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Examensarbetet utgår från fyra pedagoger i skolår 5 och deras sammanlagt 74 elever 

för att ge en bild av hur pedagoger ser på undervisningen i svenska som andraspråk 

samt undervisningen av andraspråkselever.  

 Enkätundersökningarna jämförs med skolverkets kursplan för svenska som 

andraspråk, Läroplanen (Lp0 94) och övrig forskning kring ämnet. 

 De medverkande pedagogerna visar på en medvetenhet kring 

andraspråksinlärning och olika faktorer, däribland modersmålsundervisningen, som 

påverkar denna. Undersökningen ger även indikationer på att pedagoger har en syn 

på undervisningen i svenska som andraspråk som ett ämne som kräver mer arbete i 

sin helhet och på individuell nivå med varje elev. 
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1 Inledning 
 
Lärare som undervisar i svenska som andraspråk har idag en stor efterfrågan. Men 

hur ser synen på denna undervisning ut? Har synen på undervisningen i svenska som 

andraspråk betydelse för hur läraren utformar och genomför undervisningen? 

Kenneth Hyltenstam (2001:9) skriver att undervisningen i svenska som andraspråk 

inte når upp till den standard som skulle kunna förväntas av den. Förhoppningen 

med denna studie är att hitta indikationer på hur situationen ser ut och se om 

pedagogers attityder/inställningar har en påverkan på att standarden ser ut som den 

gör. Har bristerna i undervisning sin grund i pedagogernas yrkeskompetens eller 

deras inställning till ämnet? 

Idén med arbetet är inte i första hand att hitta rätt eller fel hos pedagogerna 

utan istället är tanken att ge en bild av hur olika pedagoger resonerar kring och ser på 

undervisningen i svenska som andraspråk. Det är sedan upp till dig som läsare att 

tolka det som framkommer i arbetet. 

 

1.1 Syfte 
 

Undersökningen syftar till att lyfta fram och granska hur pedagoger i skolår fem 

resonerar kring undervisningen i svenska som andraspråk och hur deras inställning 

påverkar deras metoder och elevernas inlärning. 

 

1.2 Frågeställningar 
 

 Hur ser pedagogernas syn på undervisningen i svenska som andraspråk i skolår 

5 ut? 

 

 Vilka  grundläggande metoder används i undervisningen av elever i svenska 

som andraspråk i skolår 5? 

 

 Hur påverkas pedagogernas arbete med svenska som andraspråk i skolår 5 av 

deras syn på denna? 
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1.3 Disposition 

Kapitel 2 inleds med en redogörelse för undersökningsämnets begrepp och de 

faktorer som har en inverkan på ämnet. Därefter följer en kort beskrivning av hur 

andraspråksinlärning går till samt modersmålsundervisningens betydelse för 

andraspråksinlärningen. Kapitlet avslutas med vi tittar på vad tidigare studier kring 

svenska som andraspråk och pedagogernas syn på svenska som andraspråk kommer 

fram till. 

 De metoder och etiska ställningstaganden som utgör basen för undersökningens 

genomförande beskrivs i kapitel 3. Här beskrivs vilket material som har använts, 

metodval, hur enkäterna är utformade samt vilken profil som satts upp för att 

medverka i undersökningen. I kapitlets avslutande avsnitt beskrivs de etiska 

ställningstagandena med utgångspunkt från Vetenskapsrådets (2002) föreskrifter för 

forskning inom humanist- och samhällsforskning. 

 Undersökningens resultat liksom analysen av denna presenteras i kapitel 4. I 

den första delen presenteras pedagogernas svar på sina enkäter följt av en analys av 

svaren med hjälp av korstabulering och den information som presenteras i kapitel 2. 

Därpå följer en presentation av hur eleverna svarat på sina enkäter. Kapitlet avslutas 

med en mindre analys där elevernas svar jämförs med hur pedagogerna har svarat. 

 I diskussionskapitlet diskuteras resultaten i undersökningen i relation till den 

fakta som presenteras i kapitel 2. Här diskuteras även undersökningens utformning 

samt vilken betydelse antalet informanter har för arbetets reliabilitet. Därefter följer 

förslag till vidare forskning utifrån de resultat som framkommer i denna 

undersökning. 

 I det avslutande kapitlet summeras resultaten efter samma ordningsföljd som 

forskningsfrågorna står presenterade i kapitel 1. Här beskrivs således i korthet vad 

undersökningen ger för svar på forskningsfrågorna. 

 Arbetets avslutande del består av en litteraturförteckning över den litteratur 

som använts samt två bilagor: Bilaga 1 – Pedagogenkät och Bilaga 2 – Elevenkät. 
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2 Bakgrund 

 

2.1 Vad är svenska som andraspråk? 
 
Som en definition på vilka elever som har svenska som andraspråk skriver Skolverket 

i kursplanen för svenska som andraspråk att dessa elever “har fått sina första 

språkliga erfarenheter och kunskaper i och på ett annat modersmål än svenska”.  

 Norrby och Håkansson (2007:227) beskriver andraspråk som ett “språk som 

lärs in efter ett förstaspråk”. Andraspråkstalare beskriver de som “en person som inte 

har språket i fråga som förstaspråk utan som andra, tredje, fjärde etc. språk”.  

 I den här undersökningen används SvA för undervisningen i svenska som 

andraspråk, medan benämningen svenska som andraspråk används för att beskriva 

när det svenska språket inte är ett förstaspråk. 

 

2.2 Skolverket och Läroplanen (Lpo 94) om 
svenska som andraspråk 
 
Enligt Lpo 94 ska skolans undervisning främja elevernas lärande med deras 

bakgrund, tidigare erfarenheter och språk som utgångspunkt 

(Utbildningsdepartementet, 1998:4). I Läroplanen står det vidare att “skolan 

ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska 

språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” 

(Utbildningsdepartementet, 1998:4). I kursplanen för svenska som andraspråk 

(Skolverket (2)) står att utbildningen syftar till att eleverna ska uppnå funktionell 

behärskning med det yttersta målet att de ska uppnå förstaspråksnivå i svenska. Där 

står vidare att: 

 

Utbildningen i svenska som andraspråk syftar till att elever med annat modersmål än svenska 

skall tillägna sig en sådan språkbehärskning att de med fullt utbyte kan tillgodogöra sig 

utbildningen i andra ämnen och kan ingå i kamratgemenskapen och i det svenska samhället. 

      

    (Skolverket (2)) 

 

I kursplanen står att eleverna vid slutet av det femte skolåret (eller efter första delen 

av sin undervisning) ska ha uppnått en sådan nivå av det svenska språket att de kan 
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vara aktiva deltagare i samtal och berätta på ett sådant sätt att åhöraren förstår 

innehållet. Eleven ska kunna delta i samtalet på en nivå som stämmer överens med 

dennes ålder och tidigare kunskaper.  

 Utöver de uppnåendemål som satts upp för skolår 3, 5 och 9 står i kursplanen 

att skolan i sin undervisning ska sträva mot att eleven utvecklar en säkerhet i det 

svenska språket vad gäller tal och skrift samt har viljan och modet att delta i olika 

språkliga sammanhang. Undervisningen ska även sträva mot att eleven både “får 

möjlighet att förstå svensk skönlitteratur” och lära “känna skönlitteratur från andra 

delar av världen” (Skolverket (2)) samt lär sig om det svenska språkets uppbyggnad i 

förhållande till andra språk och varför människor har olika skrift och talspråk.  

 Skolverket (2) skriver i kursplanen för svenska som andraspråk att det krävs ett 

varierat användande av språket och att innehållet har en mening för eleven för att 

språket ska ha möjlighet att befästas och utvecklas. Vidare ska undervisningen i 

svenska som andraspråk ge eleven de redskap som behövs för att kunna tillägna sig 

och redovisa ny kunskap i andra ämnen som främst förmedlas via det svenska 

språket. Skolverket belyser att samverkan med modersmålsundervisningen och andra 

ämnen är av stor vikt då undervisningen i svenska som andraspråk ska ge möjligheter 

att “tänka och kommunicera på en kunskaps- och begreppsnivå som ofta är högre än 

den språkliga nivån i svenska”. 

2.2.1 Den nya läroplanen (Lgr 11) om svenska som andraspråk 
Den kursplan för svenska som andraspråk som ingår i Lgr 11 (Skolverket (1), 2010) 

tar inte längre upp kravet på att undervisningen ska ha som sitt yttersta mål att 

eleven uppnår förstaspråksnivå. Istället står nu att “Undervisningen ska ge eleverna 

rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa 

för tidiga krav på språklig korrekthet” (Lgr 11, Skolverket (1), 2010). 

 Nytt för Lgr 11 (Skolverket (1)) är även att där finns en innehållsbeskrivning för 

undervisningen i svenska som andraspråk i skolår 1-3, 4-6 och 7-9. Kunskapskraven 

kommer enligt Skolverket att färdigställas under december 2010. I 

innehållsbeskrivningen för skolår 4-6 finns med att undervisningen ska utveckla 

olika strategier för kommunikation i olika situationer. Ladberg (2000:199) lyfter 

samtidigt fram att “språkets huvudfaktorer är att kommunicera och tänka”. Det är 

därför, menar hon, viktigt att undervisningen fokuserar på att språket används så 

mycket och så varierat som möjligt.  
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2.3 Andraspråksinlärning 
 
När vi talar om andraspråksinlärning måste vi göra oss medvetna om två, för ämnet, 

centrala begrepp, bas och utbyggnad. Basen utgörs av den nivå av talförmåga alla 

normalt har uppnått i sitt modersmål vid skolstarten (Pirko Bergman, 2001:23). 

Detta innebär att barnet redan innan skolan har tillägnat sig de grundläggande 

grammatiska språkreglerna och har ett felfritt uttal i jämförelse med hur språket talas 

i barnets omgivning.  Gunilla Ladberg (2000:76) skriver att “den språkliga basen i ett 

språk är den första förutsättningen för att känna sig avslappnad när man talar”. 

Basen är den språkliga kompetens som barnet utvecklar under sina första år och 

består huvudsakligen av grammatik, uttal och flytande tal. Ladberg beskriver basen 

som den del av språket som går att lära in fullt ut, det finns en gräns då det inte går 

att lära mer. Hon menar vidare att barnet kan tillägna sig den språkliga basen i 

obegränsat antal språk (Ladberg, 2000:77). Det är basen som läraren måste fokusera 

på i undervisningen av andraspråkselever (Ladberg, 2003:183). 

Utbyggnaden utvecklas genom erfarenheter och utgörs av ordförråd och 

pragmatik. Det som skiljer utbyggnaden från basen är att basen är densamma oavsett 

våra erfarenheter, medan utbyggnaden anpassas efter våra språkligt betingade 

erfarenheter och utvecklingen av utbyggnaden kan pågå hela livet. Sett ur detta 

perspektiv kan ett språk aldrig ses som färdigutvecklat utan en persons 

språkutveckling är beroende av de erfarenheter den gör inom olika språk (Ladberg 

2000:76–77). 

2.4 Modersmålsundervisning 
 
Modersmålsundervisning (före 1997 kallat hemspråksundervisning) syftar till 

undervisning i annat modersmål än svenska. Längre tillbaka användes termen för 

svenskundervisningen i skolan, vilket var och är modersmålet i Sverige (Norrby och 

Håkansson, 2007:229, 232). 

Att det skulle finnas en motsättning mellan att barnet utvecklar sitt 

modersmål och det svenska språket är en föreställning som många har och 

föreställningen drar sig även att till att modersmålsundervisningen skulle vara en 

orsak till bristande kunskaper i det svenska språket (Ladberg, 2000:179). Ett språk 

kan aldrig ersättas av ett annat och en elevs modersmål är snarare ett stöd vid 
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inlärningen av ett nytt språk liksom förståelsen av ett nytt samhälle skriver Ladberg 

(2000:179–180). Orden på det egna språket utgör ett stöd vid inlärande av samma 

ord i det svenska språket. Hon beskriver modersmålet som en bro till det nya språket 

och de ord som en elev kan på sitt språk har den även lätt att lära sig på det nya 

språket.  

Modersmålsundervisningen är viktig, skriver Ladberg (2000:156), även sett ur 

övriga skolämnens perspektiv då den som inte får undervisning på sitt modersmål 

har en svårare uppgift att klara av skolan. Utan undervisning på sitt modersmål från 

början kan inlärningen bli många gånger mer arbetsamt. Hon menar att lärare inte 

kan ha samma förväntningar på andraspråkselevers språkliga bas och ordförråd som 

hos förstaspråkselever. 

 Ladberg (2000:180-ff) tar upp vikten av pedagogernas syn på och attityd till 

elevernas användande av sitt modersmål för deras egen inställning till detta. Hon 

menar att eleverna löper en stor risk att ta avstånd från sitt språk och sin kultur om 

läraren ignorerar elevens språk eller uttryckligen förbjuder användandet av 

modersmålet. Hur andra barn ser på olika språk påverkar hur de upplever sitt 

modersmål och kan ge som resultat att de tar avstånd från att använda sitt språk. 

Pedagogens implicita och explicita värderingar och inställning till andra språk och 

användandet av dessa påverkar elevernas inställning (Ladberg, 2000:182). Det är, 

menar Ladberg, därför viktigt att läraren arbetar med hela klassen för att barn med 

minoritetsspråk ska kunna utvecklas i sitt modersmål och på så vis ges stöd i 

utvecklingen av det svenska språket. Att dölja sitt språkliga ursprung och förneka sin 

identitet kan, antyder Ladberg (2000:132), leda till att barnet tvingas till allt fler 

lögner och dölja sitt verkliga jag för att inte bli avslöjad som kulturellt eller språkligt 

avvikande. 

 Ett samarbete mellan pedagogen och modersmålsläraren skulle kunna 

effektivisera elevens undervisning genom att uppgifterna anpassas efter elevens 

kulturella och språkliga bakgrund (Ladberg, 2003:183). 

2.5 Studier kring svenska som andraspråk 
 
Utifrån den svenska lärarutbildningen, den forskning som bedrivs vid svenska 

universitet och den konkreta undervisningen i Sverige finns det anledning att, menar 

Hyltenstam (2001:9), förvänta sig en högre nivå på undervisningen i svenska som 
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andraspråk. Dessa brister och den forskning kring andraspråksinlärning som kom 

igång på 1950-talet har även legat till grund för en flera sekler lång diskussion kring 

språkundervisningen i den svenska skolan (Norrby och Håkansson, 2007:64). 

Forskningen kring svenska som andraspråk består bland annat av dokumentation 

över språkanvändningen hos över tusen andraspråkstalare, vilket gör att svenskan 

som andraspråk, efter engelskan och tyskan, är det tredje mest dokumenterade 

(Norrby och Håkansson, 2007:77) 

Professionalism och kunskap kring vad ämnet innebär och hur det skiljer sig 

från undervisningen i svenska som modersmål är enligt Hyltenstam (2001:9) en del 

där det finns självklara brister. En skillnad som han nämner mellan undervisningen i 

svenska som modersmål och svenska som andraspråk är att i modersmålet kan 

läraren vara någorlunda säker på elevernas utvecklingsnivå i svenska, medan det i 

andraspråket kan finnas stora variationer som inte går att förutsäga genom att titta 

på elevens ålder eller skolår.  

 Ladberg (2000:109) menar att barns språkinlärning inte sker per automatik 

enbart genom att språket talas i dennes omgivning utan att språket måste ha 

känslomässig betydelse för barnet. Det är därför i första hand familjen och kompisar 

som påverkar vilket språk barnet tillägnar sig. 

 

2.6 Tidigare undersökningar kring pedagogers syn 
på svenska som andraspråk 
 
Som nämnts ovan (se 2.2) syftar undervisningen i svenska som andraspråk till att 

eleverna i det yttersta ska uppnå förstaspråksnivå (en detalj som ändrats i den nya 

läroplanen Lgr 11, se 2.2.1). Detta är något som Norrby och Håkansson (2007:17) 

menar visar på “ett enspråkigt perspektiv på tillvaron med en färdig, statisk norm för 

hur svenska ska se ut”. De jämför synen på svenskan som andraspråk med hur olika 

varieteter av engelska är långt mer accepterad. En historiskt sett kortare erfarenhet 

av mångspråkighet jämfört med det engelska språkets kan vara en förklaring till hur 

synen på vad som är godkänd svenska ser ut (Norrby & Håkansson, 2007:17–18).  På 

samma sätt som vi ser på engelskans alla variationer och accepterar dessa, bör vi 

även se på svenskan, menar Andersson (2006:24). Han anser att det svenska språket, 

precis som det engelska, måste ses som en allmän tillhörighet, ett språk som tillhör 

alla svensktalande oavsett modersmål. Fredrik Lindström (2006) skriver att det 

svenska språket är under ständig utveckling och att det centrala i ett språk är dess 
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kommunikativa egenskaper. Enligt honom finns det inte fel i ord och språk så länge 

den tänkta mottagaren uppfattar budskapet som det är tänkt. 

Norrby och Håkansson (2007:18) ställer sig, i förhållande till Anderssons 

(2005:24) resonemang, frågan om läroplanens mål är rimlig. Han konstaterar efter 

att ha granskat en studie av Niclas Abrahamsson och Kenneth Hyltenstam 

(2004:244) att inte ens de som börjar lära sig svenska i förskoleåldern varken kan 

eller bör jämföras med de som har svenska som sitt förstaspråk. Bortsett från detta är 

det dock fortfarande viktigt att elever med svenska som andraspråk får tilldelat alla 

de verktyg de behöver för att leva och verka i samhället under samma förutsättningar 

(Utbildningsdepartementet, 1998:3) som de elever med svenska som modersmål 

(Norrby och Håkansson, 2007:18).  

I USA visade sig elever med inlärningssvårigheter ha fått bättre resultat och ett 

förbättrat uppförande efter att de fått en undervisning som anpassats efter deras 

inlärningsstil. Ladberg (2000:61) menar att förklaringen kan ligga i eleverna kände 

sig psykiskt misshandlade i skolan genom att det undervisningssätt som de ställdes 

inför plågade dem, samtidigt som de fick höra att de själva gjorde fel. En anpassad 

undervisning stärkte, menar hon, elevernas självförtroende vilket i sin tur ändrade 

deras beteende. 
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3 Metod och material 
 

3.1 En kvalitativ studie 
 
Studien har som syfte att lyfta fram och granska hur pedagoger i skolår 5 resonerar 

kring undervisningen i svenska som andraspråk och hur deras inställning påverkar 

elevernas inlärning. Detta förutsätter en kvalitativ studie som fördjupar sig i ämnet 

till skillnad från den kvantitativa studien som tittar på hur vanligt förekommande ett 

fenomen är (Denscombe 2009:319–325, och Stukát 2005:31–32). Denscombe 

(2009:367) påpekar att en kvalitativ data, det vill säga det som ligger till grund för en 

kvalitativ studie, har formen av ord eller visuella bilder. Han menar att sådan form av 

data förutsätter forskningsmetoder som observationer och intervjuer men menar 

samtidigt på att även enkäter som bygger på öppna frågor, vilket ligger till grund för 

denna undersökning, är lämplig i en kvalitativ studie då dessa består av skrivna ord. 

Önskvärt för en sådan här kvalitativ studie hade dock varit en metodtriangulering där 

enkätsvaren hade kombinerats med intervjuer och eventuellt även observationer. En 

metodtriangulering hade gett oss fler perspektiv på det undersökta fenomenet 

(Denscombe, 2009:184-185), vilket hade stärkt trovärdigheten i enkätsvarens 

teoretiska fynd och samtidigt gett oss en tydligare bild av situationen. 

Metodtriangulering användes dock inte då detta inte kunde rymmas inom arbetets 

tidsramar (notera Bilaga 1 – pedagogenkät där förstasidan har frågan om pedagogen 

vill ställa upp på en intervju). 

Studien bygger istället på en informationstriangulering (Denscombe, 

2009:186) där pedagogerna utgör en informantgrupp och eleverna en annan. 

Enkätresultaten från dessa två informantgrupper ställs mot varandra och ger oss en 

bredare och djupare bild av situationen. Samtidigt finns även vissa kvantitativa data 

med i form av information kring elevstatistik. Det är dock viktigt att vara medveten 

om att en sådan här studie aldrig kan vara helt objektiv då den information som 

framkommer i enkäterna ska tolkas vilket betyder att olika analyser och tolkningar 

kan komma fram beroende på vem som tolkar enkäterna. Det finns även en risk för 

att informanterna lämnar den information som de tror är rätt, vad de tror är de 

förväntade och önskvärda svaren.  Av denna anledning lämnades pedagogernas 

enkäter ut direkt vid det avtalade tillfället för enkätundersökning. Men det är för den 

delen inte säkert att pedagogerna har gett de svar som ger den mest rättvisa bilden av 
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deras syn på undervisningen i svenska som andraspråk eller att de svar de gett 

kommer fram på det sätt de hade tänkt sig. En kvalitativ studie blir kvalitativ först 

när insamlade data analyseras analytiskt, menar Denscombe (2009:320). 

Enkätsvaren korstabulerades (Stukát, 2005:42, 94–96) därför både inom och mellan 

informantgrupperna (pedagoger och elever) i analys- och diskussionskapitlen för att 

ge en djupare bild av hur pedagogernas syn på svenska som andraspråk ser ut och 

vilka faktorer som påverkar deras syn. 

3.2 Val av material 
 

Studien utgår från tidigare forskning kring svenska som andraspråk samt en 

enkätundersökning bland fyra pedagoger och 74 elever i skolår fem.  

3.3 Beskrivning av pedagogenkäten 
 

Pedagogerna fick svara på ett ostrukturerat frågeformulär som inleddes av några 

strukturerade frågor kring deras bakgrund. Enkätens öppna frågor gav pedagogerna 

möjlighet att redogöra för hur de resonerar kring olika frågor angående 

undervisningen i SvA samt annan undervisning av elever med svenska som 

andraspråk och elever med svenska som förstaspråk.  

Att enkäten utgörs av öppna frågor grundar sig i att studien, som nämnts ovan, 

är en kvalitativ studie där mer analyserande och djupgående svar krävs. I enkäten 

finns även frågor kring pedagogernas bakgrund, information som är viktig när svaren 

ska korstabuleras (Stukát, 2005:42, 94-96). Varje pedagogenkät har ett unikt 

nummer som är kopplat till varje elevgrupp för att se på eventuella skillnader mellan 

elevgrupperna i förhållande till pedagogerna. 

 En fördel med att, som här, använda sig av enkäter är att dessa utesluter 

intervjuareffekten och svaren kan sedan bearbetas och analyseras på ett mer 

statistiskt och objektivt sätt (Stukát, 2005:43). Stukát noterar att en 

enkätundersökning medför risken att frågorna kan misstolkas och att det inte finns 

möjlighet att kontrollera detta. Av den anledningen var jag personligen närvarande 

när pedagogerna fyllde i sina enkäter.  
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3.4 Beskrivning av elevenkäten 
 

De enkäter som riktade sig till eleverna hade tio frågor som, precis som 

pedagogenkäterna, till större delen var ostrukturerade men inleddes med några 

frågor av strukturerad karaktär angående elevernas modersmål. Här visade sig dock 

de öppna frågorna på en ovana bland informanterna att skriva utförliga svar vilket 

inte var helt oväntat. Just detta varnar Stukát (2005:44) för. Han menar att öppna 

frågor kan ge “magra och intetsägande” svar dels beroende på låg motivation hos 

informanterna och dels på vanan och förmågan att uttrycka sig skriftligt. 

 Till dessa elever hade därför en strukturerad enkät eventuellt gett en tydligare 

och mer tillförlitlig bild av hur eleverna uppfattar och känner sig i olika 

språkutvecklande situationer i och utanför klassrummet. Samtidigt hade en 

strukturerad enkät inte gett eleverna samma möjlighet att fritt uttrycka sina tankar 

och idéer. En strukturerad enkät hade även riskerat att styra in eleverna på svar som 

bygger på en föreställning om hur eleverna förväntas svara.  

3.5 Studiens tillförlitlighet 
 

Studien bygger på tidigare forskning samt enkätsvar från fyra pedagoger och 74 

elever uppdelade på två städer i Mellansverige. Detta ger ett underlag på sammanlagt 

76 pedagogsvar och 740 elevsvar. Studien är således tillförlitlig för sin egen del men 

det går med anledning av det begränsade antalet pedagoger inte säkerställa dess 

riktighet i förhållande till en mer omfattande undersökning då det enligt statistik från 

Skolverket (3) under läsåret 2009/2010 fanns 77 600 pedagoger anställda i 

grundskolan (lågstadielärare ej medräknade). Av dessa pedagoger var 8942 

mellanstadielärare, 15 259 lärare i skolåren 1-7, 23 152 lärare i skolåren 4-9 samt 

30 247 pedagoger anställda inom övriga ämnen i grundskolan under detta läsår. Som 

nämnts i kapitlets inledning hade en metodtriangulering gett oss fler perspektiv på 

undervisningssituationen och därigenom ökat studiens tillförlitlighet som hade legat 

närmare en helhetsbild.  
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3.6 Urval 

 

Studien har genomförts bland lärare och elever i skolår 5 i två städer i Mellansverige. 

Profilen för de klasser som ingår i studien är att dessa har minst tre elever med 

svenska som andraspråk och minst tre elever med svenska som förstaspråk.  

 
 

3.7 Studiens generaliserbarhet 

 

Studien bygger på tidigare forskning samt en enkätundersökning med fyra pedagoger 

och 74 elever. De data som föreligger studien omfattar därför sammanlagt 76 

pedagogsvar och 740 elevsvar. Då undersökningens fokus ligger på pedagogen kan 

dock dess generaliserbarhet diskuteras. Studien ger oss en bild av hur situationen kan 

se ut och elevernas enkätsvar utgör en stödjande funktion som förstärker 

tillförlitligheten i pedagogernas svar. Men den kan inte med säkerhet klargöra hur 

den nationella situationen ser ut.  

 

3.8 Etiska ställningstaganden 

 

I utförandet av enkätundersökningarna har hänsyn tagits till informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002). Studien omfattar ett fåtal pedagoger uppdelade på två orter i Sverige vilket 

har gjort att extra stor vikt har lagts på att alla enkäter behandlas konfidentiellt 

(Vetenskapsrådet, 2002:12) och med stor försiktighet för att informanternas 

identiteter inte ska kunna röjas. Det är därför endast jag och de medverkande 

pedagogerna som är medvetna om sitt deltagande (om inte de själva valt att berätta 

för övriga personer). Det har inte heller skett någon dokumentation i enkäterna över 

vilka skolor eller vilka pedagoger som medverkar. Då elevenkäterna inte var av etiskt 

känslig karaktär (Vetenskapsrådet, 2002:9) behövdes elevernas vårdnadshavare inte 

informeras. Enkätfrågorna tar inte upp sådan personlig information som kräver 

tillåtelse från elevernas vårdnadshavare.  

 Informanterna har informerats om undersökningens ämnesområde, det vill 

säga att undersökningen berör undervisningen i svenska som andraspråk, dock har 

inte det specifika syftet i att undersökningen behandlar synen på denna informerats. 
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Detta för att studien inte skulle riskera att få allt för vinklade svar. Pedagogerna har 

informerats om deras rätt till att avböja sig från att delta i enkätundersökningen och 

en presentation av projektansvarig samt lämpliga kontaktuppgifter gavs, tillsammans 

med en kortare presentation av undersökningen, på enkätens första sida (se Bilaga 1 

– Pedagogenkät).  

 Den information som lämnats i enkäterna har endast insamlats och använts för 

undersökningens syfte. och kommer inte utlånas för kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002:14). Samtliga deltagande 

pedagoger har begärt att få läsa den publicerade versionen av undersökningen och 

kommer därför att meddelas när publiceringen är gjord samt tilldelas den slutliga 

versionen. 
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4 Resultat och analys 
 
Här följer resultatet av pedagog- respektive elevenkäterna. Resultatet av 

pedagogenkäterna (se Bilaga 1 – Pedagogenkät) presenteras i tre delar för att ge en 

mer överskådlig bild av dessa. Efter varje del följer en analys där pedagogernas svar 

analyseras utifrån forskningsbakgrund (se kapitel 2 Bakgrund) samt skillnader och 

likheter mellan svaren. Därefter följer en analys av de 74 elevenkäterna (se Bilaga 2 – 

Elevenkät) där dessa analyseras och jämförs med pedagogernas enkätsvar. För att 

lättare kunna följa de olika pedagogernas svar har dessa namngivits P1, P2, P3 och 

P4. I analysen av elevenkäterna kommer samma benämning användas för att på så 

vis visa varje pedagog i relation till sina elevers svar.  

4.1 Resultat av enkätundersökning 
 
Enkätfrågorna har delats upp efter tre områden: pedagogens bakgrund och 

förutsättningar (4.1.1), pedagogens syn på undervisningen (4.1.2) och pedagogens 

beskrivning av undervisningen (4.1.3). I varje avsnitt redovisas först de frågor som 

hör till avsnittet, därefter följer en tabell över pedagogernas svar där varje rad 

motsvaras av en fråga och varje kolumn av respektive pedagog.  

 

4.1.1 Fråga 1- 7 pedagogenkäter 
 

Född: 19___  

Verksam inom skolan sedan år _____ 

Om du gjort uppehåll från skolverksamheten, under vilka perioder? Ange ungefär 

när. 

1. Vilka utbildningar har Du? (lista samtliga, ange även vilket år utbildningen 

avslutades, inriktningar samt extra kurser) 

2. Hur många av Dina elever i skolår fem har svenska som andraspråk? 

3. Hur många av Dina elever har svenska som förstaspråk? 

5. När hade Du Din första elev med svenska som andraspråk? (notera numreringsfel i enkäten) 

6. Hur känner Du inför att arbeta med svenska som andraspråk? 

7. Vilka språkutvecklande metoder använder du dig av i undervisningen av elever 

med svenska som andraspråk? Varför? 
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Tabell 1 

 P1 P2 P3 P4 

 Född 1957 
Verksam inom skolan: 
1990-  (uppehåll: ht-97 till 
vt-01) 

Född: 1973 
Verksam inom skolan: 
2000- 

Född: 1965 
Verksam inom skolan: 
2002- 

Född: 1949 
Verksam inom skolan: 
1971-1979, 1990- 

1
1 Fritidspedagog 

Lärare 1-7 (sv/so, 
kurs Sva) 2001 

Lärare 1-7 (Sv/So/Eng) -
99 
Handledare -08 

Lärare 1-7 (år ?) 
mentor/ handledare -07 

Mellanstadielärare  -71 
speciallärare -98 
Rektorsutbildning  -03 

2 4 8 10 8 

3 20 8 7 18 
5 2001 2000 2002 1976 
6 Roligt och viktigt Stor utmaning, vill ha mer 

utbildning för att känna sig 
mer säker. 

Känner mig inte bekväm, 
för lite utbildning. Har 
grupp med Sv 
förstaspråk. 

Försöker uppmuntra att 
läsa Sv böcker för att utv. 
Sv. 
Indv. hjälp så mycket som 
möjligt. 

7 Noggrann med genomgång 
av texter -så alla förstår. 
Förbereder med 
språkförståelsetexter med 
innehållsfrågor. 
Skriva och berätta inför 
klassen. 

Parsamtal - för att 
eleverna ska få diskutera 
olika saker. Diktogloss - 
för att arbeta med 
grammatiken och 
meningsbyggnad men 
även stavning. Mycket läs- 
och ordförståelseträningar. 
Högläsning och annan 
läsning för att bygga ut 
ordförrådet och träna 
läsförståelse. 
Genremodellen - för att 
eleven ska möta texter 
som den kommer att möta 
i verkliga livet, tex. recept, 
annonser, instruktioner. 

Som jag skrev tidigare så 
har jag inte de eleverna 
utan det är andra 
pedagoger som har de 
eleverna. Jag tar hjälp av 
mina kollegor i andra 
ämnen när jag blir osäker 
på hur jag ska hjälpa de 
som bäst. 

Vi har speciella So-böcker 
för elever som behöver 
anpassad text. 
 
Mycket individanpassad 
undervisning, enskilda 
instruktioner osv. 
 
Återkoppling - frågor. 

Tabell 1: Pedagogernas svar på enkätfrågorna 1-7. 
 
4.1.1.1 Analys av frågorna 1-7 
Enkätens inledande frågor ger oss en bild av de medverkande pedagogernas 

bakgrund och erfarenhet av undervisning samt deras förutsättningar angående 

undervisningen i svenska som andraspråk. Vi ser här att både antalet elever och 

fördelningen mellan elever med svenska som förstaspråk respektive andraspråk 

varierar mellan pedagogernas elevgrupper. Hos P1 har endast fyra av 24 elever 

svenska som andraspråk, medan P3 har tio elever av 17 med svenska som andraspråk. 

Fråga 6 ger oss en vink om hur pedagogerna känner inför att arbeta med ämnet 

svenska som andraspråk. Vi ser här att de lärare som varit verksamma inom skolan 

en längre tid beskriver sig själva som mer trygga än de som inte har samma 

erfarenhet av undervisning. Enkäten ger indikationer på att erfarenheten av elever 

med svenska som andraspråk inte har samma betydelse för hur pedagogerna känner 

                                                 
1
 Pedagogernas övriga utbildningar har reducerats då dessa inte gav ytterligare, för studien, värdefull 

information. 
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inför undervisningen av dessa som den sammanlagda erfarenheten av undervisning 

har. De pedagoger med kortare undervisningserfarenhet beskriver sig själva som lite 

osäkra och obekväma samt att de har för lite utbildning i ämnet, vilket är något som 

Hyltenstam (2001:9) menar utgör en del av de brister som finns i undervisningen i 

svenska som andraspråk. 

 Hur de olika pedagogerna beskriver de språkutvecklande metoder som används 

i deras respektive undervisning skiljer sig från varandra både vad gäller hur de 

arbetar och i vilka situationer de ser en möjlighet till att utveckla elevernas 

språkfärdigheter. Pedagog P2 beskriver metoder som främst kan anses vara 

relaterade till svensklektionerna medan pedagog P1 ger en beskrivning av metoder 

som delvis går att använda sig av i andra ämnen än just svenskan, vilket stämmer 

överens med kursplanen i svenska som andraspråk. Pedagog P4 å andra sidan tar upp 

och beskriver hur hon i sin klass arbetar för att utveckla svenskan hos sina elever med 

svenska som andraspråk i andra ämnen än svensklektionerna. Den pedagog med 

störst andel elever med svenska som andraspråk, P3, ger ingen beskrivning av vilka 

språkutvecklande metoder hon använder sig av i sin undervisning utan använder sig 

istället av andra pedagoger på skolan som stöd. Pedagogen beskriver i fråga fem att 

hon, på svensklektionerna, har elever med svenska som förstaspråk. Men när vi tittar 

på de övriga, främst pedagog P1 och P4, så kan vi se att språkutvecklande metoder 

kan användas även i undervisningen av andra ämnen.  

Individuell hjälp och individanpassad undervisning i så stor utsträckning som 

möjligt betonar pedagog P4 som viktigt i undervisningen av elever med svenska som 

andraspråk (detta utesluter givetvis inte att pedagogen har samma syn även på elever 

med svenska som förstaspråk).  

 

4.1.2 Fråga 8-12 pedagogenkäter 
 
8. Vilka ämnen anser du vara svårast att undervisa i vad gäller elever med svenska 

som andraspråk? Varför? (förklara så utförligt du kan) 

9. Hur arbetar du för att underlätta undervisningen... 

...för dig? 

...för eleverna? 

10. Hur ser du på modersmålsundervisning? 

11. Vilken betydelse anser du modersmålsundervisningen har för elevernas utveckling 

i det svenska språket? 
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12. Vilken skillnad ser du i din undervisning mellan elever med svenska som 

andraspråk respektive förstaspråk? 

 
Tabell 2 

 P1 P2 P3 P4 
8 Beror på eleven, men 

historia kan vara svårt -ej 
förankrade med den 
svenska historian. Ej 
heller hjälp hemma. 
Viktigt att vara tydlig som 
lärare och berätta mycket. 

Jag anser att So och No är 
de svåraste ämnena att 
undervisa SvA elever i för 
det är ibland svårt att veta 
om de förstått 
sammanhang och innehåll i 
faktatexter och uppgifter. 

Eftersom jag har många 
elever med SvA så gäller 
det att förklara mycket i 
alla ämnen och på alla 
genomgångar och 
lektioner. Svårast är nog 
ändå So- och No- 
lektionerna. Om jag har 
förklarat och läst eller gått 
igenom ett område så är 
det ändå så att när 
eleverna ska jobba 
självständigt eller söka 
fakta att språket kan vara 
svårt. Jag uppmanar 
eleverna att fråga när de 
inte förstår och vikten av 
att förstå helheten av det 
man läst. Ofta övar vi på 
ord från So och No ämnen 
i form av “veckans ord”. 
Eleverna ska då förstå och 
kunna skriva en mening 
där de visar det. 

Elever från 
förberedelseklass får 
studiehandledning på sitt 
eget språk. 
 
Matte är knepigt ibland. 
Kulturellt, böckernas 
utformning, språket. 
 
So - vi lutar oss mot vårt 
svenska arv - traditioner. 
Kan vara svårt att hitta en 
gemensam plattform. 
Kräver många förklaringar. 

9 Börjar med att berätta om 
t.ex ett nytt land. Gör 
tankekarta gemensamt. 
Läser faktatext högt Då 
har alla elever tagit del av 
texten. 

Jag tar hjälp av kollegor 
med SvA-utbildning och 
frågar dem om råd och 
stöd. Vi planerar 
tillsammans i arbetslaget 
och delar upp 
arbetsområdena mellan 
oss. 

Förbereder mig Samarbete med föräldrar 
(läsning även hemma) 
SvA-lärare, spec. och 
mycket individuellt i 
samarbete med eleven. 

- Se föregående svar För eleverna: Jag har 
grundliga genomgångar 
och vi går tillsammans 
igenom texter och tar reda 
på vad orden betyder etc. 
Vi går långsamt framåt och 
repeterar ofta. 

Förklarar ofta och mycket. 
Vill att de ska våga fråga 
när de inte förstår. Jobba 
mycket på att försöka få 
ett klimat i klassrummet 
där de känner sig trygga 
med att våga fråga. 

Samförstånd med eleven. 
Viktigt att prata, 
bestämma tillsammans. 
 
Även med föräldrar / 
utvecklings. 

10 Det är viktigt, men vi har 
tyvärr inget samarbete 
med de lärarna eftersom 
de inte har tid till det 

Jag tror att den är viktig för 
elevens språkutveckling. 
Man talar om 
undersökningar som visar 
att lär man sig 
modersmålet ordentligt så 
blir det lättare att lära sig 
andra språk. 

Viktig för deras utveckling 
och för att behålla de 
kultur och det språk de är 
födda med eller deras 
föräldrar pratar. 

Jätteviktigt 
Identitet 
Ursprung 

11 Det är mycket viktigt att 
de kan sitt modersmål, 
annars finns risken att de 
får två “halva språk”. 

se fråga 10 Jag tror på det forskning 
har visat att elever som 
fortsätter att utveckla sitt 
modersmål eller är duktiga 
inom L&S-utveckling i sitt 
modersmål har lättare att 
utvecklas i det sv. språket. 

Mycket viktigt - att kunna 
jämföra - härleda. 

12 Jag kan behöva förklara 
lite extra för elever med 
Sva, t.ex. ett mattetal, inte 
matematiken utan 
frågeställningen. 

Jag måste gå långsamt 
fram, ha grundligare 
genomgångar, förklara fler 
ord och repetera mer. 

Att eleverna med sv. som 
förstaspråk har lättare för 
att ta till sig texter och 
filmer utan extra 
förklaringar 

En tillgång att kunna flera 
språk en stor arbetsinsats 
för eleverna. 

Tabell 2: Pedagogernas svar på enkätfrågorna 8-12. 
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4.1.2.1 Analys av frågorna 8-12 
Gemensamt för pedagogerna är att de beskriver SO-ämnena som de svåraste ämnena 

att undervisa elever med svenska som andraspråk i. Meningarna går dock isär något 

när pedagogerna beskriver anledningen till varför just dessa ämnen är svårare än 

andra att undervisa i. P1 och P4, de pedagoger som har längre erfarenhet, menar att 

svårigheten ligger i att dessa elever många gånger inte delar samma historia och 

traditioner vilket gör att det, som P4 skriver, “kan vara svårt att hitta en gemensam 

plattform”, vilket Ladberg (2003:183) i sin tur menar kan underlättas genom ett 

samarbete med modersmålsläraren. P3 betonar istället språkbegränsningarna hos 

eleverna som den främsta anledningen till att SO-ämnena är de svårare att undervisa 

elever med svenska som andraspråk i samtidigt som hon förklarar för eleverna att det 

viktigaste är att de förstått helheten. Hon lägger stor vikt på att utveckla elevernas 

ordförråd genom att eleverna uppmanas använda de nya orden i meningar. P2:s 

resonemang kan tolkas som en förklaring som ligger mellan de övriga pedagogernas. 

Att förstå sammanhang och innehåll i en text kan förutsätta både förståelse kring 

bakgrunden (den gemensamma plattformen som P4 beskriver) och tillräckliga 

språkkunskaper. 

 Hur pedagogerna arbetar för att underlätta sin undervisning visar på en skillnad 

i var eller hos vem de ser den stora utmaningen/förutsättningen: hos eleven, i 

hemmet, hos kollegorna, hos sig själva eller i en kombination av dessa. P1 arbetar 

med att alla elever ska vara med samtidigt och att denna arbetsmetod underlättar 

undervisningen både för henne och för eleverna. En fråga att ställa sig kan dock vara: 

hur kan vi vara säkra på att “alla elever tagit del av texten”? Hur vet vi att elever med 

svenska som andraspråk har förstått texten? P2 planerar sina lektioner i samråd med 

sitt arbetslag och de pedagoger som har utbildning i svenska som andraspråk medan 

P3 endast noterat att hon “förbereder sig” hur denna förberedelse ser ut framgår dock 

inte av enkäten. P4 berättar att hon samarbetar med föräldrarna, något som P1 tar 

upp i fråga 8 (där hon berättar att många elever inte får någon hjälp hemma), och 

SvA-lärare. Hon arbetar även “mycket individuellt i samarbete med eleven”, vilket 

Ladberg (2000:61) antyder på stärker elevernas självförtroende. 

 För att underlätta undervisningen för eleverna beskriver P2, precis som P1 (se 

ovan), att hon “går igenom texter tillsammans med eleverna och tar reda på vad 

orden betyder etc”. Hon går långsamt fram och repeterar ofta. P3 tycks lägga stor vikt 

på att eleverna ska känna sig trygga i gruppen och våga fråga om sådant de inte 
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förstår. Hon menar med andra ord att elevernas trygghet i gruppen är en 

förutsättning för att de ska kunna lära sig samtidigt som hon förklarar ofta och 

mycket. P4 betonar vikten av samarbetet med eleverna och att de ska få vara 

delaktiga i planeringen av lektionerna samtidigt som hon menar att undervisningen 

även ska ske i samförstånd med föräldrar. Pedagogerna arbetar med hela 

elevgrupperna i enlighet med Ladbergs (2000:180-ff) anförande. 

 Samtliga pedagoger är överens om att modersmålsundervisningen är viktig. P4 

tar upp elevernas ursprung och identitet som en viktig del i 

modersmålsundervisningen samtidigt som P3 utvecklar detta med att skriva om 

vikten av att eleverna får behålla det språk de är födda med eller det språk deras 

föräldrar pratar, vilket Ladberg (2000:18-ff) menar är av stor vikt för elevernas 

språkutveckling. P2 betonar att modersmålsundervisningen är viktig för elevens 

språkutveckling och hänvisar till undersökningar i området som visar på en koppling 

mellan ett väl utvecklat modersmål och högre utvecklingspotential inom det svenska 

språket, i enlighet med de undersökningar som presenteras i kapitel 2. P1 skriver att 

modersmålsundervisningen är viktig men att de inte har något samarbete med 

lärarna i de olika språken då dessa inte har tid till det. P1 menar att om eleven inte får 

undervisning i sitt modersmål finns det risk att eleven får två “halva språk”, vilket 

kan tolkas som samma syn som P2 har. Även P3 tar upp kopplingen mellan 

utvecklingen inom sitt modersmål (samt läs- och skrivutveckling i modersmålet) och 

utvecklingen i det svenska språket och lägger till med hänvisning till den forskning 

som finns kring detta. P4 anser att modersmålsundervisningen är viktig för elevens 

utveckling i det svenska språket då den hjälper eleven att kunna “jämföra” och 

“härleda”, vilket stämmer överens med vad Skolverket (2) skriver i kursplanen för 

svenska som andraspråk. Pedagogen framför dock inte hur eleven får hjälp med 

detta. Det framgår inte heller om P4 har den problematik kring samarbetet med 

modersmålslärarna som P1 har, vilket i så fall borde utgöra ett hinder genom att 

avsaknad av ett sådant samarbete försvårar anpassningen av elevernas uppgifter 

(Ladberg, 2003:183). Ladberg (2000:61) tar vidare upp ett exempel där elever fått 

förbättrade resultat och stärkte deras självförtroende efter att deras undervisning 

anpassats efter deras förutsättningar. 

 När pedagogerna beskriver vad som skiljer deras undervisning med elever med 

svenska som förstaspråk från elever med svenska som andraspråk ser vi att P1, P2 

och P3 tar upp att de måste gå långsamt fram och förklara ofta för 
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andraspråkseleverna medan förstaspråkseleverna, tillägger P3, har lättare att ta till 

sig texter. P1 noterar att det i matematiken inte syns några svårigheter i själva 

mattetalen utan i de frågeställningar som beskriver matteuppgifterna. Pedagog P4 

skriver att skillnaden ligger i att andraspråkseleverna har en stor tillgång genom att 

de kan flera språk men att det samtidigt kräver en större arbetsinsats under 

lektionerna än för förstaspråkseleverna. Här noterar Skolverket (2) att det krävs ett 

varierat användande av språket för att det ska utvecklas. 

 

4.1.3 Fråga 13-19 pedagogenkäter 
 
13. Hur uppfattar du läsnivån hos dina elever med svenska som förstaspråk? 

14. Hur uppfattar du läsnivån hos dina elever med svenska som andraspråk? 

15. Hur gör du för att inkludera elever med svenska som andraspråk i 

undervisningen? 

16. Sker det separata lektioner i SvA? 

– Om ja: hur ser den undervisningen ut? 

– hur skiljer sig undervisningen i svenska som andraspråk från undervisningen i 

svenska som förstaspråk? Varför? 

17. Anser du att undervisningen i svenska som andraspråk bör ske separat? 

– Varför/ Varför inte? 

18. Vad ser du som svårast vad gäller undervisning i Svenska som andraspråk? 

19. Vad ser du som lättast vad gäller undervisning i Svenska som andraspråk? 

Tabell 3 

 P1 P2 P3 P4 
13 Läsnivån hos mina elever 

med svenska som 
förstaspråk är hög hos 18 
av 20. 

Den är bra men det finns 
elever som inte har något 
intresse för läsning alls och 
de har inte ron att sitta och 
läsa en längre stund. Det 
finns också vissa som har 
svårt att få till flytet i 
läsningen. Svårt att prata 
generellt som om de var en 
homogen grupp. 

Den är ganska bra. 
Tidigare elever jag haft 
har visat ett större intresse 
för böcker och för att vilja 
utveckla sin läsning till att 
kunna läsa mer 
avancerade texter och 
tjockare böcker. 

Den är i år riktigt bra. Vi 
fokuserar otroligt mycket 
på “Att läsa” under år 4. 
Läxa ständigt att läsa 
svensk litteratur varje 
kväll. 

14 Läsnivån är olika, av fyra 
elever har två en hög 
läsnivå, en något lägre 
och den fjärde en låg 
nivå p.g.a andra problem. 

Vissa elever håller en hög 
nivå men hos andra är 
läsförståelsen låg. 

Den är bra hos många och 
mindre bra hos vissa. 

Samma som frågan ovan. 
Vi gör upp det 
tillsammans med 
eleverna vid 
utvecklingssamtal 
nyckeln till lärande. 

15 Det är inte så stora 
skillnader mellan 
eleverna i min klass. Jag 
tänker mer på eleverna 
som individer. Jag är 
alltid noga med 
genomgångar och 
förklaringar av t.ex. nya 
begrepp. När vi går 

Jag anpassar material/ 
genomgångar/ uppgifter så 
att det ska passa. Jag har 
många gruppuppgifter där 
eleverna får diskutera 
mycket och lära av 
varandra. 

I svenskundervisningen så 
har vi eleverna indelade i 
grupper, Sv, SvA och 
SvA+(nyanlända elever) 
och spec. (i behov av 
speciell undervisning). 
Annars jobbar jag som jag 
har beskrivit ovan. 

Återkopplar med eleverna 
enskilt. Frågar om dom 
förstått eller vill ha extra 
hjälp. 



25 

 

igenom en text eller när 
jag läser högt förklarar 
jag alltid ord som jag tror 
kan vara svåra att förstå. 

16 Ja, Den varierar, t.ex. 
ordkunskap, grammatik, 
de kan få skriva texter 
och läsa. 

Ja, Vi har tre grupper som vi 
delat in enligt följande: 
- Sv (svenska som 
förstaspråk 
- SvA (elever med svenska 
som förstaspråk, oftast 
födda i Sverige) 
SvA+ (de som inte varit i 
Sverige så länge) 

Ja, se tidigare förklaring. Ja, undervisning i grupp 
från vår årskurs med 
SvA-lärare. 

- Svårt att svara på 
eftersom jag inte 
undervisar i Sva just nu. 
Men undervisningen i 
Sva sker i små grupper 
och man är mer 
noggrann med varje elev 
eftersom grupperna är 
små. Det är också lättare 
att gå in på detaljer i 
språket och att arbeta 
med uttal och hinna 
lyssna på varje elev. 

Vi går långsammare fram i 
min grupp och gör inte alla 
uppgifter, vi pratar mer om 
varje uppgift och jag 
kontrollerar förståelsen 
noggrant. 

Ofta när vi pedagoger i sv 
har planering så utgår vi 
från samma grund/ 
arb.område men vi jobbar 
med det olika utefter 
elevernas förutsättning 
och kunskap. 

Fokus på ord och fraser 
som blir användbara för 
eleven i den andra 
undervisningen 

17 Ja, då får de eleverna 
undervisning i lugn och 
ro. De måste inte vara 
“duktiga” inför klassen. 
Men undervisningen 
borde samordnas mer. 

Nej, jag tycker vi har hittat 
en bra metod/ 
gruppindelning som 
fungerar och där eleverna 
inte behöver jämföra sig 
med de som har svenska 
som förstaspråk. Men 
självklart finns det både för- 
och nackdelar med båda. 

Nu har vi det separat 
redan och jag tycker att 
det finns både för och 
nackdelar. För oss 
pedagoger är det lättare 
att göra planeringar och 
ha lektioner. För eleverna 
kan det bli för lite 
utmaningar och förebilder 
under arbetspassen (de 
som är på samma nivå 
och jämför sig med 
varandra). 

Hanterad med rätt 
attityd blir det bra för 
elever och få extra stöd i 
liten grupp. 

18 Att eleverna kan vara på 
helt olika nivåer och 
behöver träna på helt 
olika saker. 

Att jag inte har utbildning 
och är säker på att jag gör 
det som är bäst för 
eleverna. 

Att hitta rätt nivå Barnen är på väldigt 
olika nivå. Samma 
svårigheter som i ett 
vanligt klassrum. 

19 Att få arbeta med små 
grupper. Att man kan 
koncentrera sig på 
språket som lärare och 
inte behöver undervisa i 
många ämnen. Att 
eleverna ofta är så 
motiverade, de vill bli bra 
på svenska. 

Vet inte - förstår inte frågan 
riktigt... 

Färre mål att uppnå. Svårt 
att svara på eftersom jag 
inte undervisar i det. 

Gruppstorleken. 
 
Få jobba individuellt. 

Tabell 3: Pedagogernas svar på enkätfrågorna 13-19. 
 
4.1.3.1 Analys av frågorna 13-19 
Pedagogerna tycks inte se någon skillnad mellan läsnivån hos förstaspråkselever och 

andraspråkselever. P4 svarar på fråga 14 att de (förutom att fokusera mycket på 

läsning och ständig läxa att läsa hemma) “gör upp det tillsammans med eleverna vid 

utvecklingssamtal nyckeln till lärande”. Hon beskriver med andra ord inte vilken 

skillnad mellan första- och andraspråkselevernas läsnivå men hennes svar i fråga 14 

kan tolkas som att andraspråkseleverna behöver ett större stöd och mer planering 

kring deras läsning (notera även hennes svar i fråga tolv där hon skriver att 

andraspråkseleverna har en större arbetsinsats framför sig). De övriga pedagogerna 

(P1, P2 och P3) ser elever med både hög läsnivå och lägre läsnivå bland både 
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förstaspråks- och andraspråkseleverna men det är framför allt hos 

andraspråkseleverna som de uttryckligen noterar att där finns elever med lägre 

läsnivå (främst P2 och P3). De främsta skillnaderna beskrivs av P2 och P3 som menar 

att intresset för läsning har sjunkit hos förstaspråkseleverna jämfört med de elever de 

haft tidigare.  

 Hur pedagogerna arbetar för att inkludera andraspråkseleverna i 

undervisningen skiljer sig på så sätt att P1 (som noterar att skillnaderna mellan 

första- och andraspråkseleverna inte är så stora) och P4 arbetar mycket med eleverna 

som individer och enskilda uppgifter medan P2 arbetar mycket med gruppuppgifter. 

P2:s svar utesluter självklart inte att undervisningen samtidigt är individanpassad. 

Hon beskriver exempelvis att material, genomgångar och uppgifter är anpassade till 

eleverna. P3 hänvisar till sina tidigare svar, förslagsvis frågorna åtta och nio (min 

notering) samtidigt som hon berättar att de i svenskan är indelade i fyra olika 

grupper.  

 Samtliga pedagoger berättar att undervisningen av elever med svenska som 

andraspråk sker separat. P2 och P3 skriver båda att deras elever med svenska som 

andraspråk är uppdelade i två grupper; SvA och SvA+, där skillnaden enligt P2 ligger 

i att den första gruppen består av elever med svenska som förstaspråk (oftast födda i 

Sverige) medan den andra gruppen består av nyanlända elever. Noterbart här är att 

P2 skriver att de elever som går i SvA har svenska som förstaspråk och “oftast födda i 

Sverige”. 

 P1 menar att hon har svårt att svara på vilken skillnad som finns mellan 

undervisningen i svenska som förstaspråk respektive andraspråk eftersom hon för 

tillfället inte undervisar i SvA. Men berättar dock att då undervisningen i svenska 

som andraspråk sker i mindre grupper är man mer noggrann med varje elev 

samtidigt som de mindre grupperna gör det möjligt att gå in på detaljer i språket 

samt att arbeta med uttal och varje elev. P2 (som har SvA-gruppen) berättar att de 

går långsamt fram och hoppar över vissa uppgifter och pratar istället mer om varje 

uppgift samtidigt som hon kontrollerar förståelsen noggrant. P3 skriver att 

planeringen inför svensklektionerna sker gemensamt och att skillnaderna sedan 

ligger i att undervisningen anpassas efter elevernas förutsättningar och kunskap med 

utgångspunkt från den gemensamma grunden. 

 Pedagog P1 skriver att hon vill att undervisningen i svenska som andraspråk ska 

ske separat då detta ger eleverna en lugnare arbetsmiljö samtidigt som de inte 
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behöver vara duktiga inför klassen. Hon efterfrågar dock ett bättre samarbete, vilket 

hon även indikerar i den tidigare frågan. P2 menar däremot att den inte ska ske 

separat och motiverar sin skolas gruppindelning med en förklaring liknande P1; 

eleverna behöver inte jämföra sig med de som har svenska som förstaspråk. P2 

påpekar dock att båda gruppindelningarna har för- och nackdelar. På vilket sätt P2:s 

gruppindelning skiljer sig från P1 framgår inte och när man tittar på deras tidigare 

svar så har P2 beskrivit en indelning mellan svenska som förstaspråk och svenska 

som andraspråk. Än mer intressant blir det när vi tittar på hur P2:s kollega P3 svarar 

att de redan har det separat och menar även hon på att det finns för- och nackdelar 

med uppdelningen. För pedagogerna är det, menar hon, lättare att planera och 

genomföra lektioner medan det för eleverna kan bli för lite utmaningar och 

förebilder. P4 svarar kort att en sådan uppdelning, med rätt attityd, blir ett bra stöd 

för elever som då får extra stöd i liten grupp. 

 Det svåra med undervisning i svenska som andraspråk anser P1, P3 och P4 är 

att eleverna är på olika nivå och att hitta en nivå som är lämplig i undervisningen, 

vilket Hyltenstam (2001:9) nämner som en svårighet som kan utgöra en brist i 

undervisningen i svenska som andraspråk. P2 svarar däremot att att det är hennes 

brist på utbildning i detta ämne som skapar osäkerhet kring om det hon gör är bäst 

för eleverna.  

 Både P1 och P4 skriver att gruppstorleken är en av det positiva och mest 

underlättande vad gäller undervisningen i svenska som andraspråk. P1 menar även 

på att eleverna ofta är mer motiverade och vill bli bra på svenska samtidigt som P4 

skriver att möjligheten till att arbeta mer individuellt med varje elev underlättar 

undervisningen i svenska som andraspråk. P2 skriver att hon inte förstår frågan 

samtidigt som P3 säger sig ha svårt att svara på frågan då hon inte undervisar i 

ämnen men nämner dock att ämnet har färre mål att uppnå. 

 
 
 
 
 

4.1.4 Elevenkäter 
 
I det här avsnittet följer en presentation av svaren på elevenkäterna (se Bilaga 2 – 

Elevenkät). I de fall presentationen sker i tabellform är antalet elever angivet i 

förhållande respektive pedagog; P1, P2, P3 och P4, samt efter hur de svarat. Alla 
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resultat presenteras i förhållande till respektive pedagog. Inledningsvis läggs stort 

fokus på elever med annat modersmål än svenska, bland annat av den anledningen 

att dessa frågor främst berör just dessa elever. Men för att kunna göra en jämförelse 

är det viktigt att även förstaspråkselevernas svar finns representerade. Med 

anledning av den sammanlagda mängd data som finns i elevernas svar kommer dock 

den senare delen (enkätfrågorna 7, 8 och 10) presenteras med exempel och 

förklaringar till hur olika elevgrupper svarat. Notera att det sammanlagda antalet 

elever i undersökningen (se tabell 4, sista raden) inte stämmer överens med det antal 

elever pedagogerna angivit i sina enkäter då några elever, av olika anledningar, inte 

hade möjlighet att delta i enkätundersökningen. 

 

4.1.4.1 Elevernas svar på frågorna 1-4 

Enkätens inledande del ger oss information om elevernas språkliga bakgrund. Så här 

svarade eleverna till de olika pedagogerna på frågan (tabell 4): Vilket är ditt 

modersmål? 

 
Tabell 4 
              Pedagog 
Språk  

P1 P2 P3 P4 

Svenska 13  6 4 12 
Sv + annat 5 1 0 2 
Annat modersmål 2 8 10 10 
Totalt 20 15 14 24 
 
Tabell 4 presenterar antalet elever med svenska som modersmål respektive annat modersmål. 
 
En skillnad som kan noteras i tabell 4 är att P4 svarade att det finns åtta stycken 

elever med svenska som andraspråk i klassen medan tio av hennes elever svarat att 

de har annat modersmål. Det är med andra ord minst två elever fler som anser sig ha 

svenska som sitt andraspråk än vad pedagogen angett. Samtidigt visas här ett 

exempel på att elever som inte har svenska som modersmål, det vill säga inte har det 

svenska språket från hemmet, fortfarande kan ses som förstaspråkstalare. Troligtvis 

har dessa elever med annat modersmål än svenska uppnått en sådan nivå av den 

språkliga basen att de inte urskiljer sig från de svenska eleverna vad gäller uttal och 

grammatiska språkregler samt har en väl utvecklad språklig utbyggnad (se 2.3) 

På frågan; Vilket språk tycker du att du kan bäst? svarade elever med svenska 

som andraspråk enligt tabellen nedan (tabell 5). En elev hos P1 svarar att valet är 

svårt men väljer dock svenska. Samtliga elever med enbart svenska eller svenska och 

ett annat modersmål svarade att de tycker sig kunna svenska bäst. Samtliga elever 
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skriver att det språk de använder i klassrummet respektive på rasterna är svenska, 

med undantaget engelska på engelsklektionerna (en elev har dock svarat sitt 

modersmål tillsammans med svenska på rasterna).  

 
Tabell 5 
                     Pedagog 
Språk  

P1 P2 P3 P4 

Svenska 1 1 5 6 
Modersmålet 0 7 1 4 
svenska + modersmålet 1 0 4 0 
Totalt 2 8 10 10 
 
Tabell 5 presenterar vilket/vilka språk eleverna känner att de kan bäst  
(av de elever som inte har svenska som modersmål). 

 
Av de elever, med svenska som andraspråk, som svarat att de går på 

modersmålsundervisning ser uppdelningen mellan pedagogerna ut som följande: P1 

har en elev, P2 har åtta elever, P3 har fem elever och P4 har sex stycken elever. P1:s 

elev anser sig kunna svenska bäst medan sex stycken av P2:s elever anser sig kunna 

sig kunna sitt modersmål bäst. Av P3:s fem elever svarar fyra att de anser sig vara lika 

bra på modersmålet som på svenska medan en anser sig vara bäst på sitt modersmål. 

Bland P4:s elever skriver fyra att de känner sig bäst på sitt modersmål och två att de 

är bättre på svenska. Noterbart här är att två elever med svenska som modersmål har 

svarat att de går på modersmålsundervisning och sedan berättat vad de gör på 

svensklektionerna, vilket självfallet inte är fel eftersom det är de elevernas 

modersmålsundervisning (dessa eleven finns dock inte medräknade här). 

 

4.1.4.2 Elevernas svar på frågorna 5-6 

Bland tre av de fyra pedagogerna finns elever som av olika anledningar har slutat på 

modersmålsundervisningen. P1 har fem elever som svarat att de slutat på 

undervisningen, varav tre elever anser sig vara bäst på svenska och två elever skriver 

att de är lika bra på svenska och modersmålet. P3 har tre elever som slutat på 

modersmålsundervisningen som alla anser sig vara bäst på det svenska språket. 

Bland P4:s elever har fyra stycken svarat att de slutat på modersmålsundervisningen 

varav en känner sig bäst på sitt modersmål medan de resterande tre anser sig vara 

bäst på svenska.  

 Hos både P1 och P2 finns en elev med svenska som andraspråk som inte går på 

modersmålsundervisning, där P1:s elev anser sig vara bättre på svenska medan P2:s 

elev anser sig kunna sitt modersmål bäst. P3 och P4 har båda två elever som inte går 

på modersmålsundervisning. Av P3:s elever svarar den ena att den kan svenska bäst 
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och den andra att den kan svenska och sitt modersmål lika bra. En av P4:s elever 

noterar att den bott i sitt hemland i nio år och därför kan sitt hemspråk bäst. Den 

andra eleven svarar att den kan svenska bäst. 

 På frågan om vad de brukar göra på modersmålsundervisningen svarade en av 

P1:s elever, som har slutat på undervisningen, att den mest brukade få sina läxor som 

den sedan gjorde hemma, de övriga fem eleverna hos P1 svarade inte på den här 

frågan. En av P3:s elever skriver att de brukade läsa och skriva men att deras lärare 

inte lärde dem något och att alla därför har slutat. En annan av hennes elever ger ett 

instämmande svar samtidigt som en tredje elev svarar att de brukade läsa texter till 

sin lärare på hemspråket. Hos P4, liksom hos P1, har endast en av eleverna svarat på 

denna fråga och skriver att de fick lära sig viktiga ord, siffror och bokstäver samt 

spela spel ibland.  

 P1:s elev, som går på modersmålsundervisning, svarar att de brukar läsa texter 

och skriva lite. I svaren från P2:s elever skriver flera av dem att de brukar skriva, läsa, 

prata samt arbeta med sagor. Två av eleverna skriver att de lär sig alfabetet medan en 

skriver att den brukar göra saker som den inte gjort förut.  Fyra av P3:s elever skriver 

att de får läsa, skriva och prata medan en av hennes elever skriver att de får lära sig 

lite om kroppen och “om allting typ”. Bland P4:s elever skriver tre stycken att de får 

läsa och skriva . En elev skriver att de brukar visa om de gjort läxan och sen läsa 

texter. En annan elev skriver att de även brukar titta på filmer på modersmålet.  

 

4.1.4.3 Elevernas svar på fråga 9 

Alla utom fem av pedagogens elever som har annat modersmål än svenska och går på 

modersmålsundervisning berättar att de behåller och utvecklar sitt språk genom att 

prata språket hemma. En elev skriver att den inte utvecklar sitt modersmål men går 

på undervisningen. En elev har svarat “bra” vilket visar på ett missförstånd av frågan, 

men samtidigt inte fel svarat då frågan var “hur behåller du och utvecklar ditt 

modersmål?” och eleven ansåg antagligen att den tycker att den gör detta bra. De 

övriga tre eleverna som inte svarat att de behåller och utvecklar sitt modersmål 

genom att prata det hemma skriver att de pratar mycket, vilket kan tolkas som att de 

känner att de använder språket mycket i olika situationer. 

 Av de elever som har ett annat modersmål än svenska samt utöver svenska och 

har slutat på modersmålsundervisningen svarar en av P1:s elever att den behåller och 

utvecklar sitt modersmål genom att de pratar hemma och lär sig nya ord hela tiden. 



31 

 

En annan av hennes elever, som har svenska och ett annat modersmål, skriver att den 

gör detta “genom att redovisa saker och skriva”. Tre av hennes elever skriver att 

språken pratas i hemmen och en skriver att de ofta åker till hemlandet. Två av P3:s 

elever skriver att de pratar språken i sina hem medan en svarar att den “har inte”. 

Troligen har den sistnämnda eleven tolkat modersmål som ett ämne i skolan och inte 

det språk den talar och menar på att den inte går på modersmålsundervisning och 

därför inte kan svara på frågan. En av P4:s elever berättar att den behåller och 

utvecklar sitt modersmål genom att prata med kompisar och i hemmet. Även två 

andra av hennes elever svarar att de pratar språket i hemmet medan ytterligare en 

skriver att den “skriver och läser”. 

 Bland de elever med annat modersmål än svenska som inte går på 

modersmålsundervisning svarade samtliga av P1, P2 och P4:s elever att de behåller 

och utvecklar sitt modersmål genom att prata språket i hemmet (en elev tillägger att 

den även skriver på sitt modersmål hemma) medan en av P3:s elever berättar att den 

pratar språket ibland och åker till hemlandet medan en andra svarar att den pratar 

språket ofta. 

 

4.1.4.4 Elevernas svar på fråga 7 

De av P1:s elever som har annat modersmål än svenska (varav en går på 

modersmålsundervisning och en har slutat) skriver att de brukar arbeta med 

berättelse, grammatik, läsa och redovisa på svensklektionerna. Hennes elever med 

svenska och ett annat modersmål samt går på modersmålsundervisning skriver att de 

även gör eget nyhetsprogram. En elev som har slutat på modersmålsundervisningen 

skriver att de jobbar i svenskböckerna. De svenskspråkiga eleverna skriver att de 

brukar jobba i svenskböckerna, grammatik, läsa, skriva berättelser, prata svenska, 

nyhetsprogram. Två av dessa elever skriver “det fröken säger”. Bland P2:s elever 

svarade de med annat modersmål som går på modersmålsundervisning att de på 

svenskan brukar läsa, skriva (en tillägger: “skriva bra”), stava, prata och göra andra 

uppgifter. En elev som inte går på modersmålsundervisningen skriver att de brukar 

titta på smartboard. P2:s elever med svenska samt svenska och annat modersmål 

skriver att de brukar skriva i boken, prata, läsa och rita. Bland P3:s elever svarade alla 

att de brukar läsa och skriva. De av hennes elever som har annat modersmål och går 

på sådan undervisning skriver att de även brukar svara på frågor om det de gjort samt 

“prata om saker”. De elever som har slutat på modersmålsundervisningen skriver att 
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de brukar lyssna och göra övningar. P3:s förstaspråkselever svarar att de arbetar med 

stavning, arbetar i häften och svenskböckerna samt skriver historier medan eleverna 

med annat modersmål som inte går på modersmålsundervisningen skriver att de 

arbetar med uppgifter, grammatik, stavning och ritar. Från P4:s elever med annat 

modersmål, som även går på sådan undervisning, Får vi som svar att de spelar spel, 

arbetar med berättelser, läser, skriver och stavar. De elever som har slutat på 

modersmålsundervisningen svarar att svensklektionerna består av att skriva (“till 

exempel stor och liten bokstav och punkt”), läsa (“noggrant”) och olika övningar. P4:s 

elever med svenska samt svenska och annat modersmål tar även de upp skriva och 

läsa men tillägger att de även arbetar i svenskboken, pratar, läser tyst och högt, 

lyssnar när någon läser, tränar på skiljetecken samt slår i ordlistor. 

 

4.1.4.5 Elevernas svar på fråga 8 

När vi kommer in på hur eleverna tycker sig lära svenska bäst svarar P1:s elever med 

annat modersmål att de lär sig genom att arbeta med svenskböckerna (elev som går 

på modersmål) tidningar, titta på nyheter, lyssna på läraren, “tittar i ordbok hemma 

efter nya intressanta ord”. Eleverna med svenska och annat modersmål som har 

slutat på modersmålsundervisningen svarar att de lär sig bäst genom att prata, skriva 

och läsa och en tillägger: “Naturligt då det pratas i omgivningen”. Genom att prata 

svenska och arbeta med uppgifter i svenska tycker sig de elever med svenska och 

annat modersmål som inte går på sådan undervisning lära sig svenska bäst. P1:s 

svenskspråkiga elever lär sig bäst genom svenskboken, prata (majoritetens svar, 

några: hemma eller med kompisar), “skriva för hand” (en elev), av läraren (en elev). 

Av P2:s elever med annat modersmål än svenska får vi svaret att de lär sig svenska 

bäst genom att läsa, skriva och prata två skriver “När någon förklarar bra” (varav de 

ena refererar till sin lärare). P2:s elever med svenska samt svenska och annat 

modersmål lär sig bäst genom skolan, läsa, skriva och berätta sagor/historier. En elev 

tillägger: “Att prata svenska då hör man när man bryter”. P3:s elever som går på 

modersmålsundervisning lär sig svenska bäst genom att fråga när de inte förstår, 

prata och läsa. De av hennes elever som har slutat samt de som inte går på 

modersmålsundervisningen svarar läsa och skriva. En av de som har slutat på 

modersmålsundervisningen svarar “när andra pratar med mig”.  

Förstaspråkseleverna i P3:s klass menar att de lär sig bäst när de läser, skriver, pratar 

samt är med på svensklektionerna. P4:s elever som går på modersmålsundervisning 
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skriver att de övar sin svenska bäst genom att läsa (läsa hemma) och skriva 

berättelser. En av dessa elever skriver “allt svenska jag kan”.  Övriga elever i P4:s 

klass svarar läsa, skriva och prata. En elev (som har svenska och annat modersmål 

och som slutat på modersmålsundervisningen) skriver “att läsa, läsa kan man ha 

nytta av i alla ämnen”. 

 

4.1.4.6 Elevernas svar på fråga 10 

Enkätens sista fråga tar upp vilket ämne eleverna tycker sig förstå bäst och varför de 

tycker så. Här menar en elev i P1:s klass som går på modersmålsundervisning att bild 

är lättast “för man ska rita” medan en som har slutat skriver svenska “för att det är 

roligt”. Elever som har slutat på modersmålsundervisningen skriver alla ämnet 

svenska med den gemensamma motiveringen att det svenska språket används hela 

tiden i deras omgivning genom tal och skrift, en av dessa elever avviker dock genom 

att svara “svenska tycker jag för att jag gillar att läsa skriva berättelser och så. Det är 

kul och då blir det lättare att förstå. om jag tycker ämnet är kul”. En elev som inte går 

på undervisning i sitt modersmål svarar matten “jag lyssnar mest på matten”. P1:s 

förstaspråkselever ger lite mer spridda svar. Fem elever svarar svenska varav fyra 

menar att det beror på att de alltid pratat svenska medan den femte skriver “för att 

fröken pratar så högt”. Tre av hennes elever tycker sig förstå matten bäst med 

förklaringen att “det är lätt att förstå” och “där ska man räkna”. Två elever svarar 

geografi “för att det är kul och då blir det lätt” och “då kan man lära sig själv genom 

internet och böcker utan att någon behöver förklara”. En sista elev svarar bild “man 

gör lätta uppgifter”. Bland P2:s elever med annat modersmål svarar fyra elever 

matten varav två motiverar med att de kan matte, en “roligt och lätta att förstå” och 

den fjärde skriver “för det är ingen språk och alla kan”. En elev med annat modersmål 

har svarat svenska för att det är roligt och en annan engelska för att det är bra att lära 

sig engelska. En elev med annat modersmål har svarat “jag tycke *skolan lär mig bäst 

för att man förklarar” (*skolans namn har reducerats). Av pedagogens 

svenskspråkiga elever svarar en att “tycker mycket är lätta att förstå men jag tror 

svenskan för svenskan är enkel”. Två elever svarar bild och två engelska; alla med 

motiveringen att det är enkelt.  

Hos P3:s elever med annat modersmål än svenska har flera elever angivit flera 

ämnen. En elev har skrivit ämnena idrott, bild, SO, NO, svenska och träslöjd följt av 

“vet inte men förstår det bäst” medan en annan har svarat idrott, svenska och 
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hemkunskap för att det är “lätt och roligt” En elev svarar engelska, en elev engelska 

och svenska och en tredje elev svarar svenska, ytterligare en skriver hemkunskap; alla 

menar de att ämnena är roliga och lätta att förstå. En av hennes elever har svarat “Jag 

tycker att syslöjd är lättast för att jag tycker att man behöver inte göra så mycket i 

syslöjd”.  P3:s svenskspråkiga elever tycker att matte och svenska är lättast att förstå. 

P4:s elever med annat modersmål svarar bild, idrott, slöjd och musik; alla med 

motiveringen att det är roligt och/eller lätt. En av dessa elever (som går på 

modersmålsundervisning) skriver “Slöjd för att man får lätta och bra instruktioner 

och man får hjälp när man behöver det”. Av P4:s svenskspråkiga elever svarar fyra att 

de har lättast att förstå slöjden då ämnet är roligt och att de där får bra instruktioner. 

Resterande av pedagogens förstaspråkselever svarar svenska, engelska, musik idrott 

och historia. Den elev som svarade musik förklarade med att “då behöver man bara 

sjunga texterna. Fast om man inte förstår en lek så kan det bli lite svårt” (notera att 

Ladberg, 2000:180.ff understryker betydelsen för hur andra elever, såsom 

förstaspråkselever, ser på språk) medan den som skrev historia menar att “för det 

ändras aldrig, det som har hänt har hänt (även om antagandet för siffror ändras 

ibland)”.  

4.2 Analys av enkätundersökning 
 

Som det framkommer i 4.1.4 har ett flertal elever hoppat av sin 

modersmålsundervisning av olika skäl. Mest anmärkningsvärt kan dock de svar från 

P3:s elever vara där en elev uttrycker att deras lärare (i modersmålet) inte lärde dem 

något och att alla därför har slutat. Självklart ska och kan inte pedagogen i elevens 

övriga, ordinarie, skolämnen ställas som ansvarig hur modersmålsläraren arbetar 

(och det går inte med enbart elevsvaren att avgöra hur situationen såg ut). Men 

samtidigt har pedagogen en viktig roll i att uppmuntra eleverna till att fortsätta på 

undervisningen och eventuellt anmäla problemet till skolledningen. I studien 

framkommer inte om eller på vilket sätt pedagogen har engagerat sig i frågan, men 

det faktum att ett flertal elever har hoppat av på grund av problem med 

undervisningen och läraren kan vara en indikation på att pedagogen inte ser 

modersmålsundervisningen som lika viktig som den övriga undervisningen, vilket i så 

fall inte stämmer överens med det Ladberg (2000:156, 179-180, 183) skriver om 

modersmålets betydelse för elevens inlärning och utveckling av det svenska språket 



35 

 

samt dess betydelse för övriga ämnen. Samtidigt skriver P3 i fråga 11 att hon tror på 

den forskning som visar på en koppling mellan utveckling i modersmålet och 

utveckling i det svenska språket (andraspråket). 

 I elevenkäterna finns frågor kring vad eleverna gör eller brukade göra på sin 

modersmålsundervisning för att se om där finns någon koppling till den ordinarie 

undervisningen. Elever med svenska som andraspråk gör även, i större utsträckning 

än förstaspråkseleverna, samma begränsade beskrivning av svensklektionerna som 

av sin modersmålsundervisning medan förstaspråkseleverna gör en mer mångsidig 

beskrivning. Intressant är även att de som har slutat på modersmålsundervisningen 

oftare beskriver undervisningen i svenska med att läsa och skriva.  Eleverna ger, i 

jämförelse med pedagogerna, fler konkreta exempel på vad de gör på lektionerna. 

 De ämnen som eleverna beskriver som lättast är till stor del de ämnen de tycker 

är roliga. Huruvida de är roliga för att de är lätta eller tvärtom är det svårt att svara 

på men intressant är dock att de elever som går eller har slutat på 

modersmålsundervisningen svarar att de tycker svenska är lättast att förstå medan 

elever som inte går på modersmålsundervisningen (av andraspråkseleverna) svarar 

andra ämnen.  

 Vad som tyvärr inte framkommer i enkäten är vilket ämne eleverna tycker är 

svårast att förstå. Detta hade varit intressant för att se hur många av 

andraspråkseleverna som tycker att SO/NO är svårast att förstå för att därigenom 

göra en jämförelse med pedagogernas svar. Det är inte heller tydligt vilka elever som 

svarat på ett visst sätt i förhållande till vilket språk de anser sig kunna bäst, bortsett 

från vid något fall i avsnittets början.  
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5 Diskussion 
 
Den bild som framkommer i undersökningen är att pedagogerna ser undervisningen i 

svenska som andraspråk och undervisningen av andraspråkselever som en utmaning. 

Med anledning av det begränsade antal informanter som utgör grunden för 

undersökningen är det dock svårt att urskilja de avgörande faktorerna kring 

pedagogernas ställningstaganden. Men en viss skillnad ser ut att ligga i antingen 

deras erfarenhet eller andelen elever med svenska som andraspråk i deras 

elevgrupper, där antingen en längre erfarenhet gör pedagogerna mer bekväma i 

situationen eller fler andraspråkselever ökar utmaningen och därmed osäkerheten. 

Samtidigt visar inte enkätundersökningen på vilka tidigare erfarenheter pedagogerna 

har av undervisning av andraspråkselever mer än när de hade sin första 

andraspråkselev samt att en av pedagogerna har utbildning i SvA. 

 Både pedagogerna men framför allt eleverna berättar att de arbetar mycket med 

texter vilket går i linje med Skolverket (2)s kursplan för svenska som andraspråk. Vad 

vi dock inte får veta är på vilket sätt de arbetar med texter samt om och i vilket 

utsträckning pedagogerna arbetar efter kursplanens strävan mot att eleven utvecklar 

en säkerhet i det svenska språket. 

 Varför har så stor del av undersökningen givits plats åt 

modersmålsundervisningen när den egentligen söker svar på pedagogernas syn på 

svenska som andraspråk? Enligt den forskning som presenteras i kapitel två har 

modersmålsundervisningen en stor betydelse för elevernas andraspråkinlärning, 

vilket i det här fallet är just det svenska språket där Skolverket (2), i kursplanen för 

svenska som andraspråk, valt att ta med vikten av samverkan med 

modersmålsundervisningen och andra ämnen. Modersmålsundervisningen bör av 

den anledningen ha en inverkan på hur eleverna lär sig svenska och hur pedagogerna 

påverkas av detta. Pedagogernas syn på svenska som andraspråk bör även ha effekt 

på hur deras elever väljer att delta i modersmålsundervisningen. Samtliga pedagoger 

är överens om att modersmålsundervisningen har en viktig roll i 

andraspråkselevernas utveckling av det svenska språket. Men hur kommer det sig då 

att så många elever har slutat på modersmålsundervisningen? Två elever berättar att 

de hoppat av på grund av problem med modersmålsläraren. Hur många som berörs 

av denna förklaring går det inte att svara på med hjälp av den här studien, men 

frågan är vilken inställning pedagogerna har till elevernas avhopp. Vad ligger bakom 
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elevernas avhopp från modersmålsundervisningen och hur kan detta ha påverkat 

språkutvecklingen? Kan samarbetet (eller avsaknad av sådant) mellan pedagogerna 

och modersmålslärarna vara en faktor? Endast en av pedagogerna tar upp samverkan 

med modersmålsundervisningens betydelse för elevernas möjlighet att delta i andra 

ämnen i skolan, vilket Skolverket (2) tar upp i kursplanen för svenska som 

andraspråk. 

 Ytterligare några frågor som kan tas upp i anslutning till den här studien är: 

Hur mycket är pedagogernas syn och hur mycket är elevernas syn? Vilken påverkan 

har pedagogernas syn på undervisningen i svenska som andraspråk på 

undervisningen av förstaspråkseleverna? På vilket sätt redogör elevernas enkätsvar 

för hur pedagogernas syn på svenska som andraspråk ser ut? De resultat som 

presenteras i arbetet kan självklart ses ur flera olika perspektiv och olika kopplingar 

mellan resultaten kan visa på alternativa förklaringar till olika situationer. Men kan 

en undersökning som bygger enkätsvar från fyra pedagoger utgöra en tillräcklig 

grund för att ge en fingervisning av hur situationen ser ut i Sverige om dessa 

enkätsvar ställs mot enkätsvaren från 74 elever? Svaret på detta är både ja och nej. 

Elevenkäterna utgör en mycket viktig del i undersökningen då eleverna är det 

centrala i undervisningen och det är därför hos dem som vi kan se vilken effekt 

pedagogernas syn och undervisningsmetoder har. Elevantalet utgör tillräcklig grund 

för att visa på en tillförlitlig bild av de aktuella pedagogerna men antalet pedagoger är 

samtidigt inte tillräckligt för att visa på situationen på en nationell nivå.  

 I resultatet av elevenkäterna kan vi se en viss skillnad mellan förstaspråks- och 

andraspråkselevernas beskrivning av svensklektionerna. Andraspråkseleverna 

begränsar i större utsträckning sin beskrivning av den till att läsa och skriva. En 

förklaring till andraspråkselevernas lektionsbeskrivning kan vara att pedagogerna 

lägger större fokus på att läsa och skriva med dessa elever. En annan förklaring kan 

ligga i elevernas tidigare erfarenheter. De elever som kommer från en annan kultur 

där stort (eller kanske allt) fokus ligger på att läsa och skriva kanske har kvar detta 

även i den svenska skolan. 

 Studien indikerar att pedagogerna har en positiv inställning/ förståelse för 

modersmålsundervisningens betydelse för elevernas språkutveckling, men en fråga 

man kan ställa sig, dels med anledning av dess betydelse för elevernas utveckling av 

det svenska språket och dels med tanke på flertalet elevers avhopp från 

modersmålsundervisningen, är; hur arbetar modersmålslärarna med att uppmuntra 
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elevernas språkinlärning och språkutveckling? Detta och frågan kring elevernas 

avhopp från modersmålsundervisningen lämnas till vidare forskning.  

 På vilket sätt kan ändringen från den nuvarande kursplanen i svenska som 

andraspråk till den kursplan som ingår i Lgr 11 ha för påverkan på hur pedagoger 

arbetar med svenska som andraspråk? I den nya läroplanen ställs tydligare mål upp 

för vad som ska genomföras i undervisningen i svenska som andraspråk i skolåren 1-

3, 4-6 och 7-9, vilket kan (om pedagogerna tar del den) mildra deras osäkerhet i 

undervisningen av andraspråkselever. Men det krävs djupare kunskap i ämnet och 

hur andraspråksinlärning går till för att säkerställa en ökad kvalité av 

undervisningen. 

 

 

5.1 Förslag till vidare forskning 

Arbetet med undersökningen har visat att det är viktigt med vidare forskning inom 

ämnet. De frågor som jag främst finner angelägna att besvara är: 

 Hur ser samarbetet mellan klasslärare och modersmålslärare ut ur ett 

språkutvecklingsperspektiv? (alt: Hur arbetar/samverkar klasslärare och 

modersmålslärare för att utveckla elevernas språk?) 

 Vad är anledningen till att många elever väljer att avstå sin 

modersmålsundervisning? 

- Vilket ansvar tar pedagogerna? 

- Hur resonerar pedagogerna kring detta? 

- Hur resonerar föräldrarna kring detta? 
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6 Avslutning 
 
De medverkande pedagogerna visar på en medvetenhet kring andraspråksinlärning 

och olika faktorer, däribland modersmålsundervisningen, som påverkar denna. 

Undersökningen ger även indikationer på att pedagoger har en syn på 

undervisningen i svenska som andraspråk som ett ämne som kräver mer arbete i sin 

helhet och på individuell nivå med varje elev. De menar att undervisningen av 

andraspråkselever är en utmaning för dem som pedagoger, men tycks se med delade 

känslor; dels positivt men även med en viss osäkerhet och som något nästan lite 

obekvämt. 

 De metoder som används i undervisningen av elever med svenska som 

andraspråk är framför allt ett medvetet arbete med olika texter anpassade efter 

elevernas språkutveckling. Pedagogerna, främst P4, nämner att de arbetar med att 

anpassa undervisningen individuellt tillsammans med varje elev. Pedagogerna P2 och 

P3 arbetar i ett samarbete med pedagoger som är utbildade i svenska som 

andraspråk, medan P1 har utbildning i ämnet. 

 Hur pedagogernas arbete med svenska som andraspråk i skolår 5 påverkas av 

deras syn på den är inte helt lätt att svara på. P1 och P2 skriver att de känner sig 

osäkra på ämnet på grund av deras brist på utbildning i det, men visar samtidigt på 

en förståelse för andraspråksinlärningen. Deras osäkerhet har även gjort att de 

använder sig av kollegor för att hitta lämpliga metoder i sin undervisning. P1 och P4 

nämner dock ingen osäkerhet i ämnet vilket bland annat kan bero på att de är mer 

erfarna, men även på att P1 har utbildning i ämnet samt att hon har arbetat som 

lärare i svenska som andraspråk.  
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Bilaga 1 - Pedagogenkät 
 
 
Enkät angående undervisningen i svenska som andraspråk i skolär fem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hej, jag heter Gabriel Possnert och läser min sista termin på lärarutbildningen 

vid Mälardalens högskola. Jag läser inriktningen språk och språkutveckling och 

skriver nu mitt examensarbete som behandlar undervisningen i svenska som 

andraspråk i skolår fem. 

 

Det är frivilligt att delta. Enkäterna behandlas konfidenciellt och inga 

personuppgifter lämnas ut enligt PUL. 

 

 

För att komplettera enkätundersökningen behöver jag göra ett par intervjuer. 

Kan du tänka dig att delta i en intervju?  

Ja___  Nej__ 
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Svara så utförligt du kan på frågorna. Kontakta mig vid frågor angående enkäten. 
Tack för Din medverkan! 
 
 
Kön:   Kvinna  __   Man  __ 
 
Född:  19___ 
 
Verksam inom skolan sedan år _____ 
 
Om du gjort uppehåll från skolverksamheten, under vilka perioder? Ange ungefär 
när. 
__________________________________________________________ 
 
 
1. Vilka utbildningar har Du? (lista samtliga, ange även vilket år utbildningen 
avslutades, inriktingar samt extra kurser) 
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
2. Hur många av Dina elever i skolår fem har svenska som andraspråk? 
 
_____ st. 
 
3. Hur många av Dina elever har svenska som förstaspråk? 
 
_____st. 
 
3. När hade Du Din första elev med svenska som andraspråk? 
 
5. År____ 
 
6. Hur känner Du inför att arbeta med svenska som andraspråk? 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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7. Vilka språkutvecklande metoder använder du dig av i undervisningen av elever 
med svenska som andraspråk? Varför? 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

8. Vilka ämnen anser du vara svårast att undervisa i vad gäller elever med svenska 
som andraspråk? Varför? (förklara så utförligt du kan) 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
 
9. Hur arbetar du för att underlätta undervisningen... 
...för dig? 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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...för eleverna? 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
10. Hur ser du på modersmålsundevisning? 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

11. Vilken betydelse anser du modersmålsundervisningen har för elevernas utveckling 
i det svenska språket? 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
12. Vilken skillnad ser du i din undervisning mellan elever med svenska som 
andraspråk respektive förstaspråk? 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
 

13. Hur uppfattar du läsnivån hos dina elever med svenska som förstaspråk? 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
14. Hur uppfattar du läsnivån hos dina elever med svenska som andraspråk? 
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

15. Hur gör du för att inkludera elever med svenska som andraspråk i 
undervisningen? 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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16. Sker det separata lektioner i SvA? 
ja__            Nej__ 
 
- Om ja: hur ser den undervisningen ut? 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
- hur skiljer sig undervisningen i svenska som andraspråk från undervisningen i 
svenska som förstaspråk? Varför? 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
17. Anser du att undervisningen i svenska som andraspråk bör ske separat? 
– Varför?/Varför inte? 
 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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18. Vad ser du som svårast vad gäller undervisning i Svenska som andraspråk? 
 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

19. Vad ser du som lättast vad gäller undervisning i Svenska som andraspråk? 
 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ett stort tack för din medverkan! 
 

Vänliga hälsningar 
Gabriel Possnert, lärarstuderande vid Mälardalens högskola i Västerås 

Kontakt: gpt07001@student.mdh.se  
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Bilaga 2 - Elevenkät 
 

1. Vilket är ditt modersmål?   Svar:________________________________ 

 

2. Vilket språk tycker du att du kan bäst?  Svar:________________________________ 

 

3. Vilket språk använder du mest på rasterna?  Svar:________________________________ 

 

4. Vilka språk använder du i klassrummet?  Svar:________________________________ 

 

5. Går du på modersmålsundervisning? (ringa in) 

 

Ja  Nej  Har slutat 

 

6. Vad brukar du göra på modersmålsundervisningen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Vad brukar du göra på svenskan? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Hur tycker du att du lär dig svenska bäst? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Hur behåller du och utvecklar ditt modersmål? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Vilket skolämne tycker du är lättast att förstå och varför tycker du det? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för att du fyllde i enkäten! 

Hälsningar 

Gabriel 


