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Sammandrag 

Det finns en del forskning kring att flerspråkiga elever inte når samma skolframgång 
som enspråkiga elever. Syftena med studien var att studera om, och i så fall hur, sva-
verksamheten skiljer sig åt i teori och praktik på två högstadieskolor, analysera 
skillnaderna i kursplanerna svenska och svenska som andraspråk samt att studien ger 
en fingervisning om vilka möjligheter de flerspråkiga eleverna på ovan nämnda 
skolor har att nå samma skolframgång som elever som har svenska som modersmål. 
Kvalitativ intervjumetod med semistrukturerade frågor har använts för att ta reda på 
sva-verksamhetens utformning. Urvalet är två sva-lärare på två högstadieskolor i 
Sverige. En textanalys av kursplanerna svenska och svenska som andraspråk har 
gjorts för att belysa vad som skiljer ämnena åt. Resultaten visar att det finns 
kompetenta och behöriga sva-lärare på skolorna, men att rektorerna inte alltid följer 
de styrdokument som finns för att bedriva sva-verksamheten. Sva-verksamheten är 
underbemannad, övriga ämneslärare saknar utbildning i andraspråksperspektivet, 
modersmålslärare ingår inte i den dagliga undervisningen samt att sva-
undervisningen har brister i jämförelse med styrdokumenten. Det finns inte uttalade 
strategier eller samarbeten kring hur skolledning, sva-lärare, ämneslärare och 
modersmålslärare på bred front ska möta de flerspråkiga eleverna så att de har 
samma möjligheter att nå skolframgång som sina enspråkiga kamrater. Slutsatserna 
är flera. Målet att alla elever ska ha tillgång till en likvärdig utbildning är inte 
uppnått. Styrdokumenten skulle kunna vara ännu tydligare utformade för att öka 
flerspråkigas möjligheter att uppnå samma språkliga nivå som enspråkiga. Det är 
svårare i dag att bedöma vilka elever som behöver svenska som andraspråk. 
Arbetslagets naturliga sammansättning är sva-lärare, ämneslärare och modersmåls-
lärare med god stöttning av skolledning. Det finns inte en enkel eller entydig 
förklaring till att flerspråkiga elever inte uppnår godkända resultat i grundskolan. 
Även om skolan har ett stort ansvar här så är det viktigt att vara medveten om att det 
finns andra bidragande orsaker till sämre skolframgång för flerspråkiga elever. 
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1 Inledning 

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett 
givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella 
ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt 
prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete 
måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen 
som med det omgivande samhället. (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011:11) 

Så står det skrivet i skolans styrdokument. Detta citat är tänkvärt då det redogör för hur viktigt 

det är att alla aktörer inom skolans värld har ansvar att bidra till en fungerande verksamhet, 

vilket är viktigt för alla elever genom hela skolgången och i förlängningen ut i arbetslivet. 

Min övertygelse är att goda språkkunskaper är en investering för både individ och samhälle 

och bidrar till skolframgång för alla elever. Undervisningen i svenska som andraspråk riktar 

sig mot att ge flerspråkiga elever en språkbehärskning så att de kan tillgodogöra sig en 

utbildning för att så småningom bli en resurs i det svenska samhället. 

Andraspråksinlärning är idag ett mångfasetterat och viktigt internationellt forskningsområde. I 

över 35 år har systematisk forskning pågått och en stor del av denna period har behandlat 

praktiska frågor gällande språkundervisning skriver Hyltenstam & Lindberg (2004:11). 

Författarna menar att det är avgörande att fråga sig vad man behöver veta om 

andraspråksinlärning för att kunna anpassa språkundervisningen till elevernas behov på bästa 

sätt. De menar också att grundforskningen försöker ge svar på frågor av vikt för en allmän 

förståelse av hur andraspråksinlärning går till rent teoretiskt och hur det används i 

kommunikativa situationer. 

Stora krav ställs också på skolans flexibilitet när det gäller att under läsårets gång kunna ändra 

sin organisation, t.ex. tjänstefördelning och gruppindelningar, för att på bästa sätt möta 

nyanlända elevers behov. För att kunna tillgodose elevens rätt till modersmålsundervisning 

och studiehandledning på modersmålet krävs det att skolan har tillgång till lärare med adekvat 

kompetens. Faktorer för framgång är dels att lärarna har en aktuell utbildning inom svenska 

som andraspråk, och dels att det finns en flexibel organisation och skolledning som 

uppmuntrar samverkan mellan modersmålslärare, svenska som andraspråkslärare och 

ämneslärare (Hyltenstam & Lindberg 2004:18). 

Det är inte helt lätta områden att få ihop till en fungerande verksamhet. Examensarbetet 

handlar om hur verksamheten för svenska som andraspråk kan se ut praktiskt och teoretisk på 
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två olika skolor i Sverige samt hur studiens resultat kan påverka flerspråkiga elevers 

skolframgång. 

Studien är viktig eftersom svenska är undervisningsspråk i Sverige. En god språkbehärskning 

i svenska är nödvändig för att bli godkänd i grundskolans alla ämnen. Alla elever i 

grundskolan har i slutänden samma mål att arbeta mot, oavsett bakgrund eller språklig nivå – 

behörighet till en gymnasial utbildning. Skolverket har i sin alarmerande rapport från 2009 

kommit fram till att resultaten i svensk skola dalar kraftigt (2009:5). Många elever i 

grundskolan når inte målen för betyget godkänt. Däribland finns det många elever med 

andraspråksbakgrund som inte klarar godkända resultat. Det har visat sig att de har en speciell 

och svårare inlärningsmiljö än sina jämnåriga kamrater som inte har en andraspråksbakgrund. 

För flerspråkiga blir undervisningssituationen i olika ämnen på ett nytt språk många gånger 

ohållbar. De har en dubbel utmaning jämfört med sina jämnåriga kamrater. Dels ska de lära 

sig ett nytt språk och dels ska de hålla samma kunskapsnivå som sina jämnåriga kamrater, 

menar Axelsson (2004:513). Min studie ger inblick i de teoretiska krav som Skolverket ställer 

och det eleverna faktiskt erbjuds i praktiken på skola A och B samt om det är tillräckligt för 

att möjliggöra skolframgång för flerspråkiga elever på samma villkor som elever med svenska 

som modersmål. Det är intressant och betydelsefullt för modern skolutveckling att belysa hur 

andraspråkselevers olika inlärningsmiljöer ser ut i skolan för att till viss del förstå hur man 

kan vända den nedåtgående resultatspiralen i svensk skola. Med tanke på studiens underrubrik 

och de nedåtgående resultaten i svensk grundskola är det intressant att belysa vilka 

möjligheter de flerspråkiga eleverna på skola A och B har att nå samma skolframgång som 

sina infödda kamrater. 

1.1 Centrala begrepp 

De termer som används i examensarbetet är vanliga ord, men kanske inte helt oproblematiska. 

De kräver en viss förklaring för att kunna tillgodogöra sig innehållet i denna studie. Det gäller 

termer som är hämtade från områden i andraspråksforskningen samt begrepp inom skolans 

värld. Det som används väldigt ofta är flerspråkiga, vilket här syftar till elever som tillhör 

första, andra och tredje generationens invandrare i Sverige. Dessa elever har ett eller flera 

språk som de talar hemma och utanför skolan förutom svenskan. Det betyder att eleven har ett 

annat språk än svenska som modersmål. Infödd kan vara svårdefinierat då andra och tredje 

och tredjegenerationens invandrare är födda i Sverige, men i studien avses elever som har 

svenska som modersmål och inte dagligen använder ett annat språk. Sva är förkortning av 
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svenska som andraspråk. Cf2 står för centrum för tvåspråkighet och finns på skola B. Det är 

en särskild enhet på skolan där nyanlända elever placeras. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet är att studera om, och i så fall hur, sva-undervisningen skiljer sig åt på 

två högstadieskolor (skola A och B) i Sverige. Examensarbetet ger inblick i hur sva-

verksamheten ser ut på dessa skolor och hur informanterna (sva-lärarna Anita och Birgitta) 

arbetar språkutvecklande med flerspråkiga elever samt hur skolornas organisation ser ut för 

att främja skolframgången för flerspråkiga elever. Studien belyser även hur den praktiska sva-

verksamheten (enskilt på skola A och B) kan skilja sig från de som styrdokumenten kräver. 

Det blir nödvändigt att teoretiskt studera de särskiljande huvuddragen som finns i de båda 

kursplanerna svenska som andraspråk och svenska.  

Tre grundläggande frågeställningar blir relevanta utifrån ovanstående syftesformulering. För 

det fösta behandlas frågor om vilken bild sva-lärarna Anita och Birgitta ger av sva-

verksamheten på skola A och B gällande lärarkompetens, organisation, klassrumsunder-

visning och allmän inställning till ämnet svenska som andraspråk.  För det andra formuleras 

frågor om vilka krav kursplanen i svenska som andraspråk ställer och vilka de särskiljande 

huvuddragen från kursplanen i svenska är. För det tredje förs ett resonemang kring 

möjligheter för de flerspråkiga eleverna att nå samma skolframgång som elever som har 

svenska som modersmål. Den tredje frågeställningen bygger på de två första. 

1.3 Disposition 

Examensarbetet består totalt av sju kapitel. Kapitel 1 tar främst upp syfte och frågeställningar. 

Kapitel 2 innehåller tidigare forskning inom andraspråksområdet. I kapitel 3 finns metodval, 

typ av undersökning, tillförlitlighet, trovärdighet, urval samt forskningsetiska principer. 

Kapitel 3 avslutas med en metoddiskussion. I kapitel 4 presenteras resultaten av min egen 

undersökning och särskiljande innehåll ur kursplanerna svenska som andraspråk och svenska. 

Kapitel 5 innehåller analyser och tolkningar av det som framkommit under kapitel 4. Kapitel 

6 tar upp en slutlig diskussion av arbetet. Kapitel 7 rundar av arbetet med en avslutning. 
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2 Bakgrund 

Följande kapitel innehåller tidigare forskning inom andraspråksområdet som är relevant för 

studien. 

2.1 Syfte och mål med ämnet svenska som 

andraspråk 

Den svenska skolan har idag många barn som är flerspråkiga. Lärare har därför ett stort 

ansvar för andraspråkselever, eftersom det främsta målet med svenska som andraspråk, enligt 

kursplanen, är att eleverna ska nå samma nivå som elever som har svenska som modersmål, 

menar Thullberg (2008). 

Skolverkets årliga statistik visar att gruppen elever med utländsk bakgrund är 

överrepresenterad bland elever som inte når grund- och gymnasieskolans mål och detta gäller 

hela resultatskalan. Svenska som andraspråk infördes för att underlätta och skynda på 

flerspråkiga elevers språkutveckling, men statistik visar att få elever fått ta del av 

undervisning i svenska som andraspråk. En viktig förklaring till misslyckandet är att 

undervisningen inte bedrivits enligt avsikterna i styrdokumenten, anser Hyltenstam & 

Lindberg (2004:17). 

Alla elever i skolan ska ha tillgång till en likvärdig utbildning. För det krävs att de måste få 

utvecklas från sin egen utgångspunkt för att vid den obligatoriska skolgångens slut vara 

godkända oberoende av utgångsläget vid starten. Skolstatistiken vittnar om att detta mål ännu 

inte är uppnått. Verkligheten är att de flerspråkiga eleverna som grupp halkar efter gällande 

generell skolframgång skriver Axelsson (2004:503). 

I Sverige finns det lagar och förordningar som uppmuntrar skolutvecklingen i ett 

mångkulturellt samhälle. Det är inte styrdokumenten i sig som saknas. Det är viljan, 

kunskapen eller förmågan att tillämpa dem som brister, hävdar Axelsson (2004).  

Det svenska samhället företer en ambivalent inställning till att reellt utveckla flerspråkiga barns 
möjligheter till skolframgång som också influerar målgruppens egna attityder och önskningar. (Axelsson 
2004:507) 
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2.2 Placering i och behov av sva-undervisning 

När Läroplanen 94 kom skedde en förändring och svenska som andraspråk fick en egen 

kursplan. Tanken var att ämnet skulle ha samma status som svenska. Målet var att alla som 

inte uppnått en förstaspråksnivå i svenska skulle undervisas i svenska som andraspråk 

Bergman & Sjöqvist (2005).  

Det är idag svårt att avgöra vilka som behöver läsa svenska som andraspråk. Bedömningen 

kompliceras av att det uppstår nya former av svenska språket i de flerspråkiga miljöerna samt 

att andra och tredje generationens invandrare inte behärskar svenska på infödd nivå. Det kan 

vara svårt att avgöra flerspråkiga elevers behov av särskild undervisning av svenska som 

andraspråk menar Hyltenstam & Lindberg (2004:15-16). 

I en artikel skriven av Sofia Stridsman (Skolvärlden 4 maj 2012) konstaterade professor 

Nihad Bunar vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet att 

verksamheten ”förberedelseklass” inte finns i skollagstiftningen. Trots detta går tusentals 

elever i förberedelseklass i Sverige – ibland i åratal. Bunar förordar att elevens totala tid i 

förberedelseklass ska regleras och begränsas till ca ett år. Han menar att det samtidigt är 

viktigt att dessa elever direkt får en klasstillhörighet i ordinarie klass även om man ibland 

undervisar grupperna separat. 

2.3 Kompetens bland skolans ledning och personal 

I den heterogena skolmiljön i dag ställs pedagogerna inför två olika språkinlärningsprocesser 

där vissa elever ska lära sig svenska som ett andraspråk medan andra ska utveckla sitt 

modersmål. En viktig aspekt i arbetet är att det inte enbart räcker med att arbeta med 

elevernas språkutveckling på lektioner i svenska som andraspråk. Eftersom språkinlärningen 

tar tid behöver alla pedagoger involveras i elevernas språkutveckling om språket ska kunna 

hålla jämna steg med ämnesutvecklingen skriver Mattsson & Håkansson (2010). 

Mycket tyder på att undervisningen i svenska som andraspråk väldigt lite integreras med 

annan undervisning och ofta bedrivs alltför isolerat. Trots att det finns en betydande del 

flerspråkiga elever i den svenska skolan är det mycket få ämneslärare (utöver sva-lärare) som 

har utbildning i andraspråksinlärning. Även hos många lärare som undervisar i svenska som 

andraspråk är kompetensen låg till obefintlig. De flerspråkiga elevernas skolframgång angår 
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alla lärare och förutsätter en språklig medvetenhet och ett mångkulturellt förhållningssätt i 

skolans hela verksamhet. Det finns ett akut behov av kunskaper om flerspråkighet, 

andraspråksinlärning och interkulturella arbetssätt inte bara bland lärare utan även rektorer 

och andra aktörer som ansvarar för skolans utveckling menar Hyltenstam & Lindberg 

(2004:18). 

Andraspråkseleverna måste få uppgifter som stämmer med deras mognad och ålder, där lärare 

visar intresse för de erfarenheter som eleven besitter. Detta innebär att alla lärare behöver 

kunskaper i andraspråksinlärningsprocessen så att både språk och ämne utvecklas. Det finns 

studier som visar att flerspråkiga elever nådde bättre resultat i en skolmiljö där alla lärare fått 

gedigen fortbildning i andraspråksperspektivet och där flerspråkiga elever sågs som en resurs 

på skolan skriver Axelsson (2004:520). 

Svenska som andraspråk är en central del av de flerspråkiga elevernas skolgång och anpassad 

till deras behov och erfarenheter. I skolans olika ämnen förmedlas en mängd nya ord och 

begrepp via läromedel och undervisning som har betydelse för förståelsen av ämnesinnehållet. 

Därför är det så viktigt att alla lärare har adekvat utbildning och gemensamma strategier för 

att möta flerspråkiga på bred front. Svenska som andraspråk och ämnesundervisningen 

behöver stödja och förstärka varandra. Eleverna behöver goda omvärldskunskaper för att 

tillgodogöra sig innehållet i olika ämnen. Det är problematiskt att tillägna sig kunskaper och 

använda dessa om andraspråket brister. Det är då värdefullt att modersmålslärarna blir en del 

av den dagliga verksamheten anser Holmegaard & Wikström (2004:541). Figur 2 illustrerar 

att övriga ämnen måste utgå från svenska som andraspråk för optimal inlärning.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Utvecklingen av språket sker i och utanför undervisningen i svenska som andraspråk 

Holmegaard & Wikström (2004:541) 
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I många fall beror den dåliga måluppfyllelsen bland flerspråkiga på att språket inte har 

utvecklats i samma takt som komplexiteten i skolans ämnesundervisning. Jämfört med 

modersmålsinlärning skiljer sig andraspråksinlärningen på flera punkter som motivation, 

kognitiv mognad och tidigare språkkunskaper. Pedagoger måste känna till dessa skillnader för 

att kunna skapa en anpassad språkinlärnings-miljö för alla individer i gruppen menar 

Mattsson & Håkansson (2010).  

2.4 God och varierad inlärningsmiljö 

Nära 20 % av eleverna i svensk grundskolan är flerspråkiga och antalet modersmål bland dem 

uppgår till ca 150 olika språk (Greppa språket, Skolverket, 2012). DeSeCo (Definition and 

Selection of Competencies) visar tre övergripande och samverkande nyckelkompetenser. 

Styrdokumenten tar upp dessa kompetenser som skolans ansvar att förmedla till eleverna. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Samverkande nyckelkompetenser (Greppa språket, Skolverket, 2012:11). 

Eleverna behöver ha en god samverkan mellan ovan nämnda nyckelkompetenser för att kunna 

tillämpa dem i olika sammanhang. Ovan nämnda nyckelkompetenser (Figur 2) bör vara 

centrala i skolans undervisning ur Greppa språket, Skolverket (2012:11). Cirklarna har olika 

innehåll. Cirkel 1 avser andra uttrycksformer utöver tal och skrift som drama, kroppsspråk 

och visuell information. Cirkel 2 handlar om att kunna interagera i heterogena grupper, vilken 

är en social och interkulturell förmåga. Här får eleven lära sig bl. a. empati och demokrati. 

Med hjälp av innehållet i cirkel 1 och 2 kan eleven handla självständigt. Nu finns det utrymme 

till kritiskt tänkande och reflektion.  
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Baker (1996) anser att inslag av musik, drama och andra verktyg som samtidigt aktiverar 

olika sinnen effektiviserar inlärningen. Det förnöjer och fångar elevers uppmärksamhet. 

Alternativa inlärningsmetoder leder till en helhetssyn och bidrar till ny kunskap. 

Våra två hjärnhalvor hanterar olika arbetsområden. Den vänstra dominerar i t.ex. logik, siffror 

och språk medan den högra mest behandlar fantasi, färg och form. De flesta människor har en 

dominant sida, därav är det sätt man bäst lär sig på högst individuellt menar Harrisson & 

Hobbs (2010:18-19). Författarna skriver att de flesta experter är överens om att cirka 75 % av 

inlärningen sker via synen och 40 % av hjärnan ägnar sig åt att uppfatta och bearbeta 

synintryck. Synsinnet är nyckeln till kommunikation med omvärlden. Studier har visat att 

visuell stimulans är det som skyndar på hjärnans utveckling allra mest och stödjer mer 

avancerade former av lärande både under uppväxtåren och som vuxen. Förmågan att ta till sig 

information från mer abstrakta synintryck som illustrationer är unik för människan. Det 

fantastiska med den visuella delen (högra hjärnhalvan) är att när den en gång har sett något på 

ett visst sätt försöker den skapa ett minne av det. Nedanstående citat förtydligar att hjärnan 

arbetar visuellt. 

I dagens informationssamhälle, där den mänskliga hjärnan måste tänka intelligent för att kunna hantera 
kunskap och bearbeta all information som den bombarderas med, är det absolut nödvändigt att läromedlen 
är hjärnvänliga. […] Maxa din hjärna är skriven på hjärnans eget språk – det ”visuella” språket. Den 
innehåller bilder som är relevanta, mycket färg, en utmärkt rumslig formgivning, tydliga associationer 
och ett begripligt språk. (av skaparen till Mind Maps, Tony Buzan, ur förordet till Maxa din hjärna 
2010:6) 

Vygotskijs teori om att individens egen kunskapsnivå kan nå nästa utvecklingsnivå med hjälp 

av ledning från andra individer eller hjälpmedel kallas för zonen för närmaste utveckling 

(zone of proximal development – ZPD) där samtal och sociala sammanhang spelar en 

avgörande roll för individens utveckling, skriver Strandberg (2006:37-38).  

Den traditionella andraspråksundervisningen bestående av drill och övningar på låg nivå anses 

förlegad. God lärandemiljö kännetecknas av en ämnesundervisning med integrerad 

språkbehärskning. Det är viktigt att planera för kognitivt krävande uppgifter när man utformar 

kursplaner och lärande för andraspråkselever, anser Gibbons (2010). Gibbons har 

vidareutvecklat Vygotskijs teori och infört begreppet ”lärande i utvecklingszonen” för att 

betona detta viktiga förhållningssätt (2010:44).  
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HÖG KOGNITIV UTMANING 

 A. Lärande-/utvecklingszon (den 

närmaste utvecklingszonen 
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 C. Trygghetszon D. Uttråkningszon  

LÅG KOGNITIV UTMANING 

Figur 3. Undervisningens och lärandets fyra zoner (efter Mariani 1997 ur Gibbons 2010) 

Det bästa är att ligga i ruta A då eleverna utmanas kognitivt och med god stöttning. Här har 

eleverna möjlighet att nå sin fulla potential och utvecklas vidare menar Gibbons (2010).  

2.5 Vikten av modersmålets närvaro i 

undervisningen 

Om barnets första språk är starkare än majoritetsspråket har det stor betydelse om eleven får 

fortsätta att utvecklas i tänkande och lärande på detta språk. Det är bevisat att man lär sig bäst 

på det språk som man bäst behärskar, skriver Axelsson (2004:505). Samspelet mellan första- 

och andraspråket samt tankeförmågan understryks av Cummins (1996) som menar att det i 

snitt tar 5 år för flerspråkiga att språkligt komma ifatt sina enspråkiga kamrater i skolans 

läsämnen. Att insistera på att endast svenska får användas i klassrummet är ett sätt att 

förstärka redan befintliga maktförhållanden, menar Axelsson (2004:530).  

De enspråkiga elevernas mål blir normen för de flerspråkiga eleverna. De flerspråkiga 

elevernas dubbla utmaning ligger i att uppnå en god språkbehärskning och samtidigt hålla 

samma kunskapsnivå som de enspråkiga eleverna. Axelsson (2004:531) menar att det finns 

tydliga modeller som främjar de flerspråkiga elevernas skolframgång som t.ex. tvåspråkig 

undervisning där modersmål och svenska har lika stor plats i undervisningen, ett temaområde 

på modersmålet per termin, uppgifter som löses på modersmålet men redovisas på svenska 

samt ett väl utvecklat samarbetet mellan alla lärare som eleven möter.  
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Skolan är skyldig att ge eleven studiehandledning på modersmålet om eleven behöver det. 

Eftersom eleven samtidigt måste utveckla såväl språkkunskaper som ämneskunskaper 

behöver hon/han effektivt kunna använda hjälpmedel som lexikon, digital information och 

ämnesläromedel på modersmålet, menar Hyltenstam & Lindberg (2004). 

2.6 Arbetet med bedömning och elevportfölj 

Cummins (1986, 1996) menar att pedagoger behöver vara medvetna om att test eller prov som 

är utformade och standardiserade efter enspråkiga elever innebär en risk för misslyckande för 

elever som håller på att utveckla sitt andraspråk. Lärare och skolledning måste ständigt 

påminna sig om att språkinlärningen tar tid samt att dessa elever inte kan bedömas på samma 

sätt som förstaspråkstalare. Bedömningen av elevens kunskaper måste ske utifrån det som 

fokuserats i undervisningen, anser Axelsson (2004:524). 

Internationellt sett är arbetet med elevportföljer ett etablerat arbetssätt. I Sverige är 

arbetssättet inte alltid lika självklart. En elevportfölj innehåller elevens alster, bedömningar av 

dessa samt egna reflektioner. Att bedöma är svårt och att gå från färdiga test till holistiska 

bedömningar kräver diskussion och samarbete mellan alla lärare. Portföljen är ett kraftfullt 

bedömningsinstrument med många fördelar. Eleverna blir medvetna om sin egen insats och 

sitt eget ansvar i att bättre förstå hur de blir bedömda. Portföljen utgör underlag för samtal 

mellan elev, hem och lärare om elevens fortsatta utveckling. Genom att synliggöra elevens 

arbete på detta tydliga sätt kan vi bli bättre på att handleda eleven samt att eleven själv kan 

tala om vilka mål som uppnåtts, menar Sjöqvist (2004). 

2.7 Skolans olika arbetsmoment – framgångsfaktorer 

för flerspråkiga 

Det är viktigt för alla människor att äga ett stort och varierat ordförråd, för att till fullo förstå 

det som sägs och skrivs i olika sammanhang och på olika områden. På samma sätt är det 

viktigt att själv kunna uttrycka sina kunskaper och erfarenheter. Ju fler ord och begrepp en 

individ behärskar desto bättre rustad är han/hon för språkligt krävande studier och yrkesliv. 

Det är mödosamt att lära sig ord. Även för en inlärare som uppnått en avancerad 

språkfärdighetsnivå är det oftast ordförrådet som är den begränsande faktorn till vidare 

utveckling. Orden vingla, ragla och vackla är väldigt lika, men har ändå en betydelseskillnad. 
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Ords betydelser, gradskillnader och selektionsrestriktioner behöver klargöras och övas för att 

få djup och utbyggnad i språket på infödd nivå. Detta görs genom att rikligt tala och läsa på 

målspråket enligt Enström (2004:175-77). 

Undervisningen blir mer och mer teoretisk ju äldre eleverna blir. Det mesta av arbetet handlar 

om att läsa och förstå texter. Om man dessutom ska analysera och utvärdera innehållet krävs 

det att man förstår det man läser. Ett stort ordförråd och goda förkunskaper är de enskilt 

viktigaste språkliga faktorerna för tillägnandet av kunskaper i skolans ämnesundervisning, 

anser Viberg (1993). 

Att skapa förförståelse är ett grundläggande och nödvändigt sätt att stötta flerspråkiga elever i 

deras språk- och kunskapsutveckling. Det är viktigt att få en inblick i vilken kunskap alla 

eleverna i klassen har av ämnet som ska introduceras för att kunna planera den fortsatta 

undervisningen och minska kunskapsklyftorna mellan olika grupper i klassen (Skolverket 

2012:93-96). 

Avvikelser i uttal är en starkt bidragande orsak till att flerspråkiga kan ha svårigheter att 

konkurrera på arbetsmarknaden anser Boyd (2004:419-421). Internationella studier visar att 

man öppet använder bristande språkfärdighet som skäl till att exkludera utländska personer 

från anställning. För det första borde mer tid ägnas åt uttalsträning i undervisningen. För det 

andra, och viktigare, måste skolledare bli medvetna om att utländsk brytning spelar roll 

gällande våra första intryck av en persons yrkeskompetens och lämplighet till kvalificerade 

yrken, skriver Boyd (2004:434). 

I ett projekt från 2000, PISA (Programme for International Student Assessment, OECD), har 

man undersökt femtonåringars grundläggande färdigheter (matematik, naturvetenskap och 

läsning) som behövs i vuxenlivet och i samhället. De lägsta medelvärdena har flerspråkiga 

elever. Svårigheterna verkar vara lika uppenbara vid läsning av vanliga texter som texter med 

matematiskt och naturvetenskapligt innehåll. Att första generationens invandrare hade lägst 

resultat i gruppen kanske inte är förvånande, men att även andra och tredje generationen 

uppvisar resultat långt under medel är förvånande och alarmerande. En god läsförmåga är 

alltså avgörande för hur elever tillägnar sig kunskaper och färdigheter i matematik och 

naturvetenskap menar Holmegaard & Wikström (2004).  

Nauclér skriver att Liberg (1990) menar att det finns två typer av läsande. Grammatiskt 

läsande avser avkodning av bokstäver och ljud som bildar ord. Effektivt läsande betyder att 
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läsaren kan tillgodogöra sig både den explicita och implicita information som ges i 

sammanhängande texter. Det krävs att skolan ger en hög grad av förförståelse och stöttar 

elevens förmåga att använda sig av den språkliga behärskningen av ordförråd, grammatik och 

textens implicita information menar Nauclér (2004). Taube & Fredriksson (1995) hävdar att 

skillnaden mellan svenska och flerspråkiga elever gällande avkodning var obetydlig i år 3. 

Däremot fanns betydande skillnader i läsförståelsen. Denna skillnad mellan eleverna ökade 

från år 3 till år 8, särskilt gällande skönlitterära texter. Samma två forskare kom också fram 

till att skillnaderna var mindre för de flerspråkiga elever som använde mycket svenska i 

hemmet. Nauclér (2004) stödjer sig på en rapport från Skolverket (1993) som drar slutsatsen 

att de flerspråkiga elevernas behärskning av svenska är central för elevernas läsförståelse i 

svenska, vilket hänger ihop med deras allmänna skolframgång. 

Redan på 70-talet presenterade Evelyn Hatch en hypotes om att samtalet fungerar som en 

diskursiv ram för språkutvecklingen och att andraspråkets olika strukturer bäst utvecklas i 

samtal mellan icke-infödda och infödda talare, skriver Lindberg (2004:461). Lindberg menar 

att det är viktigt att få snabb feedback på andraspråkstalarens produktion vilket sker under 

samtal mellan infödda och icke-infödda. Elever är snabba på att rätta varandra, samtalet 

”repareras” och en helhet växer fram, menar Lindberg (2004:463). Den infödda stöttar 

andraspråkstalaren på ett sätt som gör det möjligt att kommunicera trots begränsade språkliga 

resurser, men processen är inte helt okomplicerad då det krävs välvilja och tålamod från båda 

sidor. 

Den bakhtinska cirkeln innebär att varje yttrande är ett svar på tidigare yttranden, vilka ligger 

till grund för framtida yttranden. Teorin betyder att all diskurs, både muntlig och skriftlig, är 

dialogisk, skriver Lindberg (2004). Med andraspråksinlärning i fokus ger smågruppsarbete 

unika chanser till att delta i fria samtal, ta ordet, introducera samtalsämnen och argumentera, 

moment som inte ryms i det traditionella lärarstyrda klassrumssamtalet. Samtalet mellan elev-

elev är viktig därför att de inblandade då är på samma våglängd, menar Lindberg (2004).  

Genreteorin är särskilt viktig för flerspråkiga då den bidrar till ett språkutvecklande arbetssätt 

(med hjälp av en cirkelmodell) över ämnesgränserna. Arbetssättet synliggör relationen mellan 

språk och det sociala sammanhang där det används. Varje fas i cirkelmodellen innebär att 

syfte, språkliga drag och användningsområde bearbetas med hjälp av exempeltexter, 

gruppskrivande och slutligen självständigt skrivande, menar Kuyumcu (2004:585). 
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Forskningen inom andraspråksinlärningen är ett dynamiskt område där nya teorier ofta 

upptäcks.  Som framgår av kapitel 2 har många forskare lagt stor vikt vid att flerspråkiga 

elevers sämre skolframgång beror på hur skolan organiserar sva-verksamheten. Även om 

skolans verksamhet, organisation och lärares kompetenser är viktiga faktorer att beakta och 

utveckla så är det viktigt att vara medveten om att det även finns andra faktorer som påverkar 

skolframgången som t.ex. anledning till inflyttningen till Sverige, familjens socioekonomiska 

nivå, resurser som ställs till gruppens förfogande i samhället, kulturavstånd mellan hem och 

skola samt elevens kön, menar Axelsson (1999).  

3 Metod och material 

I kapitel 3 presenteras de metoder som använts samt hur studien genomförts. Avsnitt 3.1 

informerar att studien är en fallstudie med för- och nackdelar. I studien har två metoder 

använts. Den ena metoden är intervjuer av två sva-lärare (avsnitt 3.2) och den andra är 

textanalys av kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk (avsnitt 3.3). Urvalet 

beskrivs och motiveras i avsnitt 3.4. Trovärdighet och tillförlitlighet behandlas kort i avsnitt 

3.5. De forskningsetiska principerna har beaktats och en beskrivning av dessa följer i avsnitt 

3.6. Avsnitt 3.7 avslutar kapitel 3 och innehåller en metoddiskussion. 

3.1 Fallstudie 

Examensarbetet är en fallstudie där jag på djupet fokuserat på några få förekomster av ett 

särskilt fenomen i relationer och processer på två högstadieskolor. Sva-verksamheten, som jag 

undersökte, finns redan i en genuin miljö. Metoden är holistisk med fördelen att kunna reda ut 

komplexiteten i en viss situation, vilket stämmer med det som Denscombe (2009:60) skriver 

om fallstudier. Det positiva är att fallstudien möjliggjort genomförande av två metoder, 

intervjuer och textanalyser, för att förstå helheten. Nackdelen är att intervjuerna tog längre tid 

än beräknat. Eftersom studien går på djupet kan det vara känsligt för informanterna att lämna 

ut uppgifter. Lärarna bestämde själva om de ville delta innan själva undersökningen startade, 

vilket höjde sannolikheten att intervjuerna skulle bli av. 
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3.2 Intervju 

I examensarbetet har en kvalitativ intervjumetod använts. Utifrån tidigare forskning och 

innehållet i de analyserade kursplanerna har 45 frågor (se Bilaga 1) utformats. Intervjuerna är 

semistrukturerade där forskaren haft en stark kontroll över frågornas utformning som i förväg 

tagits fram. Samtidigt har intervjuaren varit flexibel och informanten har tillåtits att utveckla 

sina tankar och idéer under intervjuerna. Intervjufrågorna har inte i förväg lämnats ut med 

tanke på att få så ärliga svar som möjligt. Ett missivbrev (se Bilaga 2) skickades ut innan 

intervjuerna bokades där informanterna i stora drag kunde läsa vad studien skulle handla om. 

Informanterna bekräftade via telefonsamtal att de ville delta i studien. De fick själva välja tid, 

plats och datum för intervjun. Intervjuerna genomfördes på respektive skola i lediga 

utrymmen där inga andra personer passerade. Intervjuerna med Anita och Birgitta tog 130 

resp. 120 minuter och båda spelades in med mobiltelefon. Det sociala klimatet var öppet 

vilket gynnade ärliga svar. Informanterna fick läsa igenom resultatredovisningen för sina 

respektive intervjuer och komma med synpunkter. Det fanns goda möjligheter till följdfrågor 

och diskussion via mail. Detta förfaringssätt ökar trovärdigheten då det resultatmaterial som 

presenteras har godkänts av informanterna. 

Fördelar med intervjuer är att man kan gå på djupet i studien och det finns möjlighet att ställa 

följdfrågor. Informanterna har varit mycket behjälpliga under hela processen. Modern 

inspelningsteknik har möjliggjort noggrant efterarbete. En nackdel med intervjuer som 

forskningsmetod kan vara att forskarens beslut inte alltid är så lätta att förklara för mottagaren 

(Denscombe 2009:399–401). Några exempel på detta i studien kan vara hur frågorna valts att 

kodas och kategoriseras eller valet av borfall av vissa intervjusvar som under arbetets 

framskridande inte visat sig vara relevanta. En annan nackdel, som jag ser, är den stora 

tidsåtgången vid framtagandet av frågor, själva intervjumomenten, bearbetningen av 

anteckningar och ljudupptagningar samt att viss transkribering har varit omfattande. 

3.3 Textanalys 

Kursplanerna i ämnena svenska och svenska som andraspråk för årskurserna 7-9, som hämtats 

från Skolverket 2011 (se Bilaga 3 och 4), har studerats och jämförts ur ett kontrastivt 

perspektiv. Textanalysen av kursplanerna är en kvalitativ undersökning som genomförts med 

syftet att ”upptäcka och beskriva”, vilket stämmer med det som Stukát beskriver gällande 
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textanalyser (2005:35). Det innebär att jag i studien har jämfört olika texter som liknar 

varandra – sett till olikheter och likheter. De områden som jämförts är ”syfte” och ”centralt 

innehåll” enligt den uppdelning som Skolverket använder sig av i kursplanerna för årskurs 7-

9. Textmassorna gällande de nya betygskriterierna A-E har inte analyserats.  

3.4 Urval 

Två sva-lärare utgör urvalet i studien. Sva-lärarna Anita och Birgitta heter egentligen något 

helt annat. Valet av namnen var lämpliga med tanke på att första bokstaven i varje namn lätt 

ska kunna förknippas med de skolor (A och B) som de arbetar på. I undersökningen har 

urvalet skett subjektivt då sva-lärarna medvetet ”handplockats”. De informanter som ingår i 

fallstudien har medvetet valts ut därför att de har något speciellt att bidra med som att Anita 

och Birgitta har adekvat utbildning, erfarenhet och inblick i den komplexa sva-verksamheten. 

Det är till viss del ett bekvämlighetsurval då informanterna var mer eller mindre kända före 

studien. Anita har jag träffat några gånger tidigare för att diskutera ämnet sva under min 

lärarutbildning. Birgitta hade jag aldrig träffat tidigare men blev rekommenderad att kontakta 

henne genom en annan bekant lärare.  

Urvalet gällande skolorna är två högstadieskolor (skola A och B) i två olika, närliggande 

kommuner i mellersta Sverige. Dessa skolor valdes också med tanke på att de har stor sva-

verksamhet, många flerspråkiga elever och sva-utbildade lärare. 

3.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Studiens trovärdighet ökar då informanterna läst och godkänt resultatredovisningen av 

intervjuerna. Frågorna är många och täcker det mesta för att besvara forskningsfrågorna. De 

har noga baserats utifrån den tidigare forskning som presentats i kapitel 2 och kursplanernas 

innehåll. Resultaten skulle möjligtvis bli annorlunda om andra informanter intervjuades under 

ett senare tillfälle. Nackdelen är att denna kvalitativa studie har lägre replikerbarhet och 

tillförlitlighet än kvantitativ forskning. Arbetet representerar bara några lärares svar på två 

skolor i mellersta Sverige och ska tolkas utifrån det perspektivet. Upptäckterna i denna 

fallstudie bör därför inte ses som representativa för andra sva-lärare, sva-verksamheter eller 

högstadieskolor i Sverige.  
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3.6 Forskningsetiska principer 

Studien följer Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhälls-

vetenskaplig forskning och de fyra huvudkraven, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har beaktats enligt Vetenskapsrådet (2011). 

Informationskravet uppfylldes genom det missivbrev som skickades ut till berörda lärare. 

Brevets innehåll redogjorde för studiens syfte, genomförande, sekretess och att deltagandet är 

frivilligt. Denna information fick lärarna även vid telefonsamtal. 

Genom ett telefonsamtal samtyckte informanterna att de ville delta i studien. Informanterna 

som ingår i undersökningen är alla myndiga.  

Konfidentialitetskravet uppfylls i missivbrevets innehåll. En upplysning om att 

undersökningen är frivillig och att det var tillåtet att när som helst avbryta arbetet, gavs dels 

skriftligt i missivbrevet och dels muntligt vid det tillfälle intervjun startade. Lärarna godkände 

också att intervjuerna spelades in. Lärarna identiteter har helt röjts ur arbetet. Alla uppgifter 

och material förvaras på ett säkert ställe, vilka kommer att förstöras när studien blivit godkänd 

av lärosätet. 

Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, kommer inte att användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften enligt nyttjandekravet. Vid 

önskemål kommer deltagarna att erbjudas en kopia av det färdiga examensarbetet. 

3.7 Metoddiskussion 

Kvalitativ intervjumetod har använts i examensarbetet. Metoden har varit krävande 

tidsmässigt i att utforma frågor, bearbeta svaren och transkribera dem. Öppna frågor har valts 

för att ta del av Anitas och Birgittas yrkessituation. Frågorna var för många till antalet och 

studien hade bättre kunnat avgränsas med färre antal frågor. Fallstudien går på djupet av en 

process och krävde en del merarbete i form av förtydliganden och kompletterande svar från 

informanterna. Anita och Birgitta har varit mycket behjälpliga genom hela studien. 

Inspelningarna har inneburit en del problem då den tekniska utrustningen inte alltid 

fungerade. Detta medförde att en del frågor fick ställas om och besvaras via mail, vilket 

krävde onödig tid. Eventuellt hade arbetets omfång minskats om urvalet hade begränsats till 

endast en skola och informant. Jag såg det värdefulla i att behålla urvalet med ovan nämnda 
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skolor och informanter då det är intressant att undersöka samma situation oberoende av 

varandra för att kunna jämföra och dra slutsatser och få en mer varierad bild av sva-

verksamheten. Detta hade fallit bort om endast en skola hade valts. Det svåraste i analysen av 

kursplanerna var att presentera resultaten på ett konkret och tydligt sätt. Jag anser att ovan 

nämnda metodval bäst svarat på studiens syften och frågeställningar. 

4 Resultat 

I kapitel 4 redovisas resultaten av det undersökta materialet som använts i studien. Först 

redovisas intervjudelen och sedan, i textanalysen, redovisas de skillnader som framkommit i 

kursplanerna svenska och svenska som andraspråk.  

4.1 Resultatredovisning av intervjuer 

Intervjufrågorna (Bilaga 1) har kategoriserats och komprimerats till tre huvudområden som 

vart och ett besvarar ett större antal frågor. Resultaten har ordnats efter teman och viktiga 

begrepp och mönster har rubricerats. Delarna ”bakgrund” och ”organisation” har presenterats 

med båda skolorna efter varandra för att möjliggöra en enkel jämförelse. Efter följande 

huvuddelar med underkategorier har sedan var skola för sig, i löpande text, redovisats. Detta 

för att de stora textmassorna annars skulle försvåra förståelsen för vilken skola det handlar 

om. Detta upplägg var också passande då bakgrund och organisation övervägande liknar 

kvantitativt material och resultaten i den löpande texten baserats på kvalitativt material. 

4.1.1 Bakgrundsfrågor, skola A och B 

I tabell 1 framgår informanternas kön, utbildning, fortbildning, antal arbetade år i skolan och 

aktuella undervisningsämnen. 
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Tabell 1. Resultat av bakgrundsfrågor 

Informant Anita, Skola A Birgitta, Skola B 

Kön Kvinna Kvinna 

Utbildning Lärarexamen sv+sva, senare 

år/gymnasiet, 2008  

Lärarexamen sv+sva, grundskolan 

4-9, 2001 

Fortbildning Nej Specialpedagogik 40hp, lärarlyftet 

Arbetade år i skolan och 

resp. årskurser. 

3,5 år, årskurs 6-9 11 år, mest årskurs 6-9, vissa 

terminer årskurs 4-5, 1 år i 

introduktionsgrupp 

Undervisningsämnen nu sva, 100 % sva, 50 % (sjukskriven 50 %) 

 

4.1.2 Organisation, skola A och B 

I tabell 2 framgår hur ovan nämnda skolor organiserar främst kring sva-verksamheten. 

Tabellen visar totalt antal elever/sva-elever, talade modersmål, tjänstefördelning av sva-lärare 

samt om betyg/omdömen och modersmålslärare finns på skolorna 

Tabell 2. Övergripande organisation på skola A och B 

 Skola A Skola B (exkl. cf2) 

Elever, totalt 460 380 

Lärare, totalt 44 31 

Antal sva-elever 54 90 (25% annat modersmål än 

svenska) 

Talade modersmål 12 20 (65 % annat modersmål än 

svenska) 

Antal sva-lärare 1 behörig, tjänst 100 % 1 behörig, tjänst 50 % 
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1 behörig, tjänst 100 % 

1 behörig, tjänst 50 % 

1 obehörig resurs, några tim/v 

1 obehörig vik. resurs, tjänst 100 % 

Ges betyg/omdömen 

i sva? 

Ja Ja 

Modersmålslärare i 

undervisningen 

Nej Nej, i vanliga klasser. Ja, i cf2 

4.2 Resultat skola A 

Här presenteras Anitas svar på intervjufrågorna (från Bilaga 1) mer detaljerat. I följande 

avsnitt redovisas för det första de områden som kategoriserats och tematiserats utifrån den 

praktiska sva-verksamheten. Anita berättar ingående om gruppindelning, betyg och 

bedömning, modersmål samt samarbete med övriga ämneslärare. För det andra redovisas de 

områden som kategoriserats och tematiserats utifrån den praktiska klassrumsundervisningen. 

Här följer redovisningen av kursplanens (sva) arbetsmoment som god inlärningsmiljö, läsa 

och skriva samt tala, lyssna och samtala. Dessa moment återfinns under ”centralt innehåll” i 

kursplanen svenska som andraspråk. För det tredje och sista så avslutas avsnittet med Anitas 

övergripande inställning till sva-verksamheten och hur hon anser att den bör utvecklas i 

framtiden.  

4.2.1 Grupperingar och nivåindelning 

På skola A finns följande olika grupp och nivåindelningar. 

1. Nyanlända: undervisning sker exkluderat (utanför reguljär klass) med endast sva-elever 

och sva-lärare. I denna grupp är eleverna helt nya i Sverige. 

2. Mellannivå: undervisning sker exkluderat (utanför reguljär klass) med endast sva-elever 

och sva-lärare. Skillnaderna i mellannivån jämfört med gruppen ”nyanlända” ovan, ligger i att 

eleverna som går i mellangrupp hunnit betydligt längre i sin språkutveckling samt att de har 

tidigare skolbakgrund i Sverige, t.ex. från kommunens mellanstadieskola. 
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3. Integrerade i klass: undervisning sker inkluderat i ordinarie klass med övriga elever. Här 

finns alltid en svensklärare och en sva-lärare. 

Varje grupp och nivå finns representerad i klasserna 7-9, med ca 10 elever i varje. I klass 8 

finns det t.ex. 30 elever fördelade på ovan beskrivna nivåer.  Klass 6 har i nuläget ingen grupp 

för helt nyanlända, men de två övriga grupperna har 10 elever i resp. grupp. Alla elever får 

den tid i svenskämnet som Skolverket kräver för respektive klass. 

Bedömningen av rätt nivågrupp för varje elev sker på två olika sätt. Det ena och det enklaste 

är om eleven är helt nyanländ till Sverige. Då placeras de i respektive grupp för nyanlända. 

Det andra sättet att bedöma sker i dialog med elevens tidigare lärare från ortens 

mellanstadieskola som har en stor andel elever från olika länder. På mellanstadieskolan 

bedriver rektor och lärare god sva-undervisning i nära samarbete med modersmålslärare. Det 

finns ett gott samarbete och överlämnande mellan skolorna. Lärarna på mellanstadieskolan 

graderar elevernas språkliga nivå i svenska språket när de lämnar klass 5 med skalan 1-4, där 

1 betyder nybörjare och 4 betyder att eleven inte längre behöver ämnet svenska som 

andraspråk. Denna gradering ligger sedan till grund för adekvat nivåplacering på den aktuella 

högstadieskolan. Vid bedömningen av rätt nivågruppering tar man också hänsyn till elevens 

tidigare skolbakgrund i hemlandet samt elevens individuella utveckling, förutsättningar och 

behov. 

Anita uppger att statusen för ämnet sva har höjts sedan hon började på skola A. När hon kom 

till skolan kändes sva fortfarande som ett "stödämne". Nyanlända elever fick ”såklart mycket 

sva” men ganska snart fick de gå i "vanlig" klass för svenskundervisning och ibland gå ifrån 

för sva. Anita poängterar att detta ”inte alls stämmer överrens med Skolverkets riktlinjer där 

det tydligt framgår att sva är ett eget ämne”. Nu har eleverna antingen svenska som 

andraspråk eller svenska med sin klass. Anita belyser att ”rektorerna har insett att det behöver 

satsas på svenska som andraspråk då även flerspråkiga elever ska nå målen i övriga ämnen”. 

Från 2011 har skolan infört rutiner för hur nyanlända ska tas emot. Den första tiden har de en 

tolk med sig och därefter kan man fortsätta att, i de ämnen där det behövs, använda denna tolk 

som studiehandledare men då mer sporadiskt. Dessa förändringar kändes omöjliga när Anita 

började arbeta på skola A, så hon menar att det har gått framåt. 

Förr upplevde Anita att det var mindre prioriterat att skaffa fram lärare till sva-lektioner. Nu 

är det sällan en sva-lektion ställs in p.g.a. vikariebrist. Anita menar att man förr lite av 

"tradition" tyckte att dessa elever inte behövde gå till sina klasser om läraren var borta, kanske 
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för att spara pengar. Nu finns en ny vikarieanskaffare som, enligt Anita, inte bär den "gamla 

ryggsäcken" utan ser sva som ett bland många ämnen. Det finns ingen särskild vikariepool.  

4.2.2 Betyg och bedömning 

På skola A ges betyg och skriftliga omdömen i ämnet sva. Det som ligger till grund för detta 

är samma grunduppgifter och prov som övriga elever i ämnet svenska får när det gäller läsa, 

skriva och tala. Alla elever får samma texter, men för sva-eleverna kan produktionen se 

annorlunda ut. Sva-lärarna försöker ofta diskutera mer förförståelse, repetera samt läsa högt. 

Anita uppger att det skulle behövas mer av dessa inslag, men att det inte alltid hinns med 

tidsmässigt. Bedömningen är oftast formativ där man betonar vikten av processen snarare än 

betyg och poäng. Det är svårt med tolkningen av bedömningen enligt det nya betygssystemet. 

De nationella proven innebär mest summativ bedömning, men ”strider mot hur verksamheten 

ser ut i övrigt på skolan och i samhället”, säger Anita.  

Elevportfölj finns inte i bemärkelsen att elever kan samla sin produktion och se tillbaka på 

och reflektera över den fortsatta utvecklingen. Dessa frågor behandlas vid utvecklingssamtal. 

4.2.3 Modersmål och modersmålslärare 

Det finns inte modersmålslärare till alla språk som talas av eleverna. Modersmålslärare är 

aldrig med under svensktimmarna. Det finns en somalisk lärare att tillgå 1 tim/vecka för 

elever som behöver hjälp i matematik. Det finns en på skolan heltidsanställd matte- och NO-

lärare som själv talar kurdiska och arabiska. De elever som talar dessa språk får mycket god 

hjälp i matte och NO ämnena. Alla elever har 80 min./vecka för ämnesfördjupning och då 

passar man på att använda de lärarresurser som finns för att stötta elever i de ämnen där de 

behöver mest stöd. När tillfälle finns så har lärare tagit hjälp av elever som är duktiga på 

engelska. Anita har instruerat på engelska och bett eleven översätta till kamraterna på deras 

modersmål. Anita upplever inte att många blir utan modersmålshjälpen. Det kan röra sig om 

högst tre elever som talar thai eller filipino och där det inte finns modersmålslärare att tillgå. 

Kommunen som skolan tillhör har investerat i en s.k. uppstartningsfas. Det betyder att alla 

nyanlända elever ska få tillgång till en egen modersmålstolk under 14 dagar för att komma in i 

skolgången på ett bra sätt. Den här tiden används till stor del till att gå igenom praktiska saker 

och ge alla inblandade en möjlighet till att knyta kontakter. Det finns inte läromedel att tillgå 

på något modersmål och modersmålet är sällan medvetet närvarande i de planerade momenten 

i form av modersmålslärare eller uppgifter på modersmålet. 
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4.2.4 Samarbete med övriga ämneslärare 

Samarbetet med andra lärare gällande sva-elever är nog lite ojämnt, men attityden börjar gå 

mot det bättre. Det är alltså lite olika beroende från person till person. Anita menar att ju 

oftare man öppet diskuterar hur flerspråkiga elever ska undervisas desto mer förståelse växer 

det fram hos lärarna. Anita menar alla, både verksamma och blivande lärare, genom 

fortbildning och lärarutbildning fick med sig kunskaper om att möta andraspråkselever, då 

den svenska skolan idag är heterogen. Dessutom träffar alla lärare, inte bara sva-lärare, de 

flerspråkiga eleverna.  

4.2.5 Den praktiska undervisningen i klassrummet 

I följande avsnitt besvarar Anita de intervjufrågor (Bilaga 1) som kategoriserats och 

tematiserats utifrån den praktiska klassrumsundervisningen på skola A. Här följer 

redovisningen av kursplanens (sva) innehåll och arbetsmoment som hjälpmedel, arbetsformer 

och individualisering, läsa och skriva samt tala, lyssna och samtala.  

4.2.5.1 Hjälpmedel, arbetsformer och individualisering 

Arbetet med det vidgade textbegreppet, där alternativa redskap för att förstärka lärandet 

genom t.ex. bilder, ljud, IT, drama och kroppsspråk är bristfälligt och finns inte i den dagliga 

undervisningen. Skolan har genom projektet ”skapande skola” fått pengar till en danspedagog 

vid några få tillfällen. Ibland arbetar man visuellt med bilder. IT-utrustningen i klassrummen 

är knapphändig. Klassrummen är inte utrustade med hjälpmedel för att visa material från 

datorer. Användning av datorvagn måste alltid bokas i förväg vid behov. 

Arbetsformerna grupparbete, helklass, smågrupp och individuellt arbete förekommer, men 

arbetsformerna helklass och individuellt är, enligt Anita, absolut vanligast. Det förekommer 

väldigt sällan ämnesövergripande och tematiserade arbetsformer. ”Det krävs för mycket 

planering och tiden räcker inte till”, säger Anita. Anita menar att skolan skulle kunna bli 

bättre på att arbeta med teman. Det är givande och har tidigare gett goda resultat.  

Individualisering är alltid svårt. Alla nyanlända elever placeras alltid i gruppen för nyanlända. 

Här hamnar alla som är nya oavsett tidigare skolbakgrund. Här är det svårt att individualisera. 

Man kan utmana eleverna genom att ge extraövningar om eleven kan kommunicera på 

engelska. I de andra grupperna är det lättare eftersom de kommit längre i sin språkliga 

utveckling. Här kan man ge olika texter eller olika uppgifter utifrån samma text.  
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Det finns inget genomgående arbete med att använda sig av duktiga elever som stöttning till 

andra elever. Ibland kan det ske spontant från eleverna själva då de rättar varandras uttal. 

Ibland placeras elever som kommit längre i sin språkliga utveckling med de som inte hunnit 

lika långt. Elever som har samma modersmål placeras också bredvid varandra. 

4.2.5.2 Läsa och skriva 

Anita upplever att många anser att läsning av barnböcker underlättar inlärningen för sva-

elever. Hon menar att detta är fel då eleverna kommer att tappa intresset då det är barnsligt 

och de skäms för att visa sina jämnåriga kompisar vad de läser. Eleverna behöver utmanas i 

sitt lärande även om de har brister i språket. Det är en svår balansgång att hitta rätt material 

som väcker intresse. Sva-grupperna läser ofta högt med läraren i klassrummet. De läser en bit 

i taget och diskuterar ofta begrepp, fakta och nya ord. Ibland har eleverna tyst läsning ur egna 

böcker. Detta är inte så vanligt då, Anita menar, att det ger mer när man tillsammans får 

diskutera samma bok. Eleverna får regelbundet skriva läslogg. 

Med nybörjarna informerar Anita varför olika texter finns och i vilka situationer de används. 

För dessa elever behöver den implicita inlärningen synliggöras då den hänger starkt ihop med 

Sveriges kultur. Skolarbetet innehåller många typer av texter. Inför ett nytt arbetsmoment går 

läraren igenom kännetecken och fakta gällande genren. Därefter visas en exempeltext upp för 

att sedan bearbetas. Sedan skapas en ny text inom samma texttyp tillsammans i grupp med 

läraren. Slutligen får eleven individuellt producera en text inom området. Eleverna har svårt 

med källkritik och att skriva med egna ord. Anita uppger att det är ett drag som även övriga 

elever har och därför borde man arbeta mer med momentet även i den vanliga 

svenskundervisningen. 

4.2.5.3 Tala, lyssna och samtala 

Det förekommer ofta uppspelning av texter från band där hörförståelsen övas. Många elever 

blir då uppmärksammade på att det finns andra svenska dialekter. De märker att den dialekt 

som de själva möter i skolan är annorlunda. Inget mer ingående arbete om dialekter görs. 

Nyanlända får arbeta extra med svenska vokalljud, eftersom de är så utmärkande för det 

svenska språket. Andra sva-elever i övriga grupper tränar inte vokalljud fast det skulle 

behövas. Eleverna har här börjat rätta varandra, vilket Anita tycker är bra om det sker 

kamratligt. Det finns inga tydligt uttalade arbetsmoment där alla tränar uttal regelbundet utan 
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man går igenom det när det uppkommer i texter. Fonetik används aldrig då det skulle innebära 

för stort arbete med nya tecken. 

Nyanlända redovisar inte inför grupp utan får muntligt diskutera i smågrupper. Elever som 

ingår i grupper på mellannivå och de som är integrerade i vanliga klasser får redovisa inför 

större grupp eller helklass.  

4.2.6 Övergripande inställning till sva-verksamheten  

Anita tycker att det är mycket viktigt att separera sva-undervisningen från den vanliga 

svenskundervisningen. Det måste få vara elevens nivå som avgör placeringen. Den viktigaste 

och svåraste gällande bedömning och betygssättning är att man måste ta hänsyn till den 

språkliga korrektheten. Det räcker inte med att sva-eleven förstått uppgiften utan språket 

måste nå fram till mottagaren. Ett problem som kan uppstå om man slår ihop grupperna är att 

sva-eleverna oftast är ”svagare” språkmässigt vilket leder till sämre betyg generellt. Det kan 

också vara negativt för de sva-elever om de upplever att de är dåliga, de vågar inte fråga om 

de inte förstår. De elever som har svenska som modersmål blir uttråkade om man förklarar för 

mycket. Sva har generellt sett ett dåligt rykte bland elever, lärare och föräldrar, vilket är något 

man ständigt får brottas med, menar Anita. Fördelar med uppdelningen är att det finns tid och 

möjlighet till andraspråksinlärning. Det negativa är att det blir väldigt segregerat. 

De största skillnaderna mellan de båda svenskämnena, enligt Anita, är att man inom sva 

arbetar kontinuerligt med förförståelse. Dessutom måste grammatiken synliggöras explicit. 

Elever med svenska som modersmål har den i ryggmärgen och behöver inte riktigt reflektera 

över detta vid skriftlig och muntlig produktion. En tredje stor skillnad är att kunna koppla 

ihop ord och begrepp till helheter och skapa samband.  

Anita menar att det är viktigt att vara utbildad i sva. Det räcker inte med att endast 

svensklärare undervisar i sva. Det är nödvändigt att vara utbildad i andraspråksperspektivet 

för att ha en kontrastiv syn i arbetet. Läraren måste vara medveten om att eleverna behöver 

arbeta samtidigt med bas och utbyggnad för att de ska kunna nå en god språkbehärskning. 

Man måste vara medveten om att sva-elever är på en högre kognitiv nivå än den språkliga 

behärskning i svenska för att undvika att de blir undervisade som små barn. 
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Anita känner att sva behöver utvecklas på fyra viktiga punkter i framtiden. 

1. Alla lärare som jobbar på skolan bör ha sva-utbildning i någon form, eftersom de alltid 

undervisar andraspråkselever. 

2. Ämnet bör få mer status. Skolans aktörer som politiker och rektorer behöver få kunskaper i 

värdet av att satsa på sva. 

3. Elever med svenska som modersmål behöver mer kunskap om sva-elevers situation, vilket 

skulle öka integrationen. Det är viktigt då elever snabbt lär sig av varandra. 

4. Fler modersmålslärare behöver finnas med i den dagliga undervisningen. 

4.3 Resultat skola B 

Här presenteras Birgittas svar på intervjufrågorna från (Bilaga 1) mer detaljerat. I följande 

avsnitt redovisas för det första de områden som kategoriserats och tematiserats utifrån den 

praktiska sva-verksamheten. Birgitta berättar ingående om gruppindelning, betyg och 

bedömning, modersmål samt samarbete med övriga ämneslärare. För det andra redovisas de 

områden som kategoriserats och tematiserats utifrån den praktiska klassrumsundervisningen. 

Här följer redovisningen av kursplanens (sva) arbetsmoment som god inlärningsmiljö, läsa 

och skriva samt tala, lyssna och samtala. Dessa moment återfinns under ”centralt innehåll” i 

kursplanen svenska som andraspråk. För det tredje och sista så avslutas avsnittet med 

Birgittas övergripande inställning till sva-verksamheten och hur hon anser att den bör 

utvecklas i framtiden.  

4.3.1 Grupperingar och nivåindelning 

1. Cf2 (centrum för tvåspråkighet). Hit kommer alla nyanlända och cf2 finns för klasserna 6-

9. Här stannar eleverna i snitt i ca 1,5 år och sedan placeras de i någon av nedan två grupper. 

Här finns det ett nära samarbete med modersmålslärare och utbildade sva-lärare. Cf2 är en 

verksamhet som även finns på flera skolor. Det är en egen verksamhet inom kommunen. De 

har egen budget, personal och rektor. Fokus inom denna verksamhet ligger på att organisera 

modersmålslärare samt att bedriva introduktionsundervisning. Kunskapen och 

kompetensen kring andraspråksinlärning är stor och andraspråksperspektivet är alltid 

centralt. De nyanlända eleverna tillhör en hemskola och det är den skolans rektor som avgör 

om eleven ska placeras hos cf2 eller direkt i klass på hemskolan. Om beslutet blir att skicka 
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eleven till cf2, köps tjänsten av den skola eleven tillhör. Alla skolverksamheter har en mängd 

olika faktorer att ta hänsyn till när det gäller ekonomin och resurserna minskar markant för 

sva-verksamheten, vilket medför att sva-undervisning inte alltid prioriteras. Det är i princip 

respektive rektors synsätt och visioner som styr sva-verksamheten utanför cf2. 

2. Exkluderad nivå där har endast sva-elever undervisning med sva-lärare utanför ordinarie 

klass.  

3. Integrerad svenskundervisning i reguljär klass med sva-elever och infödda blandat. Då 

placeras eleven oftast i en klass lägre än aktuell ålder. Undervisning sker med svensklärare 

och sva-lärare. Detta arbetssätt är nytt sedan hösten 2011 och beslutades av föregående rektor 

och sva-lärare. En utvärdering kommer att ske efter läsåret 2011-2012. Innan detta så fanns 

det inga blandade sv/sva-klasser. Birgitta är kluven inför det nya arbetssättet. Det finns för- 

och nackdelar. Exkluderade klasser är att föredra t.ex. när man behöver gå på djupet med 

läsningen, medan andraspråksperspektivet blir svagare i integrerade klasser. 

Alla elever som kommer från cf2 läser sva. Läsförståelse och performansanalys1

Det har varit rörigt på skolan med byte av rektor och många sjukskrivningar. Lärartillgången 

för sva är undermålig och har varit det under en längre tid. Sva-lärarna har haft för stort 

ansvar och blir inte uppbackade av ledningen till allt som behöver göras. En önskan finns om 

att det minst ska vara två heltidsanställda sva-lärare men ekonomin har satt stopp för det. 

Länge har det bara funnits en lärare på heltid. I dagsläget är det bara en lärare (Birgitta) som 

arbetar 50 % och är sjukskriven 50 %. Under våren 2012 har en resurs anställts som är helt 

outbildad att arbeta med undervisning i skolan. Resursen saknar lärarexamen och utbildning 

inom sva.  

 är metoder 

för att avgöra vilken grupp de ska placeras i. Även tidigare skolbakgrund och elevens 

personliga förmåga och behov spelar in vid bedömning och placering. Det finns många 

nyanlända i klass 9. Klass 6 har fler sva-elever jämfört med klass 7. Alla elever undervisas i 

sva den tid per vecka som Skolverket kräver för respektive årskurs. På skolan har 65 % av 

eleverna utländsk bakgrund. Fler elever skulle behöva sva, men det finns inte resurser. De 

nationella proven visar på tydliga andraspråksfel bland många elever som inte har sva, men 

som borde ha det. 

                                                 

1 Analys av drag i inlärarens faktiska språkproduktion utan begränsning till felperspektivet, Hammarberg 
(2004:34). Används för att bedöma om eleven behöver sva-undervisning. 
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Att få tag i vikarier, oavsett ämne, har under läsåret varit svårt. Rektorerna har skickat beställningar till 
kommunens bemanningstjänst, men det har oftast inte fungerat. Orsaken till uteblivna vikarier är oklar.  
Sedan februari har skolorna haft möjlighet att gå "förbi" bemanningstjänsten för att ordna med vikarier 
och då har det fungerat bättre. Birgitta tycker inte att sva-eleverna på skolan har drabbats extra mycket av 
uteblivna lektioner under läsåret. 

4.3.2 Betyg och bedömning 

På skola B ger sva-läraren betyg och skriftliga omdömen i ämnet sva i samråd med 

svenskläraren. Det som ligger till grund är prov (nationella och ordinarie) samt annan 

produktion under läsåret. Alla elever som inkluderas i vanlig klass bedöms efter samma prov. 

Birgitta är medveten om att sva-elever får göra sådant som inte är anpassat efter deras nivå. 

Det finns svåra ord och begrepp som hindrar eleverna från bättre resultat. Läraren uppger att 

de behöver arbeta mer exkluderat med dessa elever för att förklara och anpassa, men att det 

inte finns tid då resurserna är begränsade. 

Elevportföljer används inte alls och är något som är under utveckling. ”Det är något som vi 

talat med eleverna om men det finns inte med i verksamheten och kan därför inte heller 

användas vid utvecklingssamtal”, förklarar Birgitta. På cf2 arbetas det en hel del med 

elevportföljer. 

4.3.3 Modersmål och modersmålslärare 

På cf2 finns det modersmålslärare till alla språk som talas av eleverna. Det finns ett gott 

samarbete med rådgivning mellan lärarna i denna verksamhet. När det gäller övriga klasser är 

modersmålslärare aldrig med under svensktimmarna. Birgitta upplever att många blir utan 

modersmålshjälpen. Det finns en överenskommelse som säger att modersmålslärare ska sättas 

in vid speciella tillfällen som t.ex. vid nationella prov, men det har dragits in. I teorin finns 

hjälpen men i praktiken fungerar det dåligt. Läromedel på olika modersmål saknas. Allt 

handlar om kostnader och det här är något skolledningen dragit ned på, vilket är känt för flera 

skolor i kommunen, menar Birgitta. 

Läromedel finns inte att tillgå på något modersmål som komplement i undervisningen i något 

ämne. De flerspråkiga får använda samma litteratur som de infödda i alla ämnen oavsett nivå 

och grupp. 

4.3.4 Samarbete med övriga ämneslärare 

Det finns inga gemensamma instruktioner till ett samarbete mellan alla lärare. Alla arbetslag 

får göra som de vill och därför ser det väldigt olika ut. Ämnet sva har status på skolan bland 
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lärarna och man förstår att det är viktigt. Det tråkiga, enligt Birgitta, är att folk känner sig 

utbrända och inte orkar ta tag i olika arbetsformer. ”De lärare som orkar har ett fantastiskt fint 

samarbete mellan sva-lärare och övriga ämneslärare”, säger Birgitta. 

4.3.5 Den praktiska undervisningen i klassrummet 

I följande avsnitt besvarar Birgitta de intervjufrågor (Bilaga 1) som kategoriserats och 

tematiserats utifrån den praktiska klassrumsundervisningen på skola B. Här följer 

redovisningen av kursplanens (sva) innehåll och arbetsmoment som hjälpmedel, arbetsformer 

och individualisering, läsa och skriva samt tala, lyssna och samtala.  

4.3.5.1 Hjälpmedel, arbetsformer och individualisering 

Arbetet med det vidgade textbegreppet, där användandet av alternativa redskap för att 

förstärka lärandet genom t.ex. bilder, ljud, filmer och IT är gott. Alla elever har en egen dator 

och man övar mycket på att redovisa genom Power Point-presentationer.  

Det finns goda möjligheter att visa material med hjälp av dator och kanon i de flesta 

klassrummen. Birgitta uppger att användningen av bilder för att förstärka genomgångar kunde 

bli bättre. Inslag av drama och kroppsspråk finns inte i den dagliga undervisningen.  

Arbetsformerna grupparbete, helklasser, smågrupper och individuellt arbete förekommer, men 

helklass och individuellt arbete är övervägande vanligast. Förekomsten av ämnesövergripande 

och tematiserade arbetsformer ser väldigt olika ut. I ett arbetslag sker det väldigt ofta då det är 

effektivt och ger bra resultat. I de två andra arbetslagen sker det högst en gång per termin då 

tidsbristen är en faktor. Ett lyckat temaarbete med de flesta ämnen gjordes för niorna och 

handlade om folkmord.  

Alla nyanlända elever placeras i cf2 och här är individualiseringen god. Här hamnar alla som 

är nya i en och samma grupp oavsett tidigare skolbakgrund. I övriga grupper och klasser kan 

individualiseringen bli bättre. Det finns mest generella lösningar, man ser till behovet i 

klassen i stort och inte till den enskilde. Försämrad individualisering är också en nackdel i 

integrerade klasser. När individualisering sker kan det handla om repetitionsuppgifter av t.ex. 

stavning. Denna åtgärd sätts bara in vid omfattande svårigheter hos en elev.  

För att öka inlärningen hos svagare elever placeras ibland elever som kommit längre i sin 

språkliga utveckling med de som inte hunnit lika långt. Man blandar grupper medvetet. Man 
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diskuterar ofta språkbruk och hur man är goda vänner utan att kritisera för hårt och att skratta 

negativt åt varandra är inte tillåtet. Eleverna uppmuntras att prata fritt och att våga ta för sig. 

Elevernas egna erfarenheter finns alltid närvarande. På skolan finns alltid ett kulturperspektiv. 

Lärare och elever diskuterar olika kulturella åsikter och vid t.ex. jul pratar man även om andra 

stora högtider som är viktiga för eleverna. Det förekommer ofta att eleverna får arbeta med 

individuella livsträd gällande sin bakgrund, tradition och kultur. Vid skolavslutningar träffas 

alla i syrianska kyrkan, vilket upplevs som positivt bland elever, personal och föräldrar. 

4.3.5.2 Läsa och skriva 

En gång per år arbetar man med en gemensam bok passande varje nivå, som man sedan 

diskuterar regelbundet. Det vanligaste är annars individuella val av böcker med tillhörande 

läsloggar. Detta skulle behöva styras mer genom val av litteratur och förekomst av 

diskussioner, men sva-läraren hinner inte, vilket innebär att eleverna lämnas själva åt sin 

läsning. Eleverna behöver utmanas i sitt lärande även om de har brister i språket. Det är en 

svår balansgång att hitta det rätta materialet för varje elev. Anpassningen av elevernas läsning 

skulle bli bättre om det fanns tid att lära känna eleverna mer samt tid för att ge viktig 

förförståelse. 

De vanligaste texttyperna är mycket närvarande i det dagliga arbetet. Texttypen fakta skulle 

behöva fördjupas. Inför ett nytt arbetsmoment går läraren igenom kännetecken och fakta 

gällande genren. För vissa grupper behövs det mer förförståelse och längre genomgångar men 

tidsbristen utgör ett hinder. Därefter visas en exempeltext som bearbetas. Sedan skapas en ny 

text i grupp och tillsammans med läraren. Slutligen får eleven själv skriva en text inom 

genren.  Läraren använder sig en hel del av kortskrivande inför ett visst tema och allt 

skrivande är processinriktat med reflektioner.  

Birgitta säger att sva-eleverna har svårt med källkritik och att skriva med egna ord, men det är 

en svårighet som alla elever har. Orsaken är svår att förklara men det kan vara att många 

lärare känner sig osäkra på hur de ska arbeta. Nu när datorer är allt vanligare i undervisningen 

är det extra viktigt att arbeta med källkritik. Att diskutera vad olika källor skriver om samma 

ämne är ett sätt, vilket många lärare gör kontinuerligt, menar Birgitta. 
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4.3.5.3 Tala, lyssna och samtala 

Uttalet missas mycket i klasserna. Det är endast cf2 som får regelbundna genomgångar. Man 

tittar på film och lyssnar på upplästa texter för att öva hörförståelse. Eleverna uppfattar att det 

finns olika dialekter och att skolans lärare inte alltid låter som på banden. Muntlig 

framställning är något som övas mycket i grupp och helklass. När nya ord och begrepp 

behandlas skrivs de alltid upp på tavlan och man återkopplar ibland med läxförhör för att 

befästa kunskapen. Tyvärr finns det mindre tid till förklaringar i integrerade klasser. Sva-

eleverna i de integrerade klasserna borde också ha mer tid till förförståelse. 

4.3.6 Övergripande inställning till sva-verksamheten 

Birgitta upplever att det är viktigt att separera sva-undervisningen från den vanliga 

svenskundervisningen för att kunna ge elever specifik andraspråksinlärning med fokus på 

förförståelse. De viktigaste skillnaderna mellan svenskämnena, enligt Birgitta, är att; 

• koppla ihop rätt förförståelse med elevens egna referensramar och se var eleven 

befinner sig. 

• samarbeta nära modersmålslärare, särskilt för att kunna särskilja 

andraspråkssvårigheter från dyslexi vid bedömningar. 

• informera föräldrar om de implicita kunskaper som skiljer i det svenska samhället och 

som kan vara väldigt annorlunda jämfört med andra kulturer. 

• elevens utveckling av bas och utbyggnad hänger ihop med modersmål och målspråk. 

• bedömningen får inte påverkas av den s.k. U-formade inlärningen.2

Birgitta hävdar att det är nödvändigt att vara sva-utbildad för att ha andraspråksperspektivet 

centralt och för att kunna bemöta ovan nämnda skillnader i de båda ämnena. Hon menar också 

att man ställer lägre behörighetskrav på sva-lärare än andra ämneslärare och att sva har lägre 

status generellt i samhället. Bra utbildning kan förändra den synen. 

 Det är viktigt att 

kunna se elevens faktiska utveckling och inte bara felen. 

                                                 

2 Inläraren har i början av sin andraspråksinlärning en relativt liten del fel. Felfrekvensen ökar efter en tids 
inlärning för att återigen minska andelen fel, förklarar Abrahamsson (2004:103). 
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Fördelar med att arbeta exkluderat i sva-grupper är att det finns tid för 

andraspråksperspektivet. Dock kan det vara tematiskt stressande (allt hinns inte med 

kunskapsmässigt) då man lätt fastnar i förklaringar av begrepp och ord. Det negativa är att 

integrationen i undervisningssituationen blir lidande, men på rasterna och fritiden umgås man 

över kulturgränserna, vilket också gynnar språkinlärningen i svenska. 

Birgitta poängterar att följande kan utvecklas gällande sva i framtiden. 

1. Alla svensklärare behöver ha sva-utbildning i någon form där andraspråksperspektivet är 

centralt. På sikt behöver alla lärare ha kunskap i detta. 

2. Det borde finnas en sva-lärare i varje arbetslag. 

3. Behörigheten för sva-lärare måste vara densamma som för övriga ämneslärare. 

4. På många skolor anses det att sva-undervisningen är en ”slasktratt”. Här placeras lätt 

felaktigt elever för att de är stökiga eller har svårt för något, vilket måste upphöra.   

5. Kompetensutveckling gällande sva borde vara obligatorisk för rektorer och skolledning för 

att stötta lärare och elever till bättre resultat. 

4.4 Resultatredovisning av kursplanerna 

Nedan följer resultat av den textanalys som gjorts av kursplanerna i svenska och svenska som 

andraspråk. Jag har fokuserat på att belysa det särskiljande innehållet gällande syfte och 

centralt innehåll. 

4.4.1 Syfte 

Jag har analyserat varje stycke som finns skrivet under syfte för nämnda kursplaner och 

skrivit det som särskiljer varje kursplan i tabell 3 

Tabell 3: Skillnader mellan kursplanerna svenska och svenska som andraspråk, gällande syfte 

Stycke  Finns i svenska som andraspråk, men 

inte i svenska. 

Finns i svenska men inte i svenska som 

andraspråk. 

1 Undervisningen ska ge eleverna rika  
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möjligheter att kommunicera på 

svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan 

att ställa för tidiga krav på språklig 

korrekthet. 

2 Undervisningen ska stimulera 

elevernas intresse för att läsa och 

skriva på svenska. 

Undervisningen ska stimulera elevernas 

intresse för att läsa och skriva. 

3 I mötet med olika typer av texter […] 

ska eleverna ges förutsättningar att 

utveckla sitt svenska språk… 

I mötet med olika typer av texter […] ska 

eleverna ges förutsättningar att utveckla 

sitt språk… 

4 Genom undervisningen ska eleverna 

ges möjlighet att utveckla sina 

kunskaper om svenska språket, dess 

normer, uppbyggnad, uttal, ord och 

begrepp…  

Genom undervisningen ska eleverna ges 

möjlighet att utveckla sina kunskaper om 

svenska språket, dess normer, 

uppbyggnad, historia och utveckling… 

5 En extra punkt 

Välja och använda språkliga strategier 

 

4.4.2 Centralt innehåll 

Centralt innehåll i nämnda kursplaner behandlar skolans olika arbetsmoment som t.ex. läsa, 

skriva och tala. Varje moment har spaltats upp och de särskiljande dragen har belysts i tabell 

4. 

Tabell 4: Här framgår det som skiljer kursplanerna svenska och svenska som andraspråk åt, 

gällande centralt innehåll 

Moment Finns i svenska som andra-språk, 

men inte i svenska. 

Finns i svenska men inte i 

svenska som andraspråk. 

Läsa och skriva Meningsbyggnad på svenska i 

jämförelse med elevens moders-
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mål samt hur orsakssamband kan 

formuleras genom olika typer av 

bisatser. 

Tala, lyssna och samtala Språkliga strategier för att förstå 

och göra sig förstådd i skolans 

ämnen när det egna svenska 

språket inte räcker till. 

[…] Olika hjälpmedel, till 

exempel digitala verktyg, för att 

planera och genomföra en 

presentation. 

Svenska språkets prosodi och 

uttalets betydelse för att göra sig 

förstådd. Olika variationer av 

talad svenska. 

[…] Olika hjälpmedel, t.ex. 

digitala verktyg, för att 

planera och genomföra 

muntliga presentationer. 

Berättande texter och 

sakprosatexter 

Skönlitteratur, lyrik, dramatik, 

sagor och myter från olika tider 

och skilda delar av världen. 

Förstå texternas syften, innehåll, 

uppbyggnad och språkliga drag 

samt deras ord och begrepp. 

Skönlitteratur, för ungdomar 

och vuxna från olika tider 

och skilda delar av världen. 

Språkliga drag, uppbyggnad 

och berättarperspektiv i 

skön-litteratur för ungdomar 

och vuxna. 

Några skönlitterärt betydelse-

fulla ungdoms– och vuxen-

boksförfattare från Sverige, 

Norden och övriga världen. 

Språkbruk Ord och begrepp från skolans 

ämnen och vardagsspråk samt 

nya ord i språket t.ex. lånord. 

Språkbruk i Sverige och 

Norden Några varianter av 

regionalt färgat talspråk i 
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Ordbildning, t.ex. avledningar 

med suffix och prefix. Bildspråk 

och idiomatiska uttryck. 

Sverige och olika språk i 

Norden. Några känne-

tecknande ord och begrepp 

samt skillnader och likheter 

mellan de olika språken. 

Språkbruk genom tiderna. De 

nationella minoritetsspråken i 

Sverige och deras ställning i 

samhället. 

Informationssökning och 

källkritik 

Skrivet exakt lika  Skrivet exakt lika 

5 Analys 

I kapitel 5 analyserar och tolkar jag de resultat som kommit fram från intervjuer och 

textanalys i kapitel 4. Egna tolkningar knyts ihop med den tidigare forskning som 

presenterades i kapitel 2. Kapitel 5 avslutas med ett förtydligande resonemang av de 

särskiljande dragen i de kursplaner som presenterades i kapitel 4. 

5.1 Analys av intervjuer 

Resultatet av intervjuerna har presenterats i kategorier och har komprimerats till de tre 

huvudområdena sva-lärarnas ”bakgrund”, ”organisation” och ”praktisk klassrums-

undervisning”. De två senare har vidare ordnats efter teman där viktiga begrepp och mönster 

har rubricerats. Samma uppdelning återfinns i denna analysdel. Under varje rubrik analyseras 

de resultat som presenterades i resultatdelen. För mina tolkningar har jag sökt stöd i den 

tidigare forskning som finns under kapitel 2.  

5.1.1 Bakgrundsfrågor 

De intervjuade lärarna har stor och mångårig erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga elever 

och deras språkinlärning. De är väl medvetna om vad andraspråkinlärning innebär och 

andraspråksperspektivet är väldigt centralt i deras undervisning. När det gäller Anita och 
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Birgitta så är de lärare med adekvat kompetens. Att de har aktuell utbildning inom svenska 

som andraspråk är en faktor för framgång menar Hyltenstam och Lindberg (2004). Jag anser 

att lärarnas bakgrund är mycket positiv med tanke på att samma författare hävdar att 

kompetensen hos många sva-lärare är låg till obefintlig. Lärarnas kompetens är direkt 

gynnsam för de flerspråkiga elevernas skolframgång  

5.1.2 Organisation 

Ur tabell 2 kan man se att skola A i snitt har 10,5 elever per lärare och skola B 12,25 elever 

per lärare räknat på det totala antalet elever. I sva-verksamheten på skola A har varje lärare 

eller resurs 21,6 elever och skola B 60 elever. Skola B är kraftigt underbemannad då Birgitta 

är den enda behöriga läraren som just nu arbetar 50 %.  För mycket ansvar läggs på Birgitta 

och arbetsbördan blir stor då den obehöriga resursen inte får sätta betyg eller ansvara för sva-

verksamheten. Lärartätheten är större på skola A både när det gäller totala antalet elever och 

sva-elever. På skola A har 24,8 % av eleverna ett annat modersmål än svenska. På skola B är 

samma siffra hela 65 %. Jag frågar mig om verkligen alla elever som behöver sva verkligen 

får det med tanke på att det är svårt att bedöma vilka som behöver ämnet enligt Hyltenstam & 

Lindberg (2004). På skola B anser jag att fler utbildade sva-lärare måste anställas om de 

flerspråkiga eleverna ska ha samma möjligheter att nå skolframgång som de infödda eleverna. 

Modersmålslärare finns inte i den dagliga undervisningen på någon skola, vilket är negativt 

och strider mot både styrdokument och den tidigare forskning som finns i kapitel 2. Eleverna 

får skriftliga omdömen och betyg på båda skolorna, vilket är bra. 

5.1.2.1 Grupperingar och nivåindelning 

Skolorna liknar varandra när det gäller grupp och nivåindelning. Exkluderad och integrerad 

nivå är uppbyggda på väldigt lika sätt. Det som skiljer skolorna åt är hur man tar emot 

nyanlända och hur bedömningen sker för placering av elever i rätt nivågrupp. Anita på skola 

A uppger att nyanlända elever endast har exkluderad undervisning med sva-lärare och att det 

finns en gedigen grund, från lärare på tidigare mellanstadieskola, gällande var eleverna ska 

placeras. På skola A finns det inte heller några speciella förberedelseklasser. Detta anser jag 

som positivt ur den aspekten att de snabbt integreras med infödda och inte blir kvar onödigt 

länge som ”nyanlända”. I artikeln skriven av Stridsman (2012), uppger Nihad Bunar att han 

befarar att elever blir kvar onödigt länge i förberedelseklasser. Om andraspråksprocessen 

påskyndas kan det innebära en risk i att ”ställa för tidiga krav på språklig korrekthet” enligt 
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(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Skolverket 2011:239). Anita 

anser att alla elever som behöver sva läser ämnet enligt kursplanen på skola A.  

Birgitta på skola B svarar att alla elever som kommer från cf2 läser sva. Genom 

performansanalyser och resultat från nationella prov vet Birgitta att fler elever skulle behöva 

läsa sva, men att skolledningen inte gett tillräckliga resurser till ämnet. Jag upplever att rektor 

och skolledning misskött sva-verksamheten och försämrat möjligheterna för många elever att 

nå skolframgång vid grundskolans slut på skola B. Skolverkets statistik vittnar om att 

flerspråkiga elever är överrepresenterade gällande sämre måluppfyllelse. En viktig förklaring 

är enligt Hyltenstam & Lindberg (2004) att undervisningen inte bedrivits enligt avsikterna i 

styrdokumenten. Detta bekräftas av att sva-lärarna under en längre tid varit för få, att det varit 

stor vikariebrist samt att man tagit in en heltidsresurs som saknar både lärarutbildning och 

kompetens i andraspråkinlärning. Att fler allmänt borde läsa sva men inte gör det kan ha flera 

förklaringar, anser jag. Idag kompliceras bedömningen av vilka elever som behöver sva 

genom att det uppstår nya former av det svenska språket i många flerspråkiga miljöer samt 

genom att andra och tredje generationens invandrare inte alltid till fullo behärskar det svenska 

språket, enligt Hyltenstam & Lindberg (2004). Mot bakgrund av denna forskning skulle det 

kunna vara så att fler elever behöver sva även på skola A.  

Arbetssättet ”integrerad i klass” är nytt på skola B. Birgitta tycker att det finns både för och 

nackdelar, vilket gör att hon känner sig kluven inför det nya arbetssättet. Hon menar att 

exkluderade klasser är att föredra när flerspråkiga behöver fördjupa läsning och lyfta 

andraspråksperspektivet. Här tänker hon rätt med stöd i kursplanernas utformning gällande att 

inte få t.ex. tillräcklig förförståelse och uttalsövningar, vilket kan leda till för tidigt ställda 

språkliga krav enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011). En 

fördel med integrerade klasser som jag ser det är att integrationen gynnas. En annan fördel är 

att andraspråkets olika strukturer bäst utvecklas i samtal mellan icke-infödda och infödda 

talare där samtalet kan ”repareras” och gå framåt enligt den hypotes som Evelyn Hatch 

presenterade, se Lindberg (2004). Under min praktik har jag många gånger upplevt att 

undervisningen av flerspråkiga elever ägt rum som en egen verksamhet inom den större 

skolverksamheten, vilket stämmer med det som Hyltenstam & Lindberg (2004) menar att sva-

undervisningen bedrivs alltför isolerat och exkluderad från annan undervisning. För att kunna 

dra nytta av den teori som Evelyn Hatch presenterade bör undervisningen av flerspråkiga 

elever inkluderas med övrig undervisning. Det finns bra inslag av att flerspråkiga inkluderas 

med infödda på både skola A och B.  
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5.1.2.2 Betyg och bedömning 

På både skola A och B ges betyg och skriftliga omdömen i ämnet sva på likartade sätt. 

Bedömningen är ofta formativ där processen betonas framför produktionen. Anita uppger att 

alla elever får samma texter, men att uppgifterna kan se annorlunda ut för sva-eleverna. 

Birgitta säger att alla som inkluderas i vanlig klass bedöms efter samma prov oavsett om man 

har ett annat modersmål än svenska eller inte. Det finns inte tid att arbeta mer med t.ex. 

förförståelse. Båda lärarna är medvetna om att många elever får skriva prov som inte är 

anpassade efter deras nivå. Cummins (1996) menar att prov som är utformade och 

standardiserade efter enspråkiga elever innebär en risk för misslyckande av 

andraspråksinlärningen. Även om lärarna förstår problemet så anser jag att det faller platt när 

rektors stöd uteblir. Skolledningen måste beakta att andraspråkinlärningen tar tid samt att 

flerspråkiga inte kan bedömas på samma sätt som infödda. Dessutom är min reflektion att 

nationella prov är onaturliga provsituationer där resultat ska stressas fram, vilket är ganska 

olikt skolans verksamhet i övrigt. 

Ingen av skolorna har utvecklat arbetet med elevportföljer. Jag tror att bedömningsarbetet 

skulle underlättas om elevportföljer var en naturlig del av verksamheten. Den är också 

värdefull i arbetet med att för eleven synliggöra sin egen produktion samt att det kan 

underlätta utvecklingssamtalet mellan elev-lärare-förälder. För flerspråkiga elever som har en 

annan kultur än den svenska, är det värdefullt att tydligt visa implicita och explicita uppgifter 

som skolverksamheten innehåller för att skapa större förståelse för det arbete skolan kräver. 

Sjöqvist (2004) skriver att portföljen är ett kraftfullt bedömningsinstrument med många 

fördelar. 

5.1.2.3 Modersmål och modersmålslärare 

Anita på skola A upplever inte att många blir utan modersmålshjälpen. Det finns bra 

möjligheter att hjälpa elever med andra modersmål särskilt för nyanlända elever då 

kommunen satsat på en startperiod för varje nyanländ elev. Birgitta på skola B tycker att det 

är många som blir utan den hjälpen. Även om eleven har rätt till hjälp, då särskilt i vissa 

situationer, har ledningen i kommunen dragit ned på det. Det finns aldrig modersmålslärare 

med under svensktimmarna och sällan i övriga ämnen. På cf2 finns däremot modersmålslärare 

med i den dagliga undervisningen i alla språk. Även om det finns viss modersmålshjälp på 

skola A så anser jag att det inte är tillräckligt för att kunna säga att flerspråkiga erbjuds 

samma möjligheter som infödda att nå skolframgång. Dessutom blir vissa helt utan 
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studiehandledningshjälp då det inte finns lärare i dessa modersmål. På skola B har rektor och 

ledning även på denna punkt misslyckats i att följa de tydliga styrdokument som finns. Det är 

bevisat att man bäst lär sig på det språk som man bäst behärskar. Om elevens första språk är 

starkare än majoritetsspråket är det betydande om eleven får fortsätta att utvecklas i tänkande 

och lärande parallellt med första och andraspråket menar Axelsson (2004). Min tolkning kan 

även förstärkas av Holmegaard & Wikström (2004) som skriver att om andraspråket brister 

spelar modersmålslärarna en viktig roll, vilka måste bli en del av den dagliga verksamheten.  

Avsaknaden av modersmålslärare i klassrummet innebär att det enda språk som används är 

svenska. Jag tror att tillägnandet av andraspråket skulle ske snabbare om bas och utbyggnad 

skedde i samspel med förstaspråket samt att integreringen skulle lyckas bättre då Skolverket 

skriver att det främsta målet med sva är att de flerspråkiga eleverna ska nå samma språkliga 

nivå som infödda (2008-10-29). Axelsson (2004) visar tydliga modeller som främjar 

flerspråkiga elevers skolframgång genom t.ex. samarbete med modersmålslärare där uppgifter 

löses och redovisas på modersmålet alternativt andraspråket. Axelsson betonar vikten av 

tvåspråkig undervisning där svenska och modersmål har lika stor plats i undervisningen 

(2004:531). 

Båda skolorna saknar läromedel på olika modersmål till elever som behöver det. Om eleven 

fick detta i större utsträckning skulle det kunna bidra till effektivare inlärning där eleven 

bättre förstår kunskapsinnehållet utan att spilla onödig tid på att språket brister. Eftersom det 

är krävande att utveckla språkkunskaper och ämneskunskaper parallellt behöver eleven få 

möjlighet till att effektivt kunna använda hjälpmedel som lexikon, digital information och 

ämnesläromedel på modersmålet, menar Hyltenstam & Lindberg (2004). 

5.1.2.4 Samarbete med övriga ämneslärare 

Samarbetet mellan sva-lärare och övriga ämneslärare för att gynna de flerspråkiga elevernas 

skolframgång är svag på de båda skolorna. På skola A, där Anita arbetar, har man fått kämpa 

med att få status för ämnet sva och det finns fortfarande attityder att förändra. Birgitta på 

skola B menar att statusen för ämnet sva är hög bland all personal. Det tråkiga är att 

utbrändhet och sjukskrivningar har fått fäste så djupt att lärare inte orkar ta tag i ett större 

samarbete för att alla bättre ska kunna möta de flerspråkiga eleverna.  

Jag hävdar att ju mer sva-lärare och övriga ämneslärare samarbetar desto större kommer 

flerspråkiga elevers skolframgång bli. Jag vill påstå att detta samarbete är så viktigt att det 
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skapar en direkt investering för de flerspråkiga elevernas chanser att uppnå samma 

måluppfyllelse som sina infödda kamrater. Holmegaard & Wikström (2004) förklarar att för 

att kunna tillgodogöra sig innehållet i andra ämnen är det viktigt att alla lärare har adekvat 

utbildning och gemensamma strategier för att möta flerspråkiga på bred front. Dålig 

måluppfyllelse hänger starkt ihop med att språket inte håller jämna steg med komplexiteten i 

ämnesundervisningen. Studier visar att flerspråkiga elever nådde bättre resultat i en skolmiljö 

där alla lärare fått fortbildning kring andraspråksinlärningsprocessen. Det är viktigt att även 

ämneslärare skapar sig en god bild av förförståelsen till ämnet i hela gruppen för att minska 

kunskapsklyftorna i klassen ur Greppa språket (Skolverket, 2012). Även Hyltenstam & 

Lindberg (2004) hävdar att det är mycket få ämneslärare som har utbildning i 

andraspråksinlärning. Det som skiljer kursplanerna i svenskämnet åt under språkbruk är att 

”ord och begrepp från skolans ämnen” ska bearbetas i svenska som andraspråk. Detta saknar 

värde om ämneslärare inte har kunskaper i hur man här ska arbeta med flerspråkiga elever. 

5.1.3 Den praktiska undervisningen i klassrummet 

I följande avsnitt analyseras de svar som Anita och Birgitta gett gällande de intervjufrågor 

(Bilaga 1) som kategoriserats och tematiserats utifrån den praktiska klassrumsundervisningen. 

Här följer redovisningen enligt kursplanens (sva) innehåll och arbetsmoment som hjälpmedel, 

arbetsformer och individualisering, läsa och skriva samt tala, lyssna och samtala. Avsnittet 

avslutas med en analys av Anitas och Birgittas övergripande inställning till sva-verksamheten.  

5.1.3.1 Hjälpmedel, arbetsformer och individualisering 

Ett arbetssätt där det vidgade textbegreppet synliggörs brister på skola A. Det är brist på 

datorer och användningen av IT-utrustning är krånglig. Detta område är mycket mer utvecklat 

på skola B, men innehåller ändå vissa brister som avsaknad av visuella inslag och bilder samt 

drama. Jag anser att ju fler sinnen som samtidigt aktiveras desto effektivare blir inlärningen 

och för flerspråkiga elever är det extra viktigt att synliggöra innehåll och språk med 

kommunikationsmedel som alla förstår t.ex. bilder, ljud och kroppsspråk. Kursplanerna i 

svenskämnet uppmuntrar användning av digitala hjälpmedel vid inlärningen, (se Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011:223). Alternativa inlärningsmetoder 

förnöjer och fångar elevers uppmärksamhet, vilket skapar helhetssyn och ny kunskap inom 

språkutvecklingen menar Baker (1996). Visuell stimulans skyndar på hjärnans utveckling där 

synintrycket är nyckeln till omvärlden, enligt Harrisson & Hobbs (2010). Uttrycksformer som 
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drama, kroppsspråk och visuell information ingår i skolans styrdokument och är en av de tre 

nyckelkompetenserna i Greppa språket, Skolverket (2012).  

På både skola A och B är det vanligast att arbeta i helklass och individuellt. Jag tror att dessa 

modeller väljs mest då brist på tid och resurser är stora faktorer på skolorna. Jag tror att en 

överanvändning av dessa arbetsformer kan lämna eleven lite i sticket. I helklass är det svårt 

att individanpassa och de som behöver t.ex. mer förförståelse blir utan, vilket nämnts ovan. 

Att jobba för mycket individuellt kan vara ensamt och den värdefulla dialogen med andra för 

att komma vidare kan många gånger utebli. Vygotskij kom fram till att nästa utvecklingsnivå 

kan uppnås med ledning och att samspelet med andra har en avgörande roll skriver Strandberg 

(2006). Smågruppsarbetet ger unika chanser att fokusera på andraspråksinlärningen skriver 

Lindberg (2004).  

Det förekommer sällan tematiserade och ämnesövergripande arbetsformer på skolorna där 

informanterna arbetar. Anita upplever att tiden inte räcker till och Birgitta menar att 

förekomsten är ojämn i arbetslagen. Båda anser att de arbeten som gjorts har varit mycket 

lyckade och de rekommenderar att arbetsformen tillämpas mer än vad som sker i dag. Jag tror 

att en rejäl utökning av arbetsformen skulle gynna samarbetet mellan alla lärare där fler får 

förståelse för de flerspråkiga elevernas skolframgång. 

Både Anita och Birgitta menar att det är svårt att individualisera. Även om nyanlända placeras 

i exkluderad grupp är elever på väldigt olika nivå och i inkluderade klasser är det svårt att 

hinna med att tillgodose varje individs behov. Informanterna har placerat elever som har 

kommit olika lång i språkutvecklingen i samma grupper inom den större gruppen och de som 

har samma modersmål har också fått diskutera uppgifter på sitt språk. Lärarna har ibland sökt 

hjälp av elever som kommit längre i sin språkutveckling eller behärskar engelska för att 

ibland översätta till andra elever. Jag anser att detta är helt i sin ordning om det inte 

överanvänds. Här är det tydligt att skolan inte lyckats med att bistå elever med adekvat hjälp 

på modersmålet eller bredare individualisering. Hyltenstam & Lindberg (2004) skriver att 

skolan är skyldig att ge elever studiehandledning på modersmålet vid behov samt att när 

planeringen leder till att eleven placeras i en reguljär klass är det viktigt med individuellt 

anpassat stöd. Här vill jag återigen poängtera att det ovan nämnda ställer stora krav på alla 

lärare, rektorer och skolledning gällande flerspråkiga elevers behov för att nå skolframgång på 

lika villkor som infödda. 
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Av att ha vistats mycket på skola A kan jag känna att det finns mycket att arbeta med gällande 

integrering mellan flerspråkiga och infödda. Anita nämner också att infödda behöver förstå 

flerspråkiga elevers situation bättre för att öka integrationen. Birgitta på skola B menar att det 

alltid finns ett kulturperspektiv på skolan. Även om elever är uppdelade i integrerade eller 

exkluderade klasser under lektionstid är det inget som märks under raster eller fritid, vilket är 

mycket positivt för trivseln. 

5.1.3.2 Läsa och skriva 

Både Anita och Birgitta anser att det är svårt att hitta rätt material gällande läsningen. Anitas 

uppfattning är att även om det språkliga brister så är det viktigt att komma ihåg att 

flerspråkiga behöver rätt texter för sin ålder för att motiveras och uppmuntras. Båda anser att 

elever behöver utmaning även om språket halkar efter. Fokus i dagens skola måste vara 

integration mellan språk och ämne menar Gibbons (2010). Jag anser att (se Gibbons 2010:44) 

”lärande i utvecklingszonen” är en bra metod , men den kräver tid av duktiga pedagoger för 

att lyckas och idag är tidsbristen stor på skola A och B. Detta arbetssätt har stort värde med 

tanke på att flerspråkiga elever ska nå samma skolframgång som infödda. På skola A föredrar 

Anita att man läser gemensamt för att kunna diskutera innehållet. Begrepp, fakta och nya ord 

bearbetas när det dyker upp i texten. Tyst läsning ur individuella böcker är vanligast på skola 

B. P.g.a. tidsbrist lämnas eleverna själva åt sin läsning. Birgitta önskar att det fanns tid att lära 

känna eleverna bättre för att kunna göra individuella val, öka diskussionstillfällena och 

förförståelsen. 

Tidsbristen och huruvida elever får anpassade texter till ålder och mognad kan göra det svårt 

för lärare att avgöra hur bra eleven verkligen behärskar läsning. Jag tycker det är relevant att 

fråga sig vilken typ av läsning en elev behärskar för att tillägnandet av kunskaper i skolarbetet 

ska bli så optimal som möjligt. Förmåga till effektiv läsning är avgörande för att flerspråkiga 

ska kunna tillgodogöra sig explicit och implicit innehåll i texter skriver Nauclér (2004). En 

god läsförmåga är avgörande för hur elever tillägnar sig kunskaper i matematik och 

naturvetenskap menar Holmegaard & Wikström (2004). Jag känner att förförståelsen brister 

en del på skola A och oacceptabelt mycket på skola B. Det är alarmerande med tanke på det 

Enström (2004) skriver, att ju större ordförråd eleven äger desto bättre rustad är han/hon för 

språkligt krävande studier och yrkesliv. Enström menar även att kunskaper om gradskillnader 

av ord är en viktig del av utbyggnaden för att nå målspråket på infödd nivå. Följande slutsats 

uppmanar alla verksamma inom skolans värld till eftertanke. De flerspråkiga elevernas 
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behärskning av svenska och läsförståelse på svenska, hänger ihop med deras allmänna 

skolframgång hävdar Nauclér (2004). Det är viktigt att ägna mer tid åt att medvetet utveckla 

elevers ordkunskap, vilket bidrar till större skolframgång hos flerspråkiga. Ett starkt ordförråd 

är den enskilt viktigaste språkliga faktorn för tillägnandet av kunskaper i skolans 

ämnesundervisning menar Holmegaard & Wikström (2004). 

Birgitta använder sig ofta av kortskrivande inför ett visst tema. Det är ett positivt inslag som 

jag tror är viktigt för förförståelsen. Både Birgitta och Anita arbetar med alla de texttyper som 

finns i skolan. De har likartade arbetssätt där man tar upp typiska genredrag, läser text ur 

aktuell genre, skapar en gemensam likvärdig text och slutligen skriver en individuell text. Det 

visar sig att Anita och Birgitta tillämpar begreppet genrepedagogik vid skrivning av texter. De 

använder sig av cirkelmodellen som Kuyumcu beskriver (2004:585) när eleverna ska lära sig 

om nya texttyper och producera egna. Jag anser att informanterna valt bra teoretiska arbetssätt 

för att synliggör den implicita kultur som finns i Sverige. Kuyumcu (2004) menar att den 

genrepedagogiska tillämpningen är särskilt viktig för flerspråkiga för att förstå sambandet 

mellan språk och socialt sammanhang. 

Det särskiljande i kursplanen för svenska som andraspråk, under läsa och skriva, är att 

meningsbyggnaden på svenska ska jämföras med elevens modersmål. Här finns en tydlig brist 

på både skola A och B. Kravet kan aldrig uppfyllas så länge utbildade modersmålslärare inte 

är en naturlig del av hela skolverksamheten. 

5.1.3.3 Tala, lyssna och samtala 

I både skola A och B övas hörförståelse genom uppspelning av texter. Båda skolorna övar 

samtal i smågrupper och helklass där även redovisningar sker beroende på språklig nivå. 

Anita på skola A arbetar en del med uttal av vokalljud men talar aldrig om fonetik. Anita 

anser att fler skulle behöva uttalsövningar mer regelbundet. Birgitta på skola B anser att 

uttalet missas mycket i alla klasser utom på cf2. Eftersom målet med sva är att flerspråkiga 

ska nå samma språkliga nivå som infödda anser jag att uttalsövningar bör få större och 

regelbunden plats i den dagliga undervisningen då en brytning är det första som signalerar att 

man inte är på infödd nivå även om den språkliga behärskningen är god. Kunskaper i fonetik 

är också viktigt för att eleverna ska kunna leta i ordlexikon och själva träna uttal av nya ord, 

anser jag. Det är viktigt att skolledare blir medvetna om att en utländsk brytning spelar roll 

gällande våra första intryck av en persons yrkeskompetens och lämplighet till kvalificerade 

yrken, menar Boyd (2004).  
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Svenska språkets prosodi och uttal är betydande för att göra sig förstådd, vilket är särskiljande 

under tala, lyssna och samtala i kursplanen svenska som andraspråk. Kravet uppfylls väldig 

dåligt på de båda skolorna. 

Det arbetas mycket med muntlig framställning på skola A och B. Eleverna får öva att uttrycka 

sig både i mindre grupper och i helklass. Birgitta och Anita lyckas med att ge eleverna goda 

möjligheter att delta i språkutvecklande och jämbördiga samtal i undervisningen där den 

bakhtinska cirkeln ligger till grund för att all diskurs, både muntlig och skriftlig, är dialogisk 

menar Lindberg (2004). 

5.1.3.4 Övergripande inställning till sva-verksamheten 

Både Anita och Birgitta anser att det är nödvändigt att endast behöriga sva-lärare undervisar 

flerspråkiga elever i svenska. Det är inte tillräckligt att lärare som endast är behöriga i svenska 

undervisar dessa elever. Båda anser att sva-undervisningen bör separeras från den reguljära 

svenskundervisningen. Det är elevens nivå som ska avgöra grupplacering. Man behöver 

utbildning i andraspråksperspektivet för att vara medveten om att sva-elever är på en högre 

kognitiv än språklig nivå för att undvika att de blir undervisade som små barn. Anita och 

Birgitta är medvetna om de för- och nackdelar som det innebär med inkluderade och 

exkluderade grupper.  

Birgitta och Anita är överens om att modersmålslärare bör ha en större del i den dagliga 

undervisningen för att parallellt kunna jobba med bas och utbyggnad i både modersmålet och 

andraspråket. 

Alla svensklärare och övriga ämneslärare behöver adekvat utbildning i att tillsammans möta 

de flerspråkiga eleverna där andraspråksperspektivet har en central roll.  

Anita och Birgitta är överens om att även rektorer och skolledning behöver genomgå 

obligatorisk utbildning för att stötta lärare och elever till bättre resultat för flerspråkiga. De 

tror att en satsning på sva skulle ge ökad status för ämnet. 

Jag anser att lärarna har goda kunskaper i vad som behövs för att öka måluppfyllelsen för de 

flerspråkiga. De är medvetna om hur andraspråksinlärning går till, att alla lärare måste utbilda 

sig i andraspråksperspektivet och att modersmålslärare behöver bli en del av den dagliga 

undervisningen. Anitas och Birgittas kunskaper, kompetenser och inställningar stämmer väl 
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överens med samma områden som kommit fram i den tidigare forskning som presenterats i 

kapitel 2. 

5.2 Analys av kursplanerna i svenska som andra-

språk och svenska 

Analysen utgår från kursplanerna i svenska som andraspråk och svenska. Fokus har legat på 

att hitta det som skiljer kursplanerna åt under syfte och centralt innehåll. Kursplanen i svenska 

som andraspråk är utgångspunkten. 

5.2.1 Syfte 

Den största och viktigaste skillnaden mellan de båda kursplanerna under detta avsnitt är att 

den elev som har svenska som andraspråk ska få möjlighet att tillägna sig svenska språket 

utifrån sin kunskapsnivå utan att det ställs för tidiga krav på språklig korrekthet. Det betonas 

också att det är just svenska språket som ska utvecklas med tyngdpunkt på uttal, ord och 

begrepp. Man har också lagt till en extra punkt där eleven uppmuntras att välja och använda 

språkliga strategier. Jag tolkar det som att om en elev t.ex. saknar ett exakt ord för att uttrycka 

något så bör eleven använda de ord som han/hon behärskar för att komma så nära 

beskrivningen som möjligt.  

5.2.2 Centralt innehåll 

När det gäller läsa och skriva så ska eleven kunna jämföra meningsbyggnad i svenska med 

elevens modersmål. Att formulera orsakssamband genom olika bisatser är också viktigt.  

Vid tal, samtal och hörförståelse återkommer användningen av språkliga strategier för att göra 

sig förstådd. Eleven behöver inte göra muntliga presentationer. Svenska språkets prosodi och 

uttalets betydelse behövs ofta och medvetet övas för att göra sig förstådd. Medvetenheten om 

att det finns olika variationer av talad svenska kan vara värdefull kunskap. 

När det gäller texttyper för skönlitteratur definieras olika genrer, som lyrik, drama, sagor och 

myter, i läroplanen för svenska som andraspråk. Att eleven ska läsa skönlitteratur för 

ungdomar och vuxna, från Sverige, Norden och övriga världen finns inte med. 

Att skapa förståelse för texters ord och begrepp är återkommande. Detta betonas även vara 

viktigt i skolans olika ämnen och vardagsspråk samt hur lånord kännetecknas. Ordbildning, 
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bildspråk och idiomatiska uttryck är väsentliga delar. Kunskaper om de nationella 

minoritetsspråken i Sverige och deras ställning samt de nordiska språken behöver inte 

behandlas. 

Kunskaper om informationssökning och källkritik är skrivet exakt lika i de båda kursplanerna. 

6 Diskussion 

Studien har bidragit till att synliggöra sva-verksamheten och sva-lärarnas arbetssituation samt 

upplevelser av den.  Kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk har analyserats. 

Det går också att få en uppfattning om de flerspråkiga elevernas skolframgång på skola A och 

B. 

Anita och Birgitta är utbildade i andraspråksperspektivet, de har goda kunskaper och 

erfarenheter av att arbeta med flerspråkiga samt att de är väl medvetna om vad som skulle 

behöva utvecklas för att flerspråkiga elever ska kunna nå ännu större framgång i skolans alla 

ämnen. De har mycket god kännedom om styrdokumentens innehåll och de har bidragit till att 

de flerspråkiga eleverna har goda möjligheter att nå en skolframgång där de så småningom 

når samma språkliga nivå i svenska som sina infödda kamrater. Goda språkkunskaper i 

svenska är i särklass det viktigaste att behärska för att nå skolframgång i skolans alla ämnen 

då svenska är undervisningsspråket i Sverige. Lärare som Anita och Birgitta behöver bli fler. 

Eftersom syftet med sva är att flerspråkiga ska nå samma språkliga nivå som infödda vill jag 

tala om ett nytt helhetstänkande av sva-verksamheten, som genomsyrar hela det svenska 

skolsystemet. Detta helhetstänkande kännetecknas av de förbättringar som Anita och Birgitta 

tar upp under övergripande inställning till sva-verksamheten (se avsnitt 5.1.3.4) och hur den 

bör förbättras. Först när dessa förbättringar ägt rum, kan man på allvar vända den nedåtgående 

resultatspiralen i dagens grundskola. 

Det finns en del särskiljande punkter i kursplanen i svenska som andraspråk som inte uppfylls 

eller brister i den dagliga verksamheten på skola A och B. Eleverna behöver mer övningar i 

uttal, prosodi, ordkunskap, ordbildning och inslag av modersmålet. Då förförståelsen är så 

pass viktig för att förstå uppgifter och för att eleverna ska kunna tillägna sig krävande 

texttyper finns det anledning att utöka möjligheterna till mer förförståelse i skolans alla 

ämnen. Mot bakgrund av vad som kommit fram i examensarbetet gällande tidigare forskning, 

kursplanens innehåll och resultat av min egen undersökning så bör kursplanen i svenska som 
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andraspråk utformas mycket tydligare för att bättre kunna tillgodose flerspråkiga elevers 

skolframgång. Till skillnad från Axelssons (2004) åsikt om att styrdokumenten är bra anser 

jag att ovan nämnda kursplan kan bli ännu kraftfullare. 

I den heterogena skolmiljön i dag ställs pedagogerna inför en dubbel utmaning. Dels ska de 

undervisa elever i ett andraspråk och dels ska de fördjupa och utveckla andra elevers 

modersmål, men det är samma språk som åsyftas – svenska. Det betyder att alla pedagoger 

behöver involveras genom utbildning och samarbete för att möta de flerspråkiga eleverna i 

skolans alla ämnen och kunskapsområden. Arbetslaget är ett viktigt forum för att gemensamt 

diskutera flerspråkiga elevers inkludering i skolans alla ämnen på samma villkor som infödda. 

Lärare i svenska som andraspråk och modersmålslärare har en given plats i dessa nätverk med 

övriga ämneslärare. Tidigare forskning visar att alla elever lär på det språk som de behärskar 

bäst. Det kan inte nog poängteras att modersmålslärare behöver få en mer central roll i 

modern skolutveckling. Fler modersmålslärare i den dagliga undervisningen är nödvändiga 

för att flerspråkiga elever dels ska komma i fatt sina infödda kamrater kunskapsmässigt och 

dels för att de ska kunna uppnå samma språkliga nivå i svenska. 

Det bör ingå en större del av andraspråksperspektivet i de lärarutbildningar som finns på 

högskolor och universitet i dag och i framtiden. På det sättet får man på ett naturligt sätt ett 

helhetstänkande där flerspråkiga elevers skolframgång angår alla lärare. 

I Sverige har det sedan länge existerat heterogena skolmiljöer och ett mångkulturellt samhälle. 

Skolutvecklingen har inte lyckats hålla jämna steg med samhällsutvecklingen. Jag hävdar 

starkt att skolledningar och rektorer måste bli bättre på att tillämpa styrdokumenten. 

Innehållet i det inledande citatet under inledning i kapitel 1 är ett bra exempel på hur 

beslutsfattare inom skolan kan förbättra sva-verksamheten. Det är anmärkningsvärt att 

ansvariga, på skola B, negligerat sva-verksamheten på flera punkter under så lång tid. 

Politiker i allmänhet måste ändra sina kortsiktiga synsätt från att skolan bara kostar pengar till 

ett mer långsiktigt synsätt där satsningar ger avkastning i form av en utbildningsnivå i 

världsklass med välutbildade elever som kan bidra med goda insatser tillbaka till samhället. 

En ny upptäckt som leder till eftertanke för mig som blivande lärare och för skolvärlden i 

övrigt att beakta är att det idag är svårare att bedöma vilka som behöver svenska som 

andraspråk med tanke på det som skrivs gällande olika former av svenska i nya miljöer samt 

barn och barnbarn till invandrare (Hyltenstam & Lindberg, 2004). Det är en viktig lärdom för 
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alla att tänka på som arbetar med flerspråkiga elever i skolans värld. Det är viktigt att 

medvetet och ingående fråga sig vilka som behöver ämnet sva. 

Det finns inte en enkel eller entydig förklaring till att flerspråkiga elever inte uppnår 

godkända resultat i grundskolan. Det finns en tendens att tro att alla problem har sin grund i 

skolans utformning. Det är viktigt att vara medveten om de faktorer som Axelsson (1999) tar 

upp gällande t.ex. anledning till flytt, kulturavstånd och familjens socioekonomiska nivå. 

Även om en närvarande och kunskapsrik skola gör stor skillnad så är det viktigt att vara 

medveten om att skolan inte kan lastas för hela problematiken när det gäller bristande 

skolframgång hos flerspråkiga elever. Forskning visar att det är flera faktorer som samverkar 

och här det viktigt att politiker tar ett större ansvar på flera plan i hela samhällsdebatten. 

7 Avslutning 

Studien har beskrivit sva-verksamheten på två skolor. Den har gett en god inblick i sva-

lärarnas arbetssituation och deras visioner om hur den skulle kunna förbättras.  Modersmålet 

måste ses som en resurs och bör bli ett naturligt inslag i den dagliga undervisningen. Alla 

lärare måste få vidareutbildning i andraspråksperspektivet för att kunna möta de flerspråkiga 

eleverna. Även skolledning och rektor måste få adekvat utbildning inom området för att bättre 

kunna bidra till flerspråkiga elevers skolframgång. Arbetslagets naturliga sammansättning är 

ämneslärare, sva-lärare och modersmålslärare. Kursplanen behöver förtydligas gällande 

vikten av förförståelse och inslag av modersmålets betydelse. Elever måste få hjälp att bygga 

broar mellan den kunskap de redan har och den nya som kommer med ämnen, kultur och 

samhälle. Det är viktigt att bygga broar mellan bas och utbyggnad. Skolan är en betydelsefull 

arena där integration spelar en viktig roll för flerspråkiga elevers skolframgång. Den skola 

som vågar satsa pengar i en skolverksamhet för alla elever på lika villkor har gjort goda 

investeringar för framtiden. Undervisningen måste få kosta. Det är ett synsätt som skapar 

positiva effekter för individ och samhälle. 

Det är intressant att i framtiden undersöka några ämneslärares arbetssituation på liknande sätt. 

Det kan också vara betydelsefullt att, genom fortsatt forskning, undersöka på vilka sätt 

rektorer och skolledning kan förändra visioner och inställningar för att förbättra flerspråkiga 

elevers möjligheter att uppnå skolframgång på lika villkor som infödda. 
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     Bilaga 1 

 

Intervjufrågor– Sva-verksamheten i teori och praktik på två 
högstadieskolor, en fallstudie om flerspråkiga elevers 
möjlighet att nå skolframgång. 

Bakgrundsfrågor 

1. Jag är…  

Kvinna  

Man  

 

2. Ålder, Kryssa! 

19-22  

23-30  

31-40  

41-50  

51-60  

60+  

 

3. Utbildning, Kompetens, Fortbildning och antal arbetade år. 

Utbildning, ex. lärarexamen från år 

och nivå. 

 

Fortbildning och kompetens, ex. SVA, 

specialpedagogik, lärarlyftet. 

 



Omfattning och när. 

Antal arbetade år som lärare i skolan, 

ex. år-år och ange även vilka årskurser 

du undervisat i. 

 

Vilka ämnen undervisar du i?  

 

Organisation 

4. Hur många lärare undervisar i SVA? 

5. Hur många elever finns det totalt på hela skolan?  

6. Hur många lärare finns det totalt på skolan? 

7. Hur många modersmål talas det på skolan? 

8. Hur många elever undervisas i SVA på skolan? 

9. Finns det olika sva-grupperingar efter nivå på skolan?   

JA NEJ 

10. Om ja, vilka grupperingar finns?  

11. Hur görs den indelningen? 

12. Hur många elever finns det i varje grupp? 

13. Hur många klocktimmar sva har resp. grupp/vecka? 

14. Var sker sva-undervisningen? 

Inkluderat, i ordinarie klassrum med 

övriga elever 

 

Exkluderat, utanför klassrummet med 

bara SVAelever 

 

Annat, beskriv kort.  

 



15. Hur ser lärartillgången ut i själva undervisningssituationen? Kommentera 

gärna i aktuell ruta.  

sva-lärare med extra stöd i 

klassrummet. 

 

Sva-lärare med extra (sva) stöd i 

klassrummet . 

 

Annat. 

 

 

 

16. Ges betyg/skriftliga omdömen i ämnet sva på skolan, om ja hur görs denna 

bedömning?   

JA  NEJ 

17. Är bedömningen summativ/formativ? 

18. Arbetar ni med elevportföljer och hur ser det då ut? 

19. Finns det modersmålslärare att tillgå i undervisningen? 

JA  NEJ 

20. Hur ofta sker det att modersmålslärare finns med i undervisningen? 

21. Finns det modersmålslärare till alla språk som talas av eleverna? 

JA  NEJ 

22. Om nej, hur många elever blir utan den hjälpen? 

23. Hur är samarbetet med övriga ämneslärare? 

24. Finns det läromedel på olika modersmål? 

25. Hur sker samarbete och kontakt med föräldrar? 

 

Undervisningen i klassrummet (praktiskt).  



26. Hur arbetar ni med följande? Svara även kort utifrån om det finns olika 

nivågrupperingar. 

Skrivandet  

Läsning  

Uttal  

Hörförståelse  

Muntligt  

 

27. Hur ofta används alternativa redskap för att förstärka lärandet som ex bilder, 

IT, drama och kroppsspråk? Beskriv hur och vad ni arbetar med. 

28. Hur arbetar ni med nya ord och utökningen av orförrådet? 

29. Arbetar ni med genrepedagogik (olika texttyper)? Om ja, hur ser det arbetet 

ut? 

30. Hur stort utrymme finns det för individualisering?  

31. Hur kan individualiseringen se ut? 

32. Tar man tillvara på elevernas egna erfarenheter och hur kan det då se ut? Ex. 

redovisning om egna kulturer, modersmål etc. 

33. Den kanadensiska språkforskaren Jim Cummins menar att flerspråkiga elever 

behöver mötas av höga förväntningar och utmanas tankemässigt i sitt lärande, 

även om deras språkförmåga inte nått en fullgod nivå (ur Greppa språket, 

Skolverket, 2012). Hur ser du på detta och hur arbetar ni med det? 

34. Används stöttning från duktiga elever som kan hjälpa andra elever? Hur kan 

det då se ut? 

35. Hur stor del av undervisningen kan eleverna få vara med och utforma? 



36. Vilka arbetsformer förekommer? Ex grupparbete, helklass, smågrupper, 

individuellt etc. 

37. Förekommer tematiserade arbetsformer med andra ämneslärare? Hur kan det 

i så fall se ut? 

Övergripande inställning till sva-verksamheten 

38. Är det viktigt att separera undervisningen i sv resp. sva? 

39. Vilka är de tre viktigaste skillnaderna i sva jfr med Ssvi undervisningen? 

40. Vilka är de tre viktigaste skillnaderna i sva jfr med sv i bedömningen? 

41. Hur ser du på att vara utbildad i sva? Nödvändigt eller inte? 

42. Räcker det med att en behörig sv lärare undervisar i sva (utan denna 

utbildning)? 

43. Hur ser du på att undervisa elever som bör ha sva tillsammans med sv-elever? 

44. Fördelar och nackdelar med sva? 

45. Hur kan sva komma att utvecklas i framtiden? Motivera gärna ditt svar. 
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Sva-verksamheten i teori och praktik på två högstadieskolor 

 

Den aktuella studien har som syfte att klargöra hur sva-verksamheten ser ut på två 
högstadieskolor i Sverige. Intervjufrågorna syftar till att ge en större bild av sva-
verksamhetens verkliga situation. Genom arbetet vill jag dels ta reda på i vilken 
utsträckning resultatet stämmer in på de forskningsresultat och rapporter som 
tidigare framlagts inom området och dels hur väl kursplanen för sva (teoretiskt) 
stämmer överens med verkligheten (praktiskt). Frågorna som jag söker svar på 
handlar om sva-verksamhetens upplägg gällande organisation, undervisning och 
framtid. Med denna bakgrund kan man få en fingervisning om skolframgång för 
flerspråkiga elever. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Det är viktigt att just du 
deltar då du har stor erfarenhet och kunskap inom området. Ett deltagande av alla 
berörda lärare är viktig för studiens tillförlitlighet och hoppas därför på din 
medverkan. Jag återkopplar om en vecka för att bestämma ett första möte. 
Tillsammans bestämmer vi passande dag, tid och plats. 

Metoden jag kommer använda mig av i denna fallstudie är intervju. En textanalys av 
kursplanerna i SV och SVA kommer att bli användbar för att få en bild av hur de 
arbetas utifrån i verkligheten. Alla sva-lärare på de två aktuella högstadieskolorna 
kommer att bli tillfrågade att delta. 

Det tar ca två timmar att svara på frågorna och det görs enskilt. Intervjuerna kommer 
att spelas in och materialet sparas bara så länge tills studien blivit godkänd av 
lärosätet, därefter kommer det att förstöras.  Alla medverkares anonymitet garanteras 
då alla svar behandlas konfidentiellt.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 
vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 
 

Önskar du ytterligare upplysningar om den aktuella studien går det bra att ringa 070-
5399079 eller mejla till bakiam7@hotmail.com. 

 

Angelica Bergman   Hallstahammar 2012-02-01 
Lärarstudent vid Mälardalens högskola 
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3.17 SVENSKA
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 
språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår 
hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att 
kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och 
språk möts.

Syfte
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och 
om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att ut
veckla sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka 
sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom under
visningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom under
visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar 
egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen 
ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt 
och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom 
olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utveck
lar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika 
tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna 
utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, 
scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 
sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om 
svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språk
bruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervis
ningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga 
och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får för
ståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. 
Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket. 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de 
nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt
ningar att utveckla sin förmåga att

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

JonasB
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• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

• söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

I årskurs 1–3

Läsa och skriva
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter 

 textens form och innehåll.

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp
byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

• Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och 
göra förtydliganden.

• Handstil och att skriva på dator.

• Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken 
samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

• Alfabetet och alfabetisk ordning.

• Sambandet mellan ljud och bokstav.

Tala, lyssna och samtala
• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

• Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika 
mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

• Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Berättande texter och sakprosatexter
• Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av 

världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, 
dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors 
upplevelser och erfarenheter.

• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan 
organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära person
beskrivningar.

• Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

• Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras 
innehåll kan organiseras.
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Berättande texter och sakprosatexter
• Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, 

Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor 
och myter som belyser människors villkor och identitets och livsfrågor.

• Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallell
handling och tillbakablickar, miljö och personbeskrivningar samt dialoger.

• Några skönlitterärt betydelsefulla barn och ungdomsboksförfattare och deras verk.

• Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel 
 faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbygg
nad och typiska språkliga drag.

• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel 
och tvprogram. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkbruk
• Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.  
Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

• Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket 
syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en 
faktatext. 

• Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad 
svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt 
 skill nader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Informationssökning och källkritik
• Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, 

genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

• Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt 
 förhållningssätt.

I årskurs 7–9

Läsa och skriva
• Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja 

texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp
byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

• Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot 
respons på texter. 
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• Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för 
 språkbehandling i digitala medier.

• Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

• Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala
• Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvud

dragen i vad som sagts.

• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen 
hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och  disposition 
till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att 
 planera och genomföra muntliga presentationer.

Berättande texter och sakprosatexter
• Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och 

övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets och 
livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

• Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar 
och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö och personbeskrivningar, inre 
och yttre dialoger.

• Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån 
varandra.

• Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms och vuxenboksförfattare från  Sverige, 
Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella 
 sammanhang som verken har tillkommit i.

• Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till 
exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. 
Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska 
komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tvserier, 
teaterföreställningar och webbtexter.

• Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter 
med inslag av argumentation.

Språkbruk
• Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra 

anteckningar.

• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.  
Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
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• Nya ord i språket, till exempel lånord.

• Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med 
vilket syfte man kommunicerar.

• Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

• Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika 
medier och sammanhang.

• Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i 
Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt 
skillnader och likheter mellan de olika språken.

• Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras 
 ställning i samhället.

Informationssökning och källkritik
• Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt 

genom intervjuer.

• Hur man citerar och gör källhänvisningar.

• Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med 
ett källkritiskt förhållningssätt.

Kunskapskrav

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier 
på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven 
viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. 
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i 
 texterna och relatera detta till egna erfarenheter. 

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven 
använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta an
vänder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven 
skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. Eleven kan söka information ur 
någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla for
mer av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp 
som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med 
bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. Dessutom kan eleven utifrån 
givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons 
bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt. 

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kom
mentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser 
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3.18 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 
språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår 
hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att 
kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och 
språk möts.

Syfte
Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förut
sättningar att utveckla sitt svenska tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin språk
förmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär 
att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, 
kommunicera och lära. Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommu
nicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig 
korrekthet.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska. 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur 
man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. 
Under visningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bear
beta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att 
uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till 
att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information 
från olika källor.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika 
tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna 
utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, 
scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 
sitt svenska språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om 
svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp samt om hur språk
bruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervis
ningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga 
och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får för
ståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. 
Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfatt
ningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
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• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

• välja och använda språkliga strategier,

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

• söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

I årskurs 1–3

Läsa och skriva
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter 

 textens form och innehåll.

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp
byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

• Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och 
göra förtydliganden.

• Handstil och att skriva på dator.

• Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, 
ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt före
kommande ord i elevnära texter.

• Alfabetet och alfabetisk ordning.

• Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.

• Sambandet mellan ljud och bokstav.

Tala, lyssna och samtala
• Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det 

egna svenska språket inte räcker till.

• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

• Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika 
mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

• Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

• Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

• Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.

Berättande texter och sakprosatexter
• Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, 

bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och 
 poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
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I årskurs 7–9

Läsa och skriva
• Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja 

texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp
byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

• Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot 
respons på texter. 

• Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språk
behandling i digitala medier.

• Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

• Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsaks
samband kan formuleras genom olika typer av bisatser.

• Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala
• Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i skolans  ämnen när det egna 

svenska språket inte räcker till.

• Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvud
dragen i vad som sagts.

• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen 
hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och  disposition 
till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att 
 planera och genomföra en presentation.

• Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika 
 variationer av talad svenska.

Berättande texter och sakprosatexter
• Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av 

världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets och livsfrågor.

• Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhand
ling, tillbakablickar, miljö och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

• Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån 
varandra.

• Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och 
kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
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• Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till 
exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. 
Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och 
 begrepp.

• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska 
komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tvserier, 
teaterföreställningar och webbtexter.

• Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter 
med inslag av argumentation.

Språkbruk
• Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra 

anteckningar.

• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords 
och begrepps nyanser och värdeladdning.

• Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till 
exempel lånord.

• Ordbildning, till exempel avledningar med suffix och prefix. Bildspråk och 
 idiomatiska uttryck.

• Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med 
vilket syfte man kommunicerar.

• Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

• Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika 
medier och sammanhang.

Informationssökning och källkritik
• Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt 

genom intervjuer.

• Hur man citerar och gör källhänvisningar.

• Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med 
ett källkritiskt förhållningssätt.
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