antecknas. Deltagarna i undersökningen kan när som helst avbryta 

sitt deltagande utan närmare motivering och utan negativa konsekvenser. Det insamlade 

materialet kommer inte att användas i kommersiellt bruk eller i icke-vetenskapliga syften. 

Informationen som samlas under intervjun kommer att spelas in (audio), transkriberas och 

analyseras. Det samlade materialet kommer att presenteras i form av en uppsats och kommer 

att sedan att publiceras ut på databasen DiVA. 

 

Jag ser fram emot att få träffa dig för ett personligt möte!  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av: 

Namn: Rawyda Kalifa: E-post: rka1200@student.mdh.se : Mob: 0724214233 

Handledare:  Eva Sundgren: E-post: eva.sundgren@mdh.se 

Västerås 20 november 2017 

Rawyda Kalifa 

 

SAMTYCKE 

 

 

Jag, _____________________________________________(namn),  

ger mitt samtycke till att delta i studien Vägen till bättre undervisning - En studie om faktorer 

som kan påverka elevers språkutveckling positivt inom svenska som andraspråk på 

gymnasieskolans språkintroduktionsprogram.  

 

Jag har informerats om studiens syfte och om att mitt deltagande i studien är frivilligt. Jag kan 

när som helst avbryta mitt deltagande i studien om jag så önskar. Jag och den skola jag arbetar 
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på kommer att förbli anonyma i undersökningen och jag har erbjudits möjlighet att ta del av 

den färdiga uppsatsen när studien är genomförd.  

 

Mina kontaktpersoner gällande studien är:  

 

Namn: Rawyda Kalifa: E-post: rka1200@student.mdh.se : Mob: 0724214233 

 

Handledare: Eva Sundgren: E-post: eva.sundgren@mdh.se 

 

Datum:  

 

Underskrift: 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor  

Mina intervjufrågor 

Lite kort om dig 

- Hur länge har du arbetat som SVA-lärare? 

- Hur länge har du arbetat inom språkintroduktionsprogrammet? 

- Vilka andra elevgrupper undervisar du utöver de på språkintroduktion? Undervisar du i 

andra ämnen än SVA? - Vilka fördelar/nackdelar finns det med att vara SVA-lärare? 

Ditt arbetssätt i undervisningen 

- Hur gör du för att lära känna dina elever och deras förutsättningar och behov när ni möts för 

första gången? 

- Använder du dig av olika språktest för att se vilka nivåer eleverna befinner sig på? Om 

ja/nej motivera svaret. 

- Om och när olika elever befinner sig på olika nivåer gällande språket, hur går du tillväga för 

att utforma undervisningen för att nå fram till dessa elever? 

- Upplever du att det är viktigt att anpassa undervisningen utefter elevers olika förutsättningar 

och behov? Om ja, funkar det alltid att göra det? 

- Vad gör man om man inte kommer åt alla elevers olika behov i undervisningen? Tänker du 

på vilka svårigheter som kan uppstå? 

- Vilka material använder du dig av? Använder du t.ex. olika material, uppgifter etc. till olika 

elever.? 

- Har du försökt koppla undervisningen/materialet till elevernas modersmål, erfarenheter? Om 

ja, hur går du tillväga? 
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- Anser du att det i SVA är svårare eller lättare jämfört med andra ämnen att individanpassa 

undervisningen? Om ja/nej, motivera svaret. 

- Hur många gånger har ni utvecklingssamtal/ språkutvecklingssamtal med eleverna? Och –

önskar du att det var flera samtal eller färre? 


