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Syftet med denna studie är att ta reda på hur undervisningen i svenska som 
andraspråk ser ut för att gynna andraspråkselevers individuella 
språkutveckling. Detta undersöks genom en enkätundersökning, observationer, 
lärarintervjuer samt elevintervjuer. Resultaten visar att det är svårt för SVA-
lärare att komma åt elevers olika förutsättningar och behov. Att individanpassa 
undervisningen är enklare i teorin än i praktiken menar lärarna. Studien visar 
att SVA-ämnet saknar resurser i form av pedagoger och tekniska hjälpmedel och 
har en svaghetsstämpel bland andra ämnen. Slutsatserna som dras är att det 
behövs mer resurser för att individanpassa undervisningen för att gynna 
andraspråkselevers språkutveckling. 
 
_______________________________________________ 
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1 Inledning 

Gymnasieskolan ska erbjuda andraspråkselever undervisning som baseras 

utifrån deras egna förutsättningar och behov på lika villkor som för elever som 

har svenska som modersmål. Dock är det svårt att individanpassa 

undervisningen i praktiken och utmaningen som SVA-läraren ofta ställs inför är 

att eleverna har varit i Sverige olika lång tid. Eleverna befinner sig på skilda 

nivåer gällande språket och lärarens uppgift är att alla ska nå sin fulla 

utvecklingspotential. Som blivande lärare vill vi undersöka hur verksamma 

lärare i SVA-ämnet arbetar för att på bästa sätt tillgodose detta. För att 

förbereda oss inför vår kommande yrkesroll anser vi att det är av stor vikt att 

försöka få en överblick av hur praktiken ser ut och vilka förutsättningar som 

finns i skolan.  

 

1.1  Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur undervisningen i svenska som 

andraspråk ser ut för att gynna andraspråkselevers individuella 

språkutveckling. Vi vill även få ett elevperspektiv och ta reda på hur elever i 

svenska som andraspråk som läser på gymnasienivå samt elever som läser för 

att få grundbetyg upplever undervisningen. Vi använder oss av följande 

frågeställningar: 

 

 Hur ser SVA-undervisningen ut för att gynna elevernas individuella 

språkutveckling?  

 Vad anser eleverna om lärarens undervisning angående deras behov och 

förutsättningar?  

 

1.1.1 Disposition 
 

I avsnittet Bakgrund redogörs för styrdokument och tidigare forskning. Under 

avsnittet Material och metod presenteras materialet, insamlingsmetoderna, 

metod för analys samt undersökningens reliabilitet och validitet. I avsnittet 

Resultat sammanställs resultaten som framkommit från materialet. I 
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diskussionsdelen diskuteras resultaten relaterat till den tidigare forskningen. 

Under detta avsnitt sammanställs även slutsatser och framåtblickar.   

 

2  Bakgrund 

Hur kan SVA-lärare strukturera undervisningen för att komma åt alla elevers 

olika behov och gynna deras individuella språkutveckling? Under detta avsnitt 

presenteras hur forskning och styrdokument visar att SVA-lärare kan arbeta för 

att tillgodose detta.  

 

2.1 Styrdokument 

I Läroplanen för gymnasieskolan (2011: 182) som hädanefter förkortas Lgy11, 

beskrivs syftet med svenska som andraspråk. Ämnet ska bidra till att eleverna 

stärker sin flerspråkiga identitet och tillit till sin egen språkförmåga. Det ska 

också bidra till att de får en ökad respekt för andras språk och sätt att yttra sig. 

Eleverna ska utveckla sina kunskaper i det svenska språket och de ska också få 

möjligheten att reflektera över sin egen flerspråkighet. I undervisningen ska de 

få rikligt med tillfällen att möta, producera samt analysera både muntligt och 

skriftligt språk. Texter av olika slag, filmer och andra medier ska användas för 

att eleverna ska få insikt om andras tankar för att de själva ska kunna utveckla 

ett varierat språk. 

Innehållet i undervisningen ska väljas på ett sådant sätt att elevernas tidigare 

erfarenheter och kunskaper tillvaratas. Enligt Lgy11 är flerspråkighet en tillgång 

för både samhället och individen. Genom att jämföra språkkunskaper och 

språkliga erfarenheter med andra ska eleverna få möjlighet att utveckla en 

bättre förståelse av vilken funktion språket har för kommunikation, lärande och 

tänkande. 

Enligt riktlinjerna i Lgy11 ska skolan verka för en likvärdig utbildning. 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. En 

likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas likadant 

överallt eller att resurser ska fördelas lika. Det handlar om att hänsyn ska tas till 

elevernas olika förutsättningar, behov samt kunskapsnivå. Det finns olika vägar 
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att nå dessa mål. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika 

orsaker har svårigheter att nå målen för utbildningen. Av den anledningen kan 

undervisningen aldrig utformas helt lika för alla. Läraren ska enligt riktlinjerna i 

Lgy11 utgå från den enskilda elevens förutsättningar, behov, erfarenheter och 

tänkande. Det är lärarens uppgift att organisera och genomföra arbetet på ett 

sådant sätt att eleverna utvecklas efter individuella förutsättningar samtidigt 

som de stimuleras att utveckla hela sin förmåga. I undervisningen ska läraren 

utnyttja de kunskaper och erfarenheter av samhälls- och arbetsliv som eleverna 

redan har eller har skaffat sig under skolgången. Läraren ska fortlöpande ge 

eleverna information om deras framgångar och utvecklingsbehov i studierna. 

(Skolverket 2011: 6-15)  

Enligt Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg (2013: 7-19) lyckas inte dagens 

skola att erbjuda undervisning på lika villkor. Det är framför allt de flerspråkiga 

eleverna som drabbas då det råder många brister inom svenska som 

andraspråk. Författarna förklarar att lärare saknar kompetens och att 

styrdokument är otydliga. Vidare beskrivs att det råder en uppfattning om att 

ämnet har lägre status än andra och att modersmålssvenskan anses vara mer 

attraktiv.   
 

2.2 Tidigare forskning  

Här presenteras forskning som handlar om hur andraspråket främjas. 

Begreppet interaktion presenteras utifrån att det framkommit ur 

enkätundersökningen och lärarintervjuerna som en viktig aspekt för att 

språkutveckla eleverna. Inom detta begrepp beskrivs sedan grupparbeten och 

stöttning. Därefter presenteras genrepedagogiken som en undervisningsmetod 

vilket framkom i och med enkätundersökningen. Slutligen presenteras två 

faktorer som uppenbarade sig vid lärarintervjuerna, modersmålets betydelse 

samt teori i koppling till erfarenheter.  

 

2.2.1  Förstaspråk, andraspråk och främmande språk  
 

Tillägnandet av ett nytt språk är en komplicerad process. Detta anser Niclas 

Abrahamsson (2009: 11-14) som intresserar sig för forskningsområdet svenska 
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som andraspråk. Vidare menar Abrahamsson (2009) att andraspråkstalarens 

behärskning kan variera från dag till dag och situation till situation. Denna 

variation kan bero på sociala, psykologiska och språkkulturella faktorer. 

Abrahamsson (2009) förklarar även att människor har olika sociolingvistiska 

och personliga omständigheter som påverkar språkinlärningen. Det kan handla 

om social bakgrund, undervisning, kontakt med infödda talare, motivation och 

språkbegåvning.  

Skillnaderna mellan ett förstaspråk och ett andraspråk är att ett förstaspråk 

är det språk som en individ tillägnar sig först, det språk som individen genom 

föräldrar eller andra vårdnadshavare lär sig att tala. Ett andraspråk är det språk 

som etableras efter förstaspråket. Detta behöver dock inte betyda att 

förstaspråket är det språk som individen behärskar bäst. I slutänden är det 

mycket vanligt att framför allt barn i immigrationssammanhang kommer att 

behärska andraspråket bättre än förstaspråket. Ett förstaspråk och ett 

andraspråk syftar alltså till vilken ordningsföljd en individ presenterats för 

språken. Termerna andraspråk och främmandespråk skiljer sig även åt. 

Andraspråket är det språk som individen lär sig genom att det är 

majoritetsspråket i det samhälle individen lever, det vill säga det språk som 

används som huvudsakligt kommunikationsspråk. Främmandespråk är det 

språk individen kan lära sig och utveckla genom undervisning i skola eller 

genom kurser i en miljö där språket inte lärs in på ett naturligt sätt. 

(Abrahamsson 2009).  

 

2.2.2  Interaktionens betydelse  
 

Pauline Gibbons (2002: 35-64) menar att interaktion kan ses som en av de 

viktigaste faktorerna vid tillägnandet av ett nytt språk. Klassrummet ska vara en 

plats där elever och lärare tillsammans för en dialog och där eleverna ges 

förutsättningar till förståelse och kunskap. Läraren ska finnas till som en 

vägledare för eleverna att öka sina språkkunskaper. Detta är särskilt relevant för 

andraspråkselever som ska ges möjlighet att bli guidade in i den svenska 

kulturen. De ska kunna bli delaktiga i samhället och de normer som råder här. 

Gibbons (2002: 36) framhäver vikten av samtal och dialog i klassrummet där 

eleverna själva få använda och verbalisera språket. Även Olga Dysthe (1996: 

202-249) skriver om det flerstämmiga klassrummet där lärarens röst endast är 
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en av många röster som hörs. Eleverna i ett sådant klassrum lär av varandra och 

tillsammans med läraren.   

Gibbons (2002: 37) framhåller att det finns olika sätt att arbeta med 

interaktion. IRU (Initiativ, respons och uppföljning) tas upp som en modell som 

lärare använder sig av i den traditionella undervisningen. Det handlar om att 

läraren ställer frågor som hen redan kan svaret på, eleverna svarar och läraren 

värderar om svaret är korrekt eller inte. Gibbons (2002: 38-39) menar att 

problematiken och följden som kan bli av detta är att eleven endast svarar med 

ett ord eller en kort mening och får därför ingen möjlighet att använda sina 

språkkunskaper fullt ut. Inger Lindberg (2001: 2) talar också om IRU och 

beskriver problematiken med det. Lindberg (2001) framhäver att IRU ofta 

innebär att eleverna inte hinner leverera svar på den korta svarstid som läraren 

ger innan läraren själv besvarar frågan. Lindberg (2001) förklarar att om 

läraren förlänger betänketiden blir fler frågor besvarade och svaren får högre 

kvalité. I en avhandling av Margareta Lindkvist (2003: 128-129) som handlar 

om begreppet individualisering framkommer det att de undersökta lärarna tar 

starkt avstånd från en undervisning där läraren tar för stor plats och för litet 

utrymme ges för eleverna att uttrycka sig. Lärarna lägger betoning på dialogen i 

klassrummet där läraren samtalar och samtänker med eleverna.   

Gibbons (2002: 38) anser att det måste skapas alternativ till IRU-mönstret 

och att det måste vara noga genomtänkt. Grupparbeten är ett effektivt sätt för 

eleverna att utveckla sitt andraspråk och kan ha en rad positiva effekter. För det 

första får eleverna möjlighet att höra språket talas av andra än läraren och 

variationen och inflödet blir därför större. För det andra blir utflödet större då 

eleverna får interagera med andra. Genom grupparbeten får eleverna också 

känna att de får ta mer eget ansvar när läraren inte är med och styr, eleverna 

sköter själva språkinlärningen. För det tredje får eleverna genom detta använda 

språket på ett meningsfullt sätt i ett sammanhang med ett bestämt syfte. Vidare 

presenterar Gibbons (2002: 39) några viktiga principer och vad läraren bör 

tänka på vid strukturerandet av grupparbeten. Dessa punkter lyfts fram: 

 

 Tydliga instruktioner  

 Uppgifter som kräver interaktion 

 Grupparbetet ska ha ett tydligt syfte 

 Uppgiften ska vara kognitivt anpassad 
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 Alla i gruppen ska vara engagerade  

 Eleverna får tillräckligt med tid att utföra uppgiften 

 Läraren ska lära eleverna hur man arbetar i grupp (samarbeta)  

 

I likhet med Gibbons betonar Inger Lindberg (2013: 499-502) interaktion som 

en viktig faktor för andraspråkselevers språkutveckling. Lindberg (2013) 

presenterar kollaborativ stöttning vilket handlar om att eleverna får arbeta 

tillsammans i grupparbeten där de kan stötta varandras språkinlärning. 

Smågruppsarbeten kan ge möjlighet för andraspråkseleverna att utveckla sina 

språkfärdigheter. Det ger dem möjlighet att argumentera och diskutera med 

varandra samt använda sig av språket på ett annat sätt än vad de gör i det 

traditionella klassrumssamtalet som är mer lärarstyrt.  

    Ken Cruickshank, Honglin Chen & Stan Warren (2012: 797-808) tar också 

upp interaktionens betydelse. Vid ett projekt i Australien som involverade lärare 

och en grupp studenter med olika modersmål ville de undersöka nyttan av 

grupparbeten. Förhoppningen var att genom att arbeta med grupparbeten 

skulle studenternas interaktion och inlärning öka. Projektet visade att 

interaktionen som skedde genom grupparbeten också ökade motivationen och 

eleverna lärde sig bättre. De lyfter fram tre grundfaktorer för pedagogiken, 

nämligen att alla ska känna sig jämlika, alla ska känna att de har något att 

tillföra samt att alla har rätt till stöd i sin inlärning.  

Inger Gröning (2001: 16-20) har i sin avhandling undersökt 

smågruppsaktiviteter där fokus legat på socialt samspel. Genom att undersöka 

gruppsamtalen har hon tittat på hur eleverna tillsammans har löst uppgifter och 

arbetat sig fram till kunskap. Grupperna har fungerat som ett pedagogiskt 

verktyg där svaga elever får möjlighet att stöttas. Resultatet av undersökningen 

visade att grupparbeten bidrar till att främja språkligt lärande.   

Lindberg (2013: 494) menar att läraren har en viktig roll i klassrummet där 

interaktion centraliseras. Läraren ska finnas där som en stöttepelare och 

vägledare. Ett begrepp som ofta kännetecknar detta är scaffolding och handlar 

om de åtgärder som lärare kan vidta för att stötta lärandet. För att något ska 

kunna kategoriseras som stöttning måste dels eleven ha lyckats lösa uppgiften 

med lärarens hjälp, dels ska det framgå att eleven har höjt sin kunskapsnivå.  

Jenny Hammond & Pauline Gibbons (2005: 6-28) tar upp att stöttning kan ske 

på olika nivåer. De skiljer mellan att i förväg planera stöttningen och 
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interaktionell stöttning. Planerad stöttning innebär att man bygger upp 

strategier för hur eleverna ska utvecklas medan interaktionell stöttning sker 

direkt i stunden. Hammond & Gibbons (2005) anser att interaktionell stöttning 

är det mest pedagogiska då det fokuserar lärarens möjligheter att få ut det 

mesta av undervisningen. För att den interaktionella stöttningen ska fungera är 

planerad stöttning en viktig förutsättning. 

Lindkvists (2003: 128-129) undersökning om hur individualisering i 

undervisningen kommer till uttryck i klassrummet visar att de undersöka 

lärarna lade mycket fokus vid att stötta och vägleda eleverna. De fyra lärare som 

ingick i studien hade mycket gemensamt gällande synen på individualisering 

och hur undervisningen ska genomföras. Lärarna hade alla en strategi att hela 

tiden försöka utveckla varje elev utifrån deras egna förutsättningar. Ständigt är 

de observanta på elevens framsteg och finns där för att vägleda dem i rätt 

riktning. När hen har klarat av en uppgift förser läraren eleven med ett mer 

utmanande och krävande material. Studien visar att dessa lärare har ett 

individualiseringstänkande som är präglat av målet att utveckla varje elev 

utifrån dennes förmåga, intresse och erfarenhet. 

  

2.2.3  Genrepedagogiken  
 

I Peter White, Giuseppe Mammone & David Caldwells (2015: 256-271) studie 

menar White att genrepedagogiken är en fördelaktig metod för 

andraspråksinlärningen. Genrepedagogiken hjälper läraren att möta varje 

enskild elev och deras behov. Pauline Gibbons (2002: 82-104) talar om 

genrebaserad skrivundervisning där varje genre har ett specifikt syfte. Genrerna 

har också övergripande strukturer och specifika språkliga drag. Detta varierar 

beroende på den kultur man lever i. Dock förklarar Gibbons att det är viktigt att 

studenterna i kulturen känner igen de olika ”reglerna” för den specifika genren 

och det är upp till läraren att lära ut detta. Gibbons presenterar cirkelmodellen 

som en metod för att tillämpa genrepedagogiken. I denna modell menar 

Gibbons att genren blir introducerad, modellerad och tillämpad i praktiken. 

Cirkelmodellen är uppdelad i fyra steg, där det första steget syftar till att bygga 

upp kunskap om ämnet. Här lägger Gibbons fram att det är motiverat för 

eleverna att använda sitt modersmål på något sätt. I det andra steget ligger 

fokus på språket det vill säga vilken form och funktion den specifika genren har. 
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Väsentligt för detta steg är även att gå igenom syfte, uppbyggnad och språkliga 

drag inom genren. I steg tre producerar läraren och eleverna tillsammans en 

text. Gibbons menar att språket och de specifika språkliga dragen ska diskuteras 

gemensamt i detta steg. I steg fyra ska eleverna själva producera en text med 

hjälp av den kunskap som byggts upp i de tidigare stegen.  

 

2.2.4  Modersmålets betydelse 

Något som ofta betonas som viktigt inom andraspråksforskningen är relationen 

till modersmålet. Qarin Franker (2013: 776-802) betonar att när det handlar om 

läsinlärning på andraspråket är det centralt att uppmärksamma betydelsen av 

relationen mellan skrift och tal. Att inläraren förstår sambandet mellan ett 

fonem (ljudet) och ett grafem (bokstäverna) är avgörande. Att då kunna utgå 

från det muntliga språk som individen behärskar väl gör det självklart lättare att 

förstå vad läsning innebär och att finna läsandet meningsfullt. Franker förklarar 

att de allra flesta bygger upp sina läs- och skrivfärdigheter som en naturlig 

utveckling av det talspråk som inläraren behärskar bäst, ofta modersmålet. 

Färdigheter i de olika språk som en person eventuellt behärskar kan variera och 

Franker menar att det är viktigt att skolan noga validerar varje elevs språkliga 

resurser. Om en elev har goda läs- och skrivkunskaper på sitt modersmål kan 

detta göra det lättare för eleven att förstå svenska. De kan då bygga upp 

strategier och göra jämförelser mellan modersmålet och svenskan.      

 Franker (2013) diskuterar även vikten av ömsesidig respekt. Att lära sig ett 

främmande språk i skolan innebär att individen ska utveckla sina läs- och 

skrivkunskaper för att bli litterata på ett språk som de ofta ännu inte behärskar 

verbalt. Detta gör inlärningssituationen komplicerad både för eleverna och för 

lärarna. Franker framhåller att för att en ömsesidig respekt ska kunna 

upprätthållas måste regelbundna samtal ske där båda parter använder sina 

modersmål. Enligt henne kan lärarens attityd till modersmålet vara avgörande 

för andraspråkselevens språkutveckling och det är viktigt att läraren förstår 

vilken inverkan modersmålet kan ha för inlärningen av andraspråket. Att 

eleverna parallellt arbetar med sitt modersmål är önskvärt där eleverna har 

tillgång till en lärare som talar deras språk. Enligt Franker skapar detta en 

trygghet för eleverna och en säkrare grund för att förstå det nya språket.   

 I Vetenskapsrådets rapportserie (5: 2012: 55-76) skriver Kenneth Hyltenstam 
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& Tommaso M. Milani att modersmålsundervisningen ofta hamnar utanför det 

ordinära skolschemat på sena eftermiddagar. Ämnet har en tendens att 

undanträngas och har fått en svag ställning inom skolan trots att Hyltenstam & 

Milani menar att modersmålsundervisningen kan vara avgörande för elevens 

skolframgång samt språkutveckling. Även Natalija Ganuza & Christina Hedman 

(2015) skriver om modersmålets svaga ställning. De har undersökt 

modersmålslärare om deras tankar kring sin undervisning. Modersmålslärarna 

framhåller att detta ämne är mycket viktigt för elevers språkutveckling men att 

modersmålsundervisningen är ett undanträngt ämne. Likaså har ämnet svenska 

som andraspråk en svaghetsstämpel förklarar Hyltenstam & Milani och det har 

till och med funnits meningsskillnader om ämnet ska vara kvar eller inte. 

 
 

2.2.5  Teori och erfarenhet 

Peter Gärdenfors (2010: 150-152) anser att det är viktigt att i undervisningen 

koppla teorin med praktiken. För att ämnet ska få ett meningsfullt innehåll 

måste det tillämpas på ett konkret material. Lärarens uppgift är därför att 

kunna kombinera ämnesinnehållet med erfarenheter. Gärdenfors åsyftar att 

erfarenheten hjälper eleven att kunna ta till sig ämnet och teorin då förståelsen 

bygger på ett inriktat samspel mellan teori och erfarenhet. Dock menar 

Gärdenfors att detta i den traditionella skolan ges för litet utrymme och att 

fokus istället läggs på den teoretiska kunskapen. Gärdenfors uttrycker att 

mycket i den traditionella skolan är innehållslöst och kontextlöst.

 Skolkunskaper är ofta endast användbara i skolsituationer förklarar 

Gärdenfors (2010). I enlighet med Franker (2013: 802) måste undervisningen 

kännas meningsfull och den bör ständigt kopplas till aktuella situationer. 

Franker framhåller även att undervisningen ska ge handlingsberedskap i nuet 

och i framtiden. Gärdenfors menar även att genom att praktisera teorin leder 

det till att självförtroendet och motivationen ökar hos eleverna.  
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3  Material och metod 

Materialet är hämtat genom enkätundersökning, klassrumsobservationer samt 

intervjuer. 
Till att börja med ville vi få en övergripande översikt av hur SVA-lärare 

arbetar för att skapa möjligheter för eleverna att språkutvecklas. Vi kontaktade 

rektorer på tre kommunala gymnasieskolor som i sin tur förklarade att där 

fanns verksamma SVA-lärare. Vi fick godkännande om att göra en 

enkätundersökning (se 3.1) med dessa lärare på varje skola. Rektorerna tog på 

sig ansvaret att själva dela ut enkäterna samt att samla in dem till oss. Nästa 

steg innebar att vi ville få en verklig inblick i hur undervisningen ser ut. Vi valde 

därför att utföra klassrumsobservationer (se 3.2) på ett av dessa gymnasier. 

Valet gjordes utefter ett bekvämlighetsurval enligt Denscombe (2009: 39) vilket 

bygger på forskarens bekvämlighet. Det var ett bekvämlighetsval i den 

bemärkelsen att vi sedan tidigare hade kännedom om denna skola då vi har 

utfört vår verksamhetsförlagda utbildning där. I och med att det fanns 

verksamma SVA-lärare på detta gymnasium var studien lämplig att utföra där. 

De två SVA-lärare som valdes ut för observationerna är bekanta för oss. Vi 

kommer hädanefter att benämna dessa lärare som Lärare A och Lärare B. Med 

tanke på den begränsade tid som detta examensarbete innebar ansåg vi att den 

tidigare insikten skapade gynnsamma förutsättningar. SVA-lärare A kontaktade 

vi per telefon där vi förklarade syftet med examensarbetet samt ställde frågan 

om hon ville medverka i studien. I och med detta samtal blev vi inbjudna att 

delta vid lektionstillfällen där vi kunde utföra våra observationer. Genom dessa 

besök fick vi sedan kontakt med Lärare B. Det tredje steget innebar enskilda 

lärarintervjuer (se 3.3) med dessa två SVA-lärare. Med observationerna som 

grund ville vi nu ta reda på vad lärarna själva säger om sin undervisning. För att 

kunna jämföra den verklighet vi såg genom observationerna med lärarnas egna 

tankar valdes både Lärare A och Lärare B även vid intervjuerna. Det sista steget 

av materialinsamlingen innebar att vi ville få ett elevperspektiv. Detta fick vi 

genom att göra två olika gruppintervjuer med elever (se 3.4) från de 

observerade lektionerna där de intervjuade SVA-lärarna undervisade. Fem 

respektive tre elever från vardera klass valdes slumpmässigt ut. Eftersom att vi 

ville ta reda på elevernas uppfattningar om lärarnas undervisning hade det 

ingen betydelse vilka elever som deltog i intervjuerna. Sammantaget består 
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materialet av en enkätundersökning, fyra klassrumsobservationer, två 

lärarintervjuer samt två elevintervjuer.  

 

3.1  Enkätundersökning 

Enkäterna delades ut till lärare i svenska som andraspråk på skola 1, 2 och 3. 

Med enkätundersökningen ville vi få en helhetsbild av hur SVA-lärares 

arbetssätt ser ut på de tre olika gymnasieskolorna. På skola 1 delades 6 stycken 

enkäter ut, varav 4 blev besvarade. På skola 2 delades 5 enkäter ut och samtliga 

5 blev besvarade. På skola 3 delades 9 enkäter ut och ingen blev besvarad. 

Tanken med enkäten var att få en bredare uppfattning för att sedan kunna 

avgränsa vår studie och göra en djupdykning på en av skolorna. Enkätens 

utformning var planerad utifrån forskningsfrågan om hur SVA-lärare planerar 

och strukturerar undervisningen. De fem enkätfrågorna var kvalitativt 

utarbetade (Patel & Davidsson 2003: 118) och var öppet utformade så att 

informanterna själva fick reflektera och övergripande beskriva sitt arbetssätt. 

Frågorna var formulerade på ett sådant sätt att lärarna inte skulle känna sig 

styrda att svara på ett förväntat vis. (Se bilaga 1)  

 

3.2  Observationerna 

Vi har utfört två observationer med respektive lärare, det vill säga fyra tillfällen 

sammanlagt. Observation är en av de vetenskapliga teknikerna för att samla in 

empirisk data från fältet (Patel & Davidsson 2003: 87). Vi har gjort en 

strukturerad observation vilket förutsätter att det vi ville titta på var preciserat. 

Inför observationerna har ett observationsschema utformats där vi har ställt 

upp ett antal kategorier som vi avsåg att undersöka. Dessa kategorier valdes 

utifrån vår undersöknings syfte där vi ville ta reda på hur SVA-undervisningen 

ser ut. Kategorierna bestämdes utifrån vad forskning framhåller är en 

språkutvecklande undervisning (se 2.2). Detta för att en observation inte ska 

vara slumpmässig utan måste svara mot de krav som ställs. Vi fyllde i varsitt 

observationsschema (se bilaga 2). Därefter jämförde vi dessa med varandra för 

att se om de överensstämde. Sedan sammanställdes svaren i ett nytt 

observationsschema (se bilaga 3 och 4). Schemat utformades efter 

frågeställningen om hur klassrumsundervisningen ser ut i relation till elevernas 
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olika behov och förutsättningar. Vi formade schemat för att ha en struktur över 

vad vi ville titta efter i klassrumsundervisningen (Patel & Davidsson 2003: 87). 

Vid observationerna valde vi att vara opartiska och icke deltagande för att inte 

påverka undervisningen. Vi presenterade inte vad vi skulle titta på, varken för 

lärarna eller för eleverna. Detta för att minimera risken att de studerade ändrar 

sitt beteende på grund av oss. (Se bilaga 2). 

  

3.3  Intervjuer med lärarna 

Medan intervjun med Lärare A handlar om hennes undervisning med elever 

som läser svenska som andraspråk 1, handlar intervjun med Lärare B om 

hennes undervisning med elever som läser mot grundskolebetyg i årskurs 9. Vid 

de separata intervjuerna med SVA-lärare A och B satte vi oss i ett grupprum för 

att inga störande faktorer skulle påverka. Vi utgick ifrån ett frågeformulär med 

16 frågor. Dock var intervjun semistrukturerad vilket Denscombe (2009: 233-

235) menar ger möjlighet till följdfrågor och ett mer öppet samtal. Vi har spelat 

in intervjuerna för att vi skulle ha möjligheten att kunna gå tillbaka och minnas 

det som sades. Det inspelade materialets längd från intervjun med Lärare A var 

95 minuter respektive 124 minuter med Lärare B. En av oss intervjuade medan 

den andra satt tyst och skrev ner svaren. Vi valde att göra på detta sätt för att 

skapa en naturligare intervjusituation och ville undvika att ge känslan av att 

sätta läraren i någon form av underläge om vi var två som ställde frågor. 

Uppdelningen gjorde det lättare att fokusera på våra respektive roller. 

Intervjuaren kunde koncentrera sig på dialogen, medan sekreteraren kunde 

fokusera på att få ned samtalet i skrift. Efter intervjuerna lyssnade vi på 

inspelningarna och sammanfattade svaren från vardera intervju. (Se bilaga 5). 

 

3.4  Intervjuer med eleverna 

Vi båda deltog vid de två elevintervjuerna som bestod av fem elever från den ena 

observerade klassen, samt tre elever från den andra. Både Lärare A och Lärare B 

tillfrågade hela klassen om vilka som kunde tänka sig att delta i 

gruppintervjuerna. Medverkan var därmed helt frivillig för vilken elev som 

helst. Svaren är representativa för de undersökta eleverna och för hela klassen. 
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Vid de båda intervjutillfällena satt vi kvar i klassrummet med eleverna efter 

lektionens slut. Vi spelade in intervjuerna och delade upp arbetet på samma sätt 

som vid lärarintervjuerna. Det inspelade materialets längd från intervjun med 

eleverna till Lärare A var 32 minuter respektive 22 minuter med eleverna till 

Lärare B. Vi utgick ifrån en frågeguide men anpassade nivån på frågorna utefter 

elevernas språknivå det vill säga förenklade och förtydligade frågorna. Det var 

öppet för vem som helst av eleverna att svara och därmed blev det en öppen 

diskussion. Valet av gruppintervju gjorde vi för att skapa en tryggare miljö för 

eleverna. Vi valde även att göra på detta vis på grund av den rådande 

språkbarriären som vi anade kunde försvåra intervjun. Eleverna kunde på detta 

sätt tillsammans diskutera fram svar och hjälpa varandra att förstå. 

Intervjuerna genomfördes på svenska därför att engelskan är bristfällig hos 

eleverna och svenska var det språk som var gemensamt för alla. Även om 

eleverna har ett bristande ordförråd i svenska gick det ändå att göra sig förstådd 

och de begrep frågorna som ställdes. En tolk hade varit önskvärd vid 

intervjutillfällena, dock fanns ingen tolk att tillgå på skolan vid dessa tillfälle. 

(Se bilaga 3).  

 

3.5 Analysmetod 

Vi har systematiskt analyserat materialet med hjälp av en kvalitativ dataanalys. 

(Denscombe 2009). Analysprocessen handlade om att försöka få förståelse av 

det insamlade materialet. Enligt Denscombe måste forskaren organisera det 

empiriska materialet och bryta ner det till hanterbara enheter. Vid analys av 

enkäterna har därför alla svar till en början först sammanställts och ordnats in i 

grupper med liknande svar. På detta sätt tydliggjordes likheter och skillnader 

mellan enkätsvaren. Därefter har de resultat som hade mest relevans för 

studiens syfte plockats ut och ställts i jämförelse med resultaten från 

observationerna samt lärarintervjuerna (se 4.1).           

 För att kunna analysera observationsmaterialet har vi även här brutit ner 

data till analysenheter. På detta sätt har sedan olika kopplingar mellan 

enheterna kunnat identifieras. (Denscombe 2009). Resultaten från alla ifyllda 

observationsscheman har först sammanställs. De sammanställda resultaten har 

sedan organiserats i två tabeller per lärare där lärare A har en tabell och lärare B 
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har en tabell (se bilaga 3 & 4). Att kategorisera data på detta sätt menar 

Denscombe underlättar analysprocessen. Genom tabellerna tydliggörs hur 

många gånger varje kategori har uppstått eller om en kategori har uppstått. Vi 

har kvantifierat antalet streck per kategori och skrivit fram resultaten med 

siffror för att visa hur många gånger per lektion en specifik kategori har skett. 

Sedan har vi jämfört lärarnas tabeller för att kunna identifiera likheter och 

skillnader i lärarnas sätt att undervisa. Anteckningarna från varje observation 

har även sammanställts i en sammanfattning per lärare. Utifrån dessa 

sammanfattningar samt de sammanställda tabellerna har vi plockat ut de mest 

relevanta aspekterna och ett resultat har kunnat skrivas fram i form av en 

sammanfattning per lärare (se 4.2). Dessa resultat har sedan ställts mot de fynd 

som framkommit ur enkätundersökningen samt lärarintervjuerna som 

presenteras i en jämförande text (se 4.1).              

 För att komma fram till ett resultat från lärarintervjuerna har vi transkriberat 

inspelningarna och noggrant betraktat alla anteckningar. Därefter har båda 

intervjuerna sammanställts i sammanfattningar där empirin sedan har brutits 

ner och delar valts ut utifrån forskningssyftets relevans. (Denscombe 2009). De 

framskrivna resultaten från lärarintervjuerna (se 4.3) har sedan jämförts med 

enkätresultaten och observationsresultaten (se 4.1).         

 Vid elevintervjuerna har inspelningarna transkriberats och anteckningarna 

analyserats för att sedan skriva fram en sammanfattning per intervju. Ur dessa 

sammanfattningar har de viktigaste fynden plockats ut och bildat två nya 

sammanfattningar (se 4.4). Att försöka se gemensamma drag och skillnader är 

enligt Denscombe (2009) en viktig del i den kvalitativa analysprocessen. Därför 

har sammanfattningarna slutligen ställts mot varandra för att kunna urskilja 

likheter och olikheter mellan elevernas svar vilket presenteras under 4.4.  

 

3.6 Reliabilitet och validitet  

Denscombe (2009: 378-381) menar att forskaren alltid ska sträva efter en hög 

reliabilitet och validitet. Validiteten handlar om att arbetet avser att undersöka 

rätt saker som är relevanta för studien medan reliabiliteten handlar om att 

undersökningen sker på ett tillförlitligt sätt. 

För att öka validiteten har vi försökt att hämta information ur flera 

synvinklar. Detta kallas för triangulering och innebär att vi har kombinerat flera 
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olika undersökningsmetoder för att besvara våra forskningsfrågor. (Denscombe 

2009). På detta sätt har vi fått ett rikt material där både lärare och elever har 

fått yttra sig om undervisningen. Olika etiska aspekter har betraktats med 

utgångspunkt ur informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet 2013: 5-17). Detta innebär att lärarna 

som deltagit i denna undersökning har tilldelats ett informationsbrev med 

information om examensarbetet och information om deras rättigheter. De 

intervjuade eleverna har också fått tagit del av denna information men då i 

muntlig version. Deltagarna har själva fått bestämma över sin medverkan, de 

har fått uppgifter om att alla personuppgifter förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. De har även blivit upplysta om att uppgifter 

om dem endast används för forskningsändamål.  

Vi har noggrant planerat och strukturerat varje metod för att få ett pålitligt 

material. Enkätfrågorna utformades på ett sådant sätt att informanterna fick 

möjlighet att beskriva och förklara med egna ord. Vi var medvetna om att 

enkäter kan vara lätta att ignorera och frågor som innebär längre svar kan göra 

att lärarna negligerar enkäten, därför valde vi ett begränsat antal frågor som 

istället krävde mer omfattande svar. Denscombe (2009) menar att tidsbrist kan 

vara en faktor som gör att svarsfrekvensen blir låg eller att svaren blir vaga. 

Därför gav vi informanterna tre veckor att besvara enkäten. 

För att materialet från observationer ska vara pålitligt är det enligt 

Denscombe (2009) viktigt att miljön bibehåller sin naturlighet. Vid 

observationerna var vi medvetna om att forskarens närvaro kan göra att 

informanterna beter sig på ett onaturligt sätt och därmed blir verkligheten 

förvrängd. För att minimera denna risk presenterade vi oss för klasserna och 

förklarade att vi endast var där för att titta på hur deras lärare arbetar. Vi ville 

inte att eleverna skulle känna sig oroliga över om vi satt och bedömde dem. För 

att försöka minimera risken att påverka lärarens beteende valde vi att placera 

oss längst bak i klassrummet för att försöka vara så osynliga som möjligt. 

Eftersom att båda våra ifyllda observationsscheman stämde överens efter varje 

observation ökar även därmed resultatens pålitlighet. (Denscombe 2009).  

Efterföljande observationerna kom lärarintervjuerna samt elevintervjuerna. 

Vid intervjuerna med lärarna försökte vi skapa en trygg stämning och undvika 

det som Denscombe (2009) kallar intervjuareffekten. Vi placerade oss i ett 

grupprum för att inte bli störda och lärarna fick utse en dag när de hade gott om 



16 

 

tid till att sitta i en intervju. Detta resulterade i två långa samtal vilka gav 

utvecklande svar och mycket material. Vi var medvetna om att det fanns en risk 

att lärarna skulle känna sig pressade av att vi båda deltog vid intervjuerna. 

Därför delade vi upp uppgifterna där en ställde frågorna och styrde samtalet 

medan den andra endast lyssnade och antecknade. Intervjuaren försökte att 

förhålla sig neutral och försiktig till de uttalanden som informanten gjorde i 

enlighet med Denscombes råd till forskaren. Dessutom gjordes en så kallad 

deltagarkontroll där vi skickade de sammanfattade intervjusvaren till lärarna 

vilket enligt Denscombe gör resultatet mer pålitligt. Därigenom kunde 

informanterna korrigera eventuella missuppfattningar. Vid elevintervjuerna 

läste vi istället upp de svar vi fått och frågade om eleverna uppfattade detta som 

korrekt. Eftersom att det var färre frågor vid elevintervjuerna var det lättare att 

göra deltagarkontrollen direkt på plats. Intervjuresultatens pålitlighet ökar även 

genom transkriptionerna av alla genomförda intervjuer.  

Vi valde att göra gruppintervjuer med eleverna istället för enskilda intervjuer 

därför att vi förmodade att detta skulle skapa en tryggare stämning för dem. Vi 

hade i åtanke att en situation som denna aldrig kan vara helt naturlig och det 

fanns risk att eleverna skulle utforma sina svar utefter vad de trodde att vi ville 

höra. Detta försökte vi att minimera genom att förhålla oss neutralt till frågorna 

vilket Denscombe (2009) anser är viktigt för att informanterna inte ska känna 

sig pressade att svara på ett visst sätt.  

 

4 Resultat  

I detta avsnitt belyses syftet utifrån de fyra forskningsmetoderna enkäten (se 

4.1), observationerna (se 4.2), lärarintervjuerna (se 4.3) samt elevintervjuerna 

(se 4.4). Första frågeställningen besvaras i en sammanfattande text med 

resultaten från enkäterna, observationerna och lärarintervjuerna. Efter 

sammanfattningen kan läsaren ta del av en detaljbeskrivning av observationer 

samt lärarintervjuer. Andra frågeställningen besvaras i en sammanfattad text 

med resultaten från två elevintervjuer (se 4.5). För läsaren som önskar läsa 

detaljbeskrivningen av de båda elevintervjuerna är dessa efterföljande 

sammanfattningen. 
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4.1  Undervisningen 

Resultaten besvarar frågeställningen om hur undervisningen ser ut för att gynna 

elevernas individuella språkutveckling (se 3.1). Materialet från 

enkätundersökningen, observationerna samt lärarintervjuerna har 

sammanställts och jämförts. 

 

Enkät, observationer och lärarintervjuer 

I enkätundersökningen framkommer det att för att gynna andraspråkselevers 

språkutveckling är interaktion viktigt. Flertalet enkätinformanter förklarar att 

de arbetar med interaktion i form av grupparbeten och har mycket diskussioner 

i helklass. Både utifrån lärarintervjuerna samt klassrumsobservationerna 

framgår det att denna typ av interaktion inte förekommer i någon större 

utsträckning i praktiken. Avsaknaden av grupparbeten förklaras genom att 

Lärare A samt Lärare B menar att grupparbeten är svåra att genomföra därför 

att de kräver ett gemensamt ansvar. Eleverna har till och med svårt att ta ansvar 

för sina individuella studier förklarar de intervjuade lärarna (se 4.3). 

Enkätsvaren visar även att genrepedagogiken är en metod som flertalet 

enkätinformanter förespråkar och skriver att de arbetar med. Detta har vi dock 

inte sett resultat av varken under klassrumsobservationerna eller vid 

lärarintervjuerna. Resultaten från observationerna och lärarintervjuerna visar 

att fokus läggs på individuellt arbete och alltså inte den genrepedagogik som 

enkätresultaten förespråkar som en gynnsam arbetsmetod.  

I enkätresultaten framgår det även att de flesta lärare anser att stöttning 

”scaffolding” (se 2.2.2) är ett fördelaktigt arbetssätt för språkutvecklingen av 

eleverna. Den form av stöttning som observationerna visar är när Lärare A och 

Lärare B går runt till eleverna och vägleder dem enskilt (se 4.2). Vid 

lärarintervjuerna framkommer det även att Lärare A har språkutvecklande 

samtal i samband med varje uppgift som eleverna slutfört. Däremot har Lärare 

B endast samtal med eleverna när de söker upp henne. Resultaten visar alltså 

att stöttningen sker på olika sätt.               

 Vidare framhåller merparten lärare i enkätundersökningen att kopplingen till 

elevernas erfarenheter är ett sätt att göra innehållet begripligt och gör att det är 

lättare för eleverna att relatera till undervisningen. Detta är något som 
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praktiken visar att Lärare A och B tar hänsyn till och stämmer överens med det 

som framkommit vid lärarintervjuerna. En annan aspekt som framkommer i 

och med observationerna samt lärarintervjuerna är att undervisningen kopplas 

till elevernas modersmål. Lärare B menar att detta är oundvikligt eftersom att 

det svenska språket brister hos eleverna. Lärare A framhåller att materialet som 

eleverna nu arbetar med till viss del kopplas till deras modersmål. Dock är 

Lärare A inte lika entusiastisk som Lärare B inför denna koppling då hon menar 

att hon inte behärskar alla elevers olika språk.  

Alla lärare i enkätundersökningen skriver att de försöker planera sin 

undervisning efter elevers olika förutsättningar och behov. Dock framgår det 

tydligt att detta trots allt är svårt. Flera av lärarna beskriver att de försöker och 

vill individualisera undervisningen men det är inte alltid som det fungerar i 

praktiken. Detta är i enlighet med resultaten som framkommit från 

lärarintervjuerna. Lärare A och Lärare B anser att det låter bra att 

individanpassa undervisningen och att arbeta efter levers olika behov i teorin 

men att det inte är genomförbart i verkligheten. De tror inte att det går att 

komma åt alla elevers olika behov. Lärare B tror att det är svårare att 

individanpassa undervisningen i SVA än i andra ämnen. Hon förklarar detta 

genom att det tar lång tid till att hitta elevernas olika förutsättningar samt att 

eleverna inte är vana att arbeta självständigt.              

 I enkätundersökningen framkommer att eleverna för det mesta arbetar med 

samma uppgifter och lärarna förklarar detta genom att det inte finns utrymme 

för individualisering gällande materialet. Enkätundersökningen visar även att 

genomgångar ofta är gemensamma i helklass och hamnar på en kollektiv nivå 

vilket även vittnas vid observationerna. Det som flertalet enkätinformanter 

förklarar att de gör för att försöka planera sin undervisning utefter eleverna 

olika förutsättningar och behov är att göra olika tester för att hitta vilken nivå 

eleverna befinner sig på. Detta för att få en förståelse för vad de bör träna mer 

på. Detta förklarar även Lärare A och Lärare B att de gör (se 4.3).  

Både enkätinformanterna samt de intervjuade lärarna anser att det inte finns 

tillräckligt med resurser i SVA-ämnet. Gemensamt för alla är att de anser att 

grupperna är för stora och att tiden inte räcker till att individanpassa 

undervisningen. En av de lärare som besvarade enkäten samt Lärare A föreslår 

att det skulle finnas fler grupprum att tillgå. Detta för att läraren ska kunna gå 

iväg med några elever som exempelvis behöver en extra genomgång. Det behövs 
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även fler resurser i form av pedagoger och tekniska hjälpmedel. Samtliga lärare 

förklarar att mer resurser skulle behövas för att kunna strukturera en 

gynnsammare språkundervisning. 

Även om de flesta enkätinformanter beskriver att de analyserar elevernas 

texter är det flera lärare som förklarar att det inte finns tillräckligt med tid att 

göra 1performansanalyser. Åtskilliga enkätinformanter beskriver att de låter 

eleverna skriva mycket för att se vilka styrkor och svagheter eleverna har 

gällande språket. De framhäver även att de lyssnar på elevernas tal för att på så 

sätt kunna höra uttal och ta reda på vilken förståelse de har inför språket. Vid 

lärarintervjuerna framför både Lärare A och Lärare B att de inte heller arbetar 

med performansanalyser. Lärare B motiverar detta genom att tiden inte finns.  

I enkätundersökningen framkommer det att eleverna bör få samtala mycket 

och använda språket i så stor utsträckning som möjligt för att de ska utvecklas 

språkmässigt. Detta är något som är bristfälligt i praktiken eftersom att både 

lärarintervjuerna samt observationerna tyder på att eleverna sitter och arbetar 

själva och grupparbeten är sällan förekommande. Avslutningsvis menar 

samtliga undersökta lärare att de försöker strukturera undervisningen utefter 

alla elevers olika behov och förutsättningar men det är inte alltid möjligt 

eftersom tiden inte räcker till och resurser saknas.  

 

 

4.2 Observationerna 

I detta avsnitt presenteras resultaten från observationerna i två detaljerade 

sammanfattningar. Se Bilaga 2, 3 och 4 för ett överskådligt resultat i 

observationsschemana.  
 

Sammanfattning av två lektionstillfällen med Lärare A  

Vid båda lektionstillfällena börjar läraren med att ge tydliga 

lektionsinstruktioner på tavlan där eleverna får förklarat vad det är som ska ske 

under lektionerna. Lektionernas syfte är att arbeta med grammatik. Häftet som 

eleverna har fått heter Språksociologi. Läraren säger att hon inte vet vilken nivå 

eleverna befinner sig på vad det gäller grammatik och hur mycket de har arbetat 

                                                 
1 Information om performansanalyser finns i Tua Abrahamsson & Pirkko Bergman (2014). 
Tankarna springer före – att bedöma ett andraspråk i utveckling. 2 uppl. Stockholm: Liberg. 
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med det tidigare. Istället utgår hon från att alla befinner sig på samma nivå och 

behöver en grundläggande genomgång. Materialet som eleverna arbetar med 

under båda de observerade lektionerna är inte anpassat till elevernas olika 

nivåer. Alla arbetar med samma uppgift och tar del av samma genomgång. Vi 

noterar under lektionerna att läraren i stor utsträckning interagerar med 

eleverna genom att hon går runt till varje enskild elev. Det är dock inte mycket 

diskussioner i klassrummet där det ges möjlighet att samtala och verbalisera det 

svenska språket eftersom varje elev sitter enskilt med sitt material.  

Läraren ger mycket förklaringar kring begrepp, ord och fraser samtidigt som 

hon ställer frågor till eleverna. Hon frågar till exempel vad ett adjektiv är och 

vad ett substantiv är. När hon gör detta ger hon möjlighet för eleverna att tänka 

själva och delta i undervisningen. Läraren försöker att anpassa sina förklaringar 

till elevernas nivå när hon går runt och pratar enskilt med eleverna. Hon ställer 

frågor om deras egna upplevelser och drar paralleller till det. Vid det andra 

lektionstillfället börjar läraren lektionen genom att visa ett videoklipp från TV-

serien ”Så mycket bättre”. I avsnittet presenterar profilerna Ison och Fille olika 

förortssvenska begrepp. Läraren gör detta som en introduktion till dagens 

lektionsinnehåll som innebär att eleverna själva ska sätta in ord i sammanhang 

och förklara synonymer till ord. Genom att göra detta fångar hon elevernas 

uppmärksamhet för en stund och de verkar vara intresserade då de sitter tysta 

och lyssnar.  

Genom uppgiften som eleverna arbetar med har de chans att koppla till sitt 

modersmål. En del i materialet gav eleverna möjlighet att förklara ett ord och 

begrepp på sitt modersmål. Vid första lektionen arbetar eleverna individuellt 

och därför ges ingen möjlighet till interaktion mellan elever med samma 

modersmål. Vid andra lektionstillfället får eleverna para ihop sig hur de vill och 

därmed finns möjlighet till detta. Det är dock inga tydliga indelningar utefter 

elevernas gemensamma modersmål. Läraren ger inte vid något lektionstillfälle 

återkoppling till elevernas arbetsinsats.  

 

Sammanfattning av två lektionstillfällen med Lärare B 

Första lektionen börjar med att läraren ägnar mycket tid åt att förklara saker 

som ligger utanför lektionsinnehållet och hon pratar om vad de ska göra på en 

utflyktsdag de ska ha tillsammans. Detta upptar mycket tid av lektionen. Efter 

detta ger läraren tydliga lektionsinstruktioner på tavlan om vad som ska ske på 
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denna lektion. Den andra lektionen saknar däremot tydliga instruktioner. 

Läraren relaterar innehållet vid båda lektionerna till egna upplevelser och är 

mycket personlig. Hon drar paralleller både till hennes egna erfarenheter och 

elevernas och sätter sedan detta i kontext för lektionernas innehåll. Även om 

hon vid första lektionen kopplar sina förklaringar till erfarenheter på olika sätt 

återfinns detta inte i materialet som eleverna får arbeta med vid lektionerna. 

Vid det andra lektionstillfället relaterar hon inte lika mycket till elevernas egna 

erfarenheter då lektionen främst handlar om högläsning ur en lärobok. Alla 

elever arbetar även med samma material vid båda lektionerna. Vi noterar att 

läraren ofta anpassar sin nivå för att eleverna ska förstå. Detta gör hon genom 

att prata sakta och tydligt. Hon använder även sitt kroppsspråk för att förtydliga 

och skojar mycket med eleverna för att fånga deras intresse. Vid båda 

lektionerna ser vi att läraren interagerar mycket med eleverna. Hon ställer 

frågor och ger sedan förklaringar. Vid flertal tillfällen ser hon till att eleverna 

hänger med i undervisningen och förstår vad hon säger. Det är dock hon som 

leder samtalet och är den röst som hörs mest. Det är mycket ja och nej frågor 

där eleverna inte får utveckla sina svar.  

Vi kan inte se att läraren på något sätt gör indelningar utefter elevernas 

modersmål då eleverna vid båda lektionerna får arbeta individuellt eller i 

helklass. Dock ger hon möjligheter för eleverna att koppla till och ta hjälp av 

modersmålet. Detta gör hon genom att exempelvis hjälpa dem att översätta ord 

från svenska till deras olika modersmål för att de ska förstå. Läraren 

återkopplar varken vid den första lektionen eller den andra till elevernas 

arbetsinsats.  

 

4.3  Lärarintervjuerna 

I detta avsnitt presenteras resultaten från lärarintervjuerna i två 

detaljbeskrivningar. Se bilaga 5 innehållande frågeguiden.  

 

Lärarintervju med lärare A 

Lärare A har varit verksam lärare i SVA-ämnet i snart 1 år. Hon har arbetat en 

termin på grundskolan och en termin på gymnasiet. Det bästa med att vara 

SVA-lärare är enligt henne att hon är en stor del av elevernas etablering i det 
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svenska samhället. Det sämsta är att hon inte känner att hon räcker till vilket 

beror på att eleverna ofta befinner sig på olika kunskapsnivåer. Läraren menar 

att tiden hon får tillsammans med eleverna är för kort för att hinna med det hon 

vill. Den observerade SVA-klassen undervisar hon endast två gånger i veckan 

sammanlagt tre timmar. Det är knapp tid att verkligen lära känna eleverna 

enligt henne.                       

 Lärare A förklarar att det saknas resurser i SVA-ämnet. Hon önskar bland 

annat att det skulle finnas fler resurser i form av SVA-lärare. Tekniska 

hjälpmedel saknas också och det finns inte alltid tillgång till datorer. Läraren 

förklarar att meningen är att alla ska ha tillgång till den elektroniska lärportalen 

It’s learning där bland annat uppgifter ska läggas ut men att detta förutsätter att 

alla elever har en dator vilket inte alla har.            

 Grupprum är även något hon anser att det skulle finnas mer av. Det skulle 

vara fördelaktigt eftersom att eleverna befinner sig på olika nivåer. Med hjälp av 

grupprum kan man gå iväg med vissa elever och arbeta lite extra med dem, 

detta för att olika hjälp behövs för att stimulera elevernas olika nivåer.  

Lärare A menar även att SVA-ämnet har en lägre status än andra ämnen. 

Hon förklarar att detta kan vara en orsak till att resurserna och 

förutsättningarna är sämre i SVA vilket i sin tur kan påverka möjligheten att 

individualisera undervisningen. Den låga statusen anser hon märks både bland 

lärare och elever, då uppfattningen verkar vara att SVA är sämre än svenska. 

Hon förklarar att hon känner av den lägre statusen till exempel genom att andra 

program på skolan har haft ämnesöverskridande temaarbeten där hennes SVA-

elever har deltagit. Vid dessa arbeten har Lärare A aldrig blivit informerad av 

svenskläraren eller ombedd att vara med och delta. Konsekvenserna som blivit 

av detta är att eleverna kommer till hennes lektioner och säger att de måste gå 

iväg för de ska ha vanlig svenska.  

När vi pratar om huruvida hennes SVA-elever når målen säger hon att de 

flesta gör det. Tyvärr kan hon se ett mönster att eleverna från de teoretiska 

programmen uppnår målen i högre grad än eleverna från de yrkesförberedande 

programmen. Vid frågan om hon gör något slags språktest för att se på vilken 

nivå eleverna befinner sig och för att sedan kunna göra indelningar eller 

individanpassat material utefter detta svarar hon att hon inte har gjort det. Hon 

svarar också att hon inte arbetar något med performansanalyser. För att ta reda 

på vilken nivå hennes elever befinner sig på tittar hon på de uppgifter som 
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eleverna har lämnat in. Lärare A förklarar att hon inte brukar göra specifika 

uppgifter till enskilda elever och alla arbetar för det mesta med samma material. 

Det hon gör för att försöka göra individanpassningar är att gå runt bland 

eleverna och prata med dem enskilt. Ibland får eleverna chansen att välja 

examinationssätt då en del kanske klarar av det muntliga bättre än det skriftliga 

exempelvis. Lärare A förklarar att det är svårt att komma åt alla elevers olika 

behov och att det låter bättre i teorin. Det finns inte tillräckligt med utrymme 

och det tar mycket tid. Vidare förklarar hon att skolan är byggd för en kollektiv 

undervisning och så länge det ser ut på det sättet är det svårt att nå alla elever 

hela tiden eller vid varje lektionstillfälle. Lärare A förklarar att hon har 

språkutvecklande samtal med eleverna i samband med att de får tillbaka en 

uppgift. Eleverna har då fått komma in en och en där lärare A har visat hur hon 

har tänkt vid bedömningen. Vid dessa tillfällen har läraren försökt visa vad 

eleverna behöver göra för ett högre betyg. Då lärare A inte är mentor för den 

observerade SVA-klassen har hon inte utvecklingssamtal. Vid frågan om lärare 

A på något sätt försöker att koppla sin undervisning till elevernas olika 

modersmål svarar hon att nu när de har arbetat med språksociologi har det till 

viss del handlat om modersmålet. Till exempel har eleverna fått undersöka om 

det finns dialekter på deras modersmål. Vidare förklarar hon att det är svårt för 

henne att undervisa på deras modersmål eftersom hon inte kan språken, 

däremot kan det bli spontant att hon frågar ”Hur ser den här texttypen ut på 

ditt språk? Finns en sådan här novell på ert språk?”. Lärare A förklarar vidare 

att hon i stor utsträckning försöker att koppla materialet till elevernas egna 

erfarenheter. Hon tänker hela tiden att hon ska välja material som eleverna kan 

relatera till och bli berörda av därför att det enligt henne gör att motivationen 

ökar. När vi frågar om Lärare A anser att det är viktigt att arbeta med 

interaktion i klassrummet förklarar hon att det finns både nackdelar och 

fördelar med det. Det kan vara bra att eleverna får arbeta i grupp för att på så 

sätt arbeta fram det svenska språket. Dock menar hon att risken finns att elever 

med samma modersmål endast pratar på sitt språk och då försvinner svenskan. 

Risken är också att vissa elever får dra ett tungt lass medan vissa bara flyter 

med. Lärare A är osäker på om hon vill förespråka en undervisning som innebär 

mycket interaktion. Den stora anledningen till varför hennes elever har fått 

arbetat mycket enskilt är för att vissa inte ens kan ta ansvar för sitt eget arbete. 
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När vi frågar om lärare A tror att det är svårare eller lättare att 

individanpassa SVA-undervisningen jämfört med andra ämnen svarar hon att 

hon inte tror att det har någon betydelse. Alla människor är olika och har olika 

behov av stöd och hjälp. 

 

 

Lärarintervju med lärare B 

Lärare B har arbetat som SVA-lärare sedan 1991 men blev dock inte behörig 

lärare förrän i juni 2015. Ursprungligen kommer hon från Finland och har själv 

läst svenska som andraspråk. 1994 började hon utbilda sig i SVA-ämnet men vid 

sidan av sina studier har lärare B alltid arbetat som lärare. På den undersökta 

skolan har lärare B varit verksam sedan våren 2009 och nu arbetar hon på ett 

språkintroduktionsprogram där samtliga elever läser för att få grundskolebetyg. 

Det bästa med att vara SVA-lärare på just detta program är den personliga 

kontakten som skapas till eleverna förklarar Lärare B. Hon förklarar att som 

lärare hjälper man eleverna med många kringliggande saker, att ringa 

vårdcentralen exempelvis eller att visa hur de ska betala räkningar. Hon menar 

att läraren är som deras personliga coach och vägledare. Det sämsta med att 

vara SVA-lärare på språkintroduktionsprogrammet är enligt henne att hon ofta 

känner sig otillräcklig. Läraren önskar att hon kunde förlänga sin inverkan även 

efter skoldagens slut. Hon menar att generellt sett har dessa elever inte de bästa 

förutsättningarna till en god arbetsmiljö i hemmen. Med tanke på att vissa 

elever också vet att de kommer att återvända till sitt hemland är det inte heller 

konstigt att vissa elever inte har tillräckligt med motivation att lära sig det 

svenska språket. 

Gällande frågan om resurser i SVA-ämnet uttrycker Lärare B att hon saknar 

kringresurserna inne på språkintroduktionsprogrammet i form av talpedagoger 

och specialpedagoger exempelvis. Det är inte alltid lätt att hitta 

inlärningssvårigheterna och vad de beror på säger hon. Det kan vara svårt att 

veta om det är trauman som gör att eleverna har svårigheter eller om det är 

medfödda inlärningsproblem som till exempel dyslexi. Läraren önskar att det 

skulle finnas någon som kunde sätta sig ner med eleverna för att se efter var de 

behöver lägga in en insats. Vidare förklarar läraren att SVA på gymnasienivå 

saknar resurser rent fysiskt, fler lärare behövs och grupperna behöver minskas. 

Läraren förklarar också att det är väldigt många elever som läser SVA på 
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gymnasienivå som inte har fått betyg från grundskolan. Hon menar dock att 

dessa elever inte alltid har behov av att läsa Svenska som andraspråk. Lärare B 

förklarar att lärare i svenska tenderar att skicka svagpresterande elever med 

invandrarbakgrund till SVA-grupper fast än problemet egentligen är att de är 

svagpresterande och problematiken inte har med språkkunskaperna att göra. 

Lärare B menar att hon anser att SVA-ämnet är lägre i rang än andra ämnen. 

Lektionerna är schemalagda på dåliga tider, nästan alltid i slutet av dagen när 

eleverna är trötta. Hon påpekar även att hon upplever att SVA-ämnet inte har 

någon prestige bland lärare i andra ämnen. Läraren förklarar även att under 

detta år har SVA-lärarna inne på språkintroduktionsprogrammet inte fått sina 

scheman förrän så sent som vecka 47. Det som borde blivit färdigt i augusti blev 

istället klart i november. Hon ställer sig frågande till om detta skulle vara 

accepterat för en ekonomiklass vilket det troligtvis inte skulle vara enligt lärare 

B.  

När vi pratar om kursmål och huruvida hennes elever uppnår målen menar 

hon att eleverna som läser mot grundskolans årskurs 9 betyg i svenska som 

andraspråk inne på språkintroduktionsprogrammet inte uppnår målen. Hon 

förklarar att när en nyanländ elev ska lära sig svenska är det svårt att uppnå 

målen inom den korta tidsram som de har på gymnasiet. Många kringliggande 

faktorer spelar också in. Dessa elever har inte alltid en tidigare skolgång med sig 

i bagaget och vissa har inte heller föräldrar som arbetar eller har gått i skolan. 

Läraren menar att dessa elever oftast inte har samma förutsättningar som 

svenska elever har.  

Lärare B berättar att de inne på språkintroduktionsprogrammet gör ett SFI-

test för att indela eleverna i grupper utefter den språkliga nivå de är på. Sådana 

tester görs några gånger per år. Vidare menar läraren att det kan vara 

frustrerande att göra denna typ av kartläggning därför att även om testet visar 

att en elev befinner sig på en låg språklig nivå är det svårt att få mer resurser att 

tillgå. Läraren förklarar dock att hon inte gör några specifika uppgifter beroende 

på elevernas olika nivåer, testen påverkar endast indelningen. 

Gällande frågan om hur Lärare B strukturerar undervisningen utefter elevers 

olika behov och förutsättningar förklarar hon att det här med att individualisera 

undervisningen låter fantastiskt i teorin men att det inte lika lätt i praktiken. 

Hon förklarar att om hon skulle ge olika uppgifter till alla elever beroende på 

vilken nivå de befinner sig innebär detta att eleverna måste arbeta självständigt 
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vilket är svårt för nyanlända eleverna att klara av. Läraren tycker därför att det 

är en fördel för eleverna att arbeta tillsammans. Hon tror att eleverna behöver 

ha en mer språklig mognad innan de ska våga ta större steg som ett 

självständigt arbete innebär. Läraren förklarar att hon tidigare vid ett samarbete 

i svenska som andraspråk och engelska lät alla elever välja mellan olika 

uppgifter. Fördelen med att varje elev arbetade med olika uppgifter var att 

Lärare B fick goda möjligheter att ha bra kunskapssamtal med eleverna. Läraren 

förklarar att när en elev ställde en fråga fanns det tid nog att verkligen sitta ner 

med eleven vilket gav bekräftelse till eleven. Läraren upplever dessa lektioner 

som sina trevligaste någonsin. När vi frågar om möjligheten att komma åt alla 

elevers olika behov förklarar hon att det är otroligt svårt. Hon menar att det är 

svårt att veta vilka förutsättningar eleverna har och det är inte lätt att komma åt 

dem. Som tidigare nämnt ska vissa elever också flytta tillbaka till sitt hemland 

och därför har eleverna själva svårt att ta skolgången på allvar. Eleverna kan 

också ha väldigt stora problem i hemmet vilket kan göra att deras motivation 

brister. 

Vid frågan om Lärare B kopplar undervisningen till elevernas modersmål 

förklarar hon att hon försöker att göra det i så stor uträckning som möjligt. 

Eleverna har så pass låg nivå på svenska att det är oundviklig att som lärare 

blunda för deras modersmål. Läraren förklarar att hon ofta har projektorn uppe 

där hon visar exempelvis översättningar från deras förstaspråk. Läraren talar 

om att hon har försökt att lära sig lite ord på deras språk vilket eleverna 

uppskattar oerhört mycket. Vidare menar Lärare B att det är till fördel att 

ständigt arbeta med modersmålet parallellt. Lärare B försöker även att så fort 

tillfälle ges koppla undervisningen och materialet till elevernas egna 

erfarenheter. Hon försöker ha detta som en stomme hela tiden därför att det 

underlättar deras språkinlärning om de har något att relatera till. Lärare B 

tycker även att det är viktigt med interaktion i klassrummet och de arbetar ofta 

tillsammans hela gruppen. De har en öppen dialog under lektionerna där det 

finns möjlighet att uttrycka sig och diskutera. 

Läraren tror att det är svårare att arbeta utefter elevernas olika behov och 

förutsättningar i SVA-ämnet än i andra ämnen därför att det först och främst tar 

tid att hitta dessa förutsättningar samt att eleverna inte är vana att arbeta 

självständigt. Individanpassning låter återigen väldigt fint men det är inte 

möjligt i verkligheten. Läraren menar att det inte finns tillräckligt med tid och 
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grupperna i SVA-ämnet är för stora. Vid intervjun undrade vi även om läraren 

har mycket enskilda språkutvecklingssamtal med eleverna vilket hon förklarar 

att hon faktiskt inte har överhuvudtaget. De enskilda samtalen sker endast när 

eleverna söker upp läraren i olika sammanhang. De har inte heller hunnit haft 

några utvecklingssamtal med eleverna på språkintroduktionsprogrammet. En 

av våra frågor handlade även om performansanalyser vilket hon säger att hon 

har arbetat med tidigare. För tillfället finns dock inte tiden att arbeta med detta. 

Lärare B förklarar slutligen att hon tror att det skulle vara en stor fördel om 

fler lärare hade någon form av utbildning i SVA. Det skulle underlätta om alla 

lärare var medvetna om hur de ska utforma uppgifter så att SVA-elever förstår. 

 

4.4 Elevintervjuerna 

Resultaten från elevintervjuerna svarar på frågeställningen om vad eleverna 

anser om lärarens undervisning angående deras behov och förutsättningar. 

Först presenteras en sammanfattning av båda intervjuerna och därefter följer 

två separata detaljbeskrivningar. Se bilaga 5 innehållande frågeguiden. 

 

Sammanfattning av elevintervjuer med elever från Lärare A och 

Lärare B  

Gemensamt för de båda elevintervjuerna är att eleverna förklarar att de för det 

mesta får arbeta mycket självständigt. Det är sällan som både Lärare A och 

Lärare B delar in eleverna i grupparbeten. Vid de båda elevintervjuerna 

förklarar eleverna att deras lärare brukar ha genomgångar i början av 

lektionerna och därefter sätts eleverna i självständigt arbete och arbetar med 

samma uppgifter. Något som framgår i och med intervjuerna är att eleverna till 

Lärare B får dela med sig av sina egna erfarenheter i undervisningen mer än 

eleverna till Lärare A. Lärare B:s elever förklarar även att de får använda sitt 

modersmål i stor uträckning medan det framkommer att elever till Lärare A inte 

får göra det i någon större utsträckning. Vid båda elevintervjuerna framgår det 

dessutom ett missnöje angående resurser och det finns saker som de skulle vilja 

förbättra till exempel tillgång till datorer och bättre schemaläggning. Ytterligare 

en gemensam aspekt är att både Lärare A:s elever samt Lärare B:s elever 

berättar att de hittills inte har haft några riktiga prov där de blir bedömda. Av 

Lärare B:s elever framgår det att de i början av terminen fått göra ett prov för 
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att se vilken nivå de befinner sig på i svenska och att de önskar att få göra fler 

sådana tester för att se sin utvecklingskurva. Eleverna från Lärare A uttalar sig 

även om materialet och menar att uppgifterna under lektionerna är relativt 

enkla. En av eleverna till Lärare A uppger att han klarar av att utföra 

uppgifterna utan någon ansträngning.  

 

 

Elevintervju med elever från Lärare A  

Eleverna förklarar vid intervjun att de i början av terminen tilldelades en 

uppgift där de fick dela med sig av sin livssituation. Eleverna förklarar att 

uppgiften inte var styrd på något sätt utan de fick skriva vad de själva ville om 

sig själva. Förutom detta kan eleverna inte minnas att de har fått dela med sig 

av egna erfarenheter i klassrummet. Eleverna förklarar att de inte brukar ha 

några grupparbeten och att de för det mesta brukar arbeta självständigt. Dock 

förklarar eleverna att de kommer att få välja om de ska arbeta i grupp vid ett 

kommande arbete. Arbetet går ut på att de ska få redovisa om en person som 

betyder mycket för dem. Eleverna förklarar att lektionerna brukar börja med att 

läraren har en genomgång och därefter får de arbeta självständigt med 

uppgifter. När vi frågar om de får diskutera mycket tillsammans i klassrummet 

svarar de att det varierar men att det för det mesta är läraren som pratar. När vi 

frågar om eleverna får använda sitt modersmål på lektionerna ställer de sig 

undrande till frågan. De förstår inte till vilken nytta det skulle vara. När vi 

exemplifierar för dem förklarar de att de nyligen har fått ett häfte där de får 

översätta till sitt modersmål men att de annars inte brukar använda sig av sitt 

modersmål. Eleverna upplever inte att det är svårt att klara uppgifterna som de 

har på lektionerna. En elev upplever att uppgifterna är för lätta och att han gör 

dessa utan någon vidare ansträngning. Denna elev berättar att han varit i 

Sverige sedan han var ett år. De två andra intervjuinformanterna uppger att de 

nyligen har flyttat till Sverige, en av dem har endast varit här i åtta månader. 

Eleverna förklarar vidare att de hittills aldrig har haft något prov men att de har 

haft ordtest som de kommer att bli bedömda på. I övrigt tycker eleverna att 

läraren hjälper dem på ett bra sätt och kan ge bra förklaringar. Läraren ser till 

att de förstår. Eleverna förklarar att de är nöjda med lärarens arbetssätt och att 

det inte finns något de vill förbättra. Dock är de missnöjda med 

schemaläggningen av en SVA-lektion som är på måndagar på eftermiddagen 
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efter att de har haft fyra timmars håltimme. Eleverna förklarar att de är väldigt 

trötta på denna lektion.   

 

Elevintervju med elever till Lärare B 

Eleverna berättar att de vid ett tillfälle i början har fått skriva på datorn om sina 

liv där de berättar var de kommer ifrån, hur gamla de är, om de har 

flickvän/pojkvän och annan fakta om sig själva. De förklarar att de även brukar 

få jämföra vilka skillnader och likheter det finns mellan sitt hemland och 

Sverige. De brukar få dela med sig av sina erfarenheter. Vid frågan om eleverna 

upplever att de får diskutera mycket i klassrummet och använda det svenska 

språket förklarar de att läraren ofta ställer frågor till eleverna och ger möjlighet 

för dem att tala svenska. Frågorna brukar ställas på ett sådant sätt att vem som 

helst får svara och kan till exempel handla om vad de ska göra i helgen. Eleverna 

förklarar även att de får lyssna mycket på läraren när hon berättar om sig själv. 

Detta är något som eleverna uppskattar då de tycker det är roligt och lärorikt att 

lyssna på mycket svenska. Vidare förklarar eleverna att de mestadels brukar 

arbeta självständigt och sällan gör grupparbeten. Undervisningen går för det 

mesta till på det sätt att läraren går igenom något på tavlan tillsammans i 

helklass och sedan får eleverna arbeta självständigt. Eleverna berättar att de 

hela tiden får använda sitt modersmål som hjälpmedel för att förstå. 

När vi frågade eleverna om de tycker att det är svårt att klara uppgifter och 

prov svarade de att de aldrig har prov. Eleverna menade att det inte har några 

betyg och att de inte ska få det. Vid frågan om hur deras lärare då vet om de 

klarar svenskan hade de inget svar. Vidare uttryckte eleverna att de ansåg att 

deras lärare hjälper dem mycket och att hon är den ”bästa läraren”. Eleverna 

förklarade att läraren pratar sakta vilket gör att de lättare förstår. Dock menade 

eleverna att de önskar få arbeta med andra saker och inte bara med den lärobok 

som de nu har. De vill inte endast arbeta med ordkunskap och vill i större 

utsträckning få använda sig av datorer. Eleverna förklarar att de i början fick 

göra ett prov där de fick veta vilken nivå de låg på. Detta är något som de vill 

göra oftare för att se hur de ligger till. Eleverna vill alltså ha fler prov och de 

uttrycker även att de vill läsa och skriva mer för att de anser att det är det 

viktigaste för att lära sig svenska. De anser även att det är viktigt att prata 

mycket i klassrummet för att de ska få använda språket. Avslutningsvis i 
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intervjun berättar en av eleverna att de saknar datorer. ”Alla andra har datorer, 

vi har gått här i två år och vi har ingen dator”, säger eleven.  

 

5 Diskussion 

I detta avsnitt presenteras en diskussion där resultatet diskuteras. Sedan följer 

en metoddiskussion samt en avslutning med slutsatser och framåtblickar.  

 

5.1  Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är uppdelad i två delar där varje frågeställning diskuteras.  

 

5.1.1 Undervisningen i klassrummet 
Av enkätsvaren framgår det att interaktion är ett centralt begrepp som gynnar 

språkinlärningen. Lärarna menar i detta sammanhang att eleverna ska få 

utrymme att samtala tillsammans i klassrummet och att dialogen är 

betydelsefull för inlärandet av ett nytt språk. Vid enkätundersökningen framgår 

det att lärarna strukturerar mycket grupparbeten. Detta gör lärarna för att 

skapa diskussioner i klassrummet vilket lärarna anser är gynnsamt för 

språkutvecklingen. Dock är undertonen både hos den intervjuade Lärare A och 

Lärare B att grupparbeten är svåra att genomföra. De framför att det är lättare 

att arbeta i helklass. Lärare A anser att hennes elever inte klarar av det ansvar 

som grupparbeten innebär då de har problem att klara av sitt enskilda arbete. 

Denna avsaknad av grupparbeten visar forskning är negativ för en gynnsam 

språkmiljö. Inger Lindberg (2013: 499-502) menar att grupparbeten ger 

eleverna möjlighet att använda språket på ett annat sätt än vad de gör i det 

traditionella klassrummet som är mer lärarstyrt. Varje enskild elev får chans att 

uttrycka sig och verbalisera språket i och med interaktionen i grupparbetena. 

Forskning visar att grupparbeten kan vara en fördelaktig arbetsmetod. 

Grupparbeten är något som även förespråkas av Inger Gröning (2001: 7-27). 

Hon betonar att genom grupparbeten kan eleverna stötta varandra och lära av 

varandra. I en studie av Cruickshank, Chen & Warren (2012: 797-808) framgår 

det att interaktion i och med grupparbeten visar sig vara fördelaktigt för 
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elevernas språkutveckling. Det gav dem motivation och ökade inlärningen. De 

flesta enkätinformanterna i denna studie strukturerar sin undervisning på detta 

sätt medan Lärare A och Lärare B inte har samma entusiasm för detta. Deras 

bristande entusiasm inför grupparbeten förklaras genom den bristande tilltron 

till att eleverna klarar av ansvaret som grupparbeten innebär.   

Enligt läroplanen för gymnasieskolan (2011) ska undervisningen anpassas 

efter varje elevs förutsättningar och behov. En likvärdig utbildning ska främjas 

vilket handlar om att ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar, behov och 

kunskapsnivå. Enligt samtliga resultat framgår det att detta är komplicerat i 

praktiken. De flesta av enkätinformanterna menar att det inte finns utrymme 

för individualisering och undervisningen hamnar ofta på en kollektiv nivå där 

det är svårt att individanpassa materialet. För att strukturera undervisningen 

utifrån allas förutsättningar framgår det av resultaten från 

enkätundersökningen samt lärarintervjuerna att lärarna utför olika tester för att 

se elevernas kunskapsnivå. När lärarna ser vilken nivå eleverna befinner sig på 

är det lättare för dem att stödja eleverna i sin språkutveckling. Enligt 

lärarintervjuerna är både Lärare A och Lärare B överens om att tiden är 

otillräcklig för att kunna bedriva den effektiva undervisning som de önskar. Till 

exempel räcker inte tiden till för att kunna göra några performansanalyser. 

Lärare A och Lärare B menar att de gör sitt bästa men att det inte går att nå alla 

elevers olika behov. Lärare B framhäver att hon tror att detta är svårare i SVA-

ämnet än i andra ämnen. Hon förklarar att det tar tid att hitta elevernas olika 

nivåer samt att eleverna inte heller är vana vid att arbeta självständigt. Det 

Lärare A och Lärare B även gör för att försöka nå eleverna är att inkludera 

elevernas egna erfarenheter i undervisningen. Detta för att det är bra att ha en 

grund att relatera till eftersom det underlättar språkinlärningen. Enligt 

Gärdenfors (2010: 150-152) är det önskvärt att koppla undervisningen till 

elevernas erfarenheter. Det är lättare för eleven att ta till sig teorin om de har en 

verklighet att koppla till. Lärare A förklarar även att för att nå sina elever och 

hjälpa dem i sin språkutveckling har hon samtal i samband med att de får 

tillbaka en uppgift. Lärare B däremot har endast samtal när eleverna kommer 

och söker upp henne. Att ha samtal med eleverna är viktigt därför att läraren 

behöver vägleda sina elever menar Hyltenstam & Lindberg (2013: 494).  

Ytterligare en metod som Lärare A och Lärare B har för att strukturera en 

gynnsam språkundervisning är att koppla undervisningen till elevernas 
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modersmål. Modersmålet har en viktig betydelse för språkinlärningen menar 

framför allt Lärare B. Lärare B förklarar att hennes elever har så pass 

otillräckliga kunskaper i svenska att det är oundvikligt att blunda för deras 

behov av att använda modersmålet. Franker (2013: 776-802) redogör att genom 

att arbeta med modersmålet hjälper det eleverna att se samband och strukturer 

i andraspråket. Lärare bör vara medvetna om vilken inverkan modersmålet kan 

ha för inlärandet av andraspråket. Lärare B förklarar att hon försöker att lära 

sig lite av alla elevers olika modersmål. Detta för att det uppskattas av eleverna 

därför att hon visar intresse för dem. Franker (2013: 776-802) menar att det är 

viktigt att lärare ska visa en öppenhet för elevernas modersmål för att en lärares 

attityd kan vara avgörande för deras språkutveckling. Detta skiljer sig från 

Lärare A:s sätt att relatera till modersmålet då hon uppger att det svårt att 

undervisa på elevernas modersmål eftersom hon inte kan språken. Däremot 

förklarar Lärare A att det ibland blir spontana jämförelser mellan svenskan och 

elevernas modersmål.  

Både enkätinformanterna och de intervjuade lärarna menar att resurserna är 

bristfälliga inom Svenska som andraspråk. Detta medför att lärarna inte kan 

planera och strukturera undervisningen som de önskar. Framför allt är det för 

stora elevgrupper och för få pedagoger. Det framgår även att det saknas 

tekniska hjälpmedel, tillgängliga lokaler och att lektionerna ofta är schemalagda 

på obekväma tider. Lärare A framhäver att det skulle behövas fler grupprum för 

att kunna gå iväg med några elever i taget och på så sätt lättare kunna 

individanpassa undervisningen.  

Både Lärare A och Lärare B anser att SVA-ämnet har lägre prestige än andra 

ämnen. Hyltenstam & Lindberg (2013: 13) pekar på att SVA-ämnet verkar ha en 

svaghetsstämpel i skolan. Lärare B menar också att det finns utomstående 

faktorer som gör att SVA-lärare inte kan komma åt alla elevers behov. Det kan 

exempelvis röra sig om svåra hemförhållanden och bristande motivation hos 

eleverna. Abrahamsson (2009: 11-12) nämner i detta sammanhang att elevers 

språkinlärning kan variera beroende på sociala, psykologiska och 

språkkulturella orsaker. Han menar precis som Lärare B att elevens egen 

motivation kan spela stor roll för deras språkutveckling.  

    Både Lärare A och Lärare B bedriver en undervisning som inte är särskilt 

individanpassad. De har genomgångar på tavlan tillsammans med eleverna, 

därefter sätts varje elev i enskilt arbete med samma uppgifter. När eleverna 
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sätts i arbete är det inga diskussioner i klassrummet och eleverna använder 

knappt språket. Denna avsaknad visas framför allt i Lärare B:s klassrum där 

eleverna är relativt nyanlända. Vikten av en dialog i klassrummet där eleverna 

ska få möjlighet att använda det svenska språket är något som Gibbons (2002: 

36) framhäver. Dock sker interaktion i stor utsträckning på ett annat sätt då 

Lärare A och Lärare B går runt till varje enskild elev och samtalar. Hammond & 

Gibbons (2005: 6-28) lyfter fram interaktionell stöttning och att det kan vara en 

pedagogisk metod för att stödja eleverna i sin inlärning. Detta använder sig 

Lärare A och Lärare B av i och med de enskilda samtalen med varje elev i 

klassrummen. Lärarna förklarar, exemplifierar samt drar jämförelser till 

elevernas modersmål. Lärarna begripliggör innehållet genom att koppla till 

elevernas modersmål och erfarenheter. Genom observationerna ser vi att Lärare 

A och Lärare B arbetar med att relatera till elevernas erfarenheter vilket 

stämmer överens med den bild de ingav vid intervjuerna. Lärare B anpassar sin 

nivå för att eleverna ska förstå vilket hon gör i större utsträckning än Lärare A. 

Hon anpassar sig till varje enskild elev och skapar en relation. Detta gör hon 

genom att vara mycket personlig, delar med sig av sig själv och intresserar sig 

för elevens livssituation. På detta sätt når Lärare B fram till eleverna. Lärare A 

lägger istället större fokus på lektionsinnehållet och det som ska läras ut, 

snarare än att utveckla en personlig relation till eleverna.  

 

5.1.2 Elevernas synpunkter  
I enlighet med resultaten från lärarintervjuerna samt observationerna förklarar 

eleverna att de får arbeta mycket självständigt och med samma uppgifter. De 

arbetar väldigt sällan i grupp. Flera lärare som besvarade enkäten menade att de 

arbetar mycket med grupparbeten för att det ger utrymme för eleverna att 

diskutera och på detta sätt utveckla språket. Grupparbeten är dock något som 

Lärare A och Lärare B inte arbetar med i någon större utsträckning vilket vi 

även noterade vid observationerna. Det finns alltså en motsättning mellan 

enkätsvaren och de övriga resultaten. Om enkätresultaten stämmer överens 

med praktiken eller inte är svårt att veta eftersom vi endast har följt och 

undersökt två av lärarna som besvarade enkäten.  

 Vid intervjun med eleverna till Lärare A framgår det att uppgifterna inte är 

tillräckligt utmanande för eleverna. Uppgifterna är till och med relativt enkla för 
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de elever som endast har varit här i några månader. Vid elevintervjuerna 

framgår det att vistelsens längd i Sverige skiljer sig markant mellan eleverna. 

Hur ska eleven som har vuxit upp i Sverige och går i samma klass som de 

nyanlända eleverna språkutvecklas när alla får samma uppgifter? Eleverna till 

både Lärare A och Lärare B hävdar vid intervjuerna att de inte har haft några 

prov. Enligt läroplanen (2011: 182) ska eleverna få rikligt med tillfällen att 

producera samt analysera både muntligt och skriftligt. Hur möjliggörs detta 

utan provsituationer? Elevernas uppfattning om detta skiljer sig från det Lärare 

A säger när hon förklarar att hon ger återkoppling vid en klar uppgift. Lärare B 

förklarar att hon gör tester för att hitta vilken nivå eleverna befinner sig på för 

att hon ska kunna hjälpa eleverna på bästa sätt.         

 Eleverna till Lärare B är eniga med henne om att de får använda sitt 

modersmål på lektionerna. De menar att användningen av modersmålet hjälper 

dem att förstå. Eleverna till Lärare A anser till skillnad från Lärare B:s elever att 

de inte brukar få använda modersmålet och förstår inte syftet med det. Ur 

denna synpunkt skiljer sig lärarnas arbetssätt. Enligt forskning skapar Lärare B 

en gynnsammare lärandemiljö genom att inkludera elevernas modersmål. 

 Lärare B:s elever anser att bland det viktigaste för att lära sig svenska är att få 

prata mycket i klassrummet vilket noteringarna från observationerna talar 

emot. Vidare menar eleverna att resurser saknas. Lärare B:s elever förklarar att 

de inte har haft tillgång till datorer på två år vilket andra elever på andra 

program har enligt dem. Lärare A:s elever är missnöjda med schemaläggningen 

på grund av att lektionerna är lagda sena eftermiddagar. I lärarintervjuerna 

framgår det av Lärare B att de fortfarande inte har fått ordning på sina 

scheman, hon ställer sig frågan om detta skulle vara accepterat i andra ämnen 

än svenska som andraspråk. Lärare A förklarar även att vid temaarbeten där 

hennes SVA-elever går ifrån lektionerna för att arbeta med svenska har hon 

aldrig blivit inkluderad. Hyltenstam & Lindberg (2013: 13) menar att 

modersmålssvenskan ses som mer attraktiv och att SVA-ämnet blir undanträngt 

vilket kan vara en förklaring till Lärare A:s utanförskap. Vid elevintervjun med 

Lärare A:s elever framgår det att elevernas upplevelse är att de inte brukar få 

dela med sig av egna erfarenheter i klassrummet. Vid observationerna vittnar vi 

dock att detta är något som Lärare A gör. Lärare B:s elever däremot förklarar att 

de brukar få dela med sig av sina erfarenheter vilket praktiken också visar. 
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Avslutningsvis påpekar samtliga intervjuade elever att de är nöjda med sina 

svenska som andraspråkslärare.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Enkätundersökningen gav utvecklade svar där vi fick möjlighet att ta del av 

översiktlig bild av hur SVA-lärare arbetar. Nackdelen med enkäterna var 

bortfallet då en av skolorna inte besvarade enkäten. Skolorna uppgav att det 

berodde på tidsbrist. Möjligtvis kunde vi haft ett ytterligare svarsalternativ på 

ja-och nej-frågorna där ”både och” kunde ha varit ett alternativ. Detta eftersom 

vissa lärare ringade in både jag och nej.               

  Vid observationerna fick vi en inblick i praktiken. Det som gick bra vid 

observationerna var att vi lyckades hålla oss neutrala och i bakgrunden. Vid 

jämförandet av våra resultat från observationsschemat stämde de överens vilket 

ingav ett trovärdigt resultat. Ibland var det svårt att kryssa i 

observationsschemat då det hände väldigt mycket under lektionen vilket gjorde 

det svårt att hinna med. Detta underlättades dock genom att vi hela tiden förde 

anteckningar.                       

 Vid lärarintervjuerna gick det bra att få lärarna att öppna upp sig och därmed 

svara utförligt på alla frågor. Dock var det lätt att svaren frångick ämnet och 

mycket information om saker som inte hörde till frågan kom upp exempelvis 

började lärarna berätta om saker som hade att göra med deras fritid. Det vi hade 

kunnat göra i dessa situationer var att styra intervjun mer.        

 Vid elevintervjuerna gjorde vi ett strategiskt val genom att göra 

gruppintervjuer där flera elever fick sitta med. Det ingav en tryggare och mindre 

utsatt situation som en enskild intervju kan innebära. Det som var mindre bra 

vid intervjuerna med eleverna var den språkbarriär som framför allt fanns med 

elever till Lärare B. Vi är medvetna om att eleverna eventuellt inte förmådde att 

uttrycka sig som de ville med tanke på detta. Dock var vi formbara i våra frågor 

och ställde dem på ett sådant sätt att eleverna lättare skulle förstå. Detta 

innebar att vi förklarade en fråga vidare om eleverna inte förstod den från 

början. I efterhand har vi även insett att eleverna till Lärare A säger emot den 

praktik vi har vittnat nämligen att eleverna inte får tala om erfarenheter. Här 

hade vi därför kunnat försöka få eleverna att vidareutveckla sina svar om detta 
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och ställt följdfrågor som fått dem att förstå frågan bättre. Vi misstänker att de 

missförstod vår fråga. 

  

5.3 Avslutning, slutsatser, framåtblickar 

Vi ville med denna studie ta reda på hur SVA-lärare arbetar för att utveckla 

språket utefter elevers olika behov och förutsättningar. Studien visar att det är 

svårt att strukturera undervisningen utefter elevers olika förutsättningar och 

behov. Även om interaktion lyfts fram som ett viktigt begrepp av både de 

undersökta lärarna och forskning, konstaterar vi att den form av interaktion 

som huvudsakligen förekommer i klassrummet är när lärarna går runt i 

klassrummet och vägleder eleverna. Lärarna arbetar endast bitvis med den typ 

av interaktion som forskning förespråkar. Förutom detta visar studien att 

undervisningen sker på en kollektiv nivå och ingen nivåanpassning sker. 

Eleverna arbetar mycket självständigt och inte i samspel med varandra. Det 

förekommer sällan grupparbeten i Lärare A:s och Lärare B:s undervisning på 

grund av att de inte tror på att eleverna klarar av det. Forskning visar att 

grupparbeten är bra i ett språkligt syfte därför att eleverna får möjlighet att 

komma till tals och använda språket. Slutsatsen vi drar av detta är att det vore 

fördelaktigt om lärarna hade en större tilltro till eleverna och deras förmåga att 

hantera grupparbeten.                     

  Av studien framgår det att det är svårt att komma åt alla elevers olika behov 

och förutsättningar. En annan orsak till svårigheten att tillgodose de olika 

behoven är tidsbristen. Elevgrupperna är för stora samtidigt som de olika 

nivåerna och de olika förutsättningar som eleverna har varierar. På grund av 

detta är det svårt för läraren att hinna med att bedriva den önskvärda 

undervisningen som tillgodoser alla elevernas behov. Bristfälliga resurser gör 

att lärarna inte kan ge den undervisning som eleverna förtjänar. Det finns även 

utomstående faktorer som försvårar för lärarna att nå alla elever. Dessa faktorer 

är svåra för lärarna att påverka, vilket gör att de känner sig otillräckliga. Dessa 

faktorer kan ha att göra med elevernas hemförhållanden och tidigare 

skolbakgrund. Studien visar att Lärare A och Lärare B anser att SVA-ämnet har 

en låg status vilket i enlighet med vad viss forskning tyder på (se 2.1). Slutsatsen 

vi kan dra av detta är att resurser därför inte blir prioriterade inom SVA-ämnet. 

 Syftet med studien var att ta reda på hur lärare i svenska som andraspråk 
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arbetar för att tillgodose elevers olika behov och förutsättningar. Vi konstaterar 

att det är svårt att individanpassa undervisningen, det är lättare sagt i teorin än 

gjort i praktiken. Lärarna försöker dock sitt bästa med små medel att komma åt 

alla elevers behov.  I framtiden skulle fler resurser behövas för att kunna skapa 

önskvärda förutsättningar för eleverna och lärarna. Det verkar behövas fler 

resurser i form av SVA-lärare, specialpedagoger, tolkar, tekniska hjälpmedel och 

lokaler. SVA-ämnet behöver tas på större allvar av andra lärare och ses som ett 

ämne bland alla andra. I framtiden anser vi att mer undersökning behövs för att 

ta reda på hur undervisningen ska kunna effektiviseras för att nå elevers 

förutsättningar och behov i SVA-ämnet. Mer forskning behövs för att framställa 

vilka slags insatser som är nödvändiga för att lärarna ska kunna bedriva en mer 

individanpassad undervisning.  
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Bilaga 1 enkät 

Enkätinformation 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
 
 

Vi heter Madeleine Ekelund och Paulina Sundholm och 
studerar till ämneslärare i svenska och svenska som 
andraspråk på Mälardalens högskola. Vi tillfrågar dig om du 
kan medverka i denna enkätundersökning för att hjälpa oss 
i vår examensuppsats.  
 
Undersökningens syfte och innehåll: 
Vi vill med denna undersökning ta reda på hur lärare individualiserar 
undervisningen i svenska som andraspråk. Vi vill ta reda på hur lärare arbetar 
utifrån elevers förutsättningar och behov. Vi upplever att det ställs väldigt höga 
krav på lärare inom SVA-ämnet och att det är svårt att anpassa undervisningen 
utefter alla elevers olika behov och kunskapsnivåer. Frågan vi ställer oss är: 
Fungerar det att individualisera undervisningen? Lyckas lärarna med detta? 
Skolverket har upprepade gånger visat att elever med utländsk bakgrund inte 
når gymnasiemålen i samma grad som övriga elever. Studier genomförda av 
Skolinspektionen (2010) tyder på att skolan inte förmår att erbjuda 
andraspråkselever undervisning som baseras utifrån deras egna behov och 
förutsättningar på lika villkor som för modersmålselever. Detta verkar alltså 
vara ett problem inom skolan och vi anser därför att detta är ett mycket viktigt 
ämne att undersöka.  
 
Vi kommer att genomföra denna enkätundersökning med SVA-lärare inom de 
kommunala gymnasieskolorna i Eskilstuna, där du är en av dem. Du kommer 
genom hela undersökningen att vara helt anonym. Det insamlade materialet 
kommer att diskuteras och analyseras. 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.  
 
 
 
Madeleine Ekelund, madde_ekelund1@hotmail.com  0735251992 
Paulina Sundholm, paauliina__@hotmail.com  0707996250 
Gerrit Berends, Gerrit.Berends@mdh.se 070-2787398 
Ytterligare upplysningar: Magnus Jansson, Magnus.Jansson@mdh.se 
021101318  
Eskilstuna 2015-09-30 
 
Studenternas underskrift 
Paulina Sundholm             Madeleine Ekelund 

mailto:madde_ekelund1@hotmail.com
mailto:paauliina__@hotmail.com
mailto:Gerrit.Berends@mdh.se
mailto:Magnus.Jansson@mdh.se
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Individualisering i svenska som andraspråk  
 
 
1. Berätta kortfattat om din pedagogiska bakgrund?  
 
 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2. Beskriv ditt arbetssätt för att elevernas språkutveckling ska gynnas?  

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

3. Anser du att du planerar din undervisning utefter elevernas olika 

förutsättningar?  

(Ringa ditt svar)  

 

Ja 

Nej 
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Om ja, hur? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Om nej, varför?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

4. Anser du att det finns tillräckligt med resurser för att individualisera 

undervisningen? 

(Ringa in ditt svar)  

 

Ja 

Nej 

 

Om ja, vilka resurser finns det?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Om nej, vilken/vilka resurser saknar du?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

5. Hur tar du reda på hur långt dina elever har kommit i sin 

andraspråksutveckling? 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Observationsschema   Datum____________________ 

 
 
Hur skapar läraren möjligheter att nå målen utefter elevernas olika 
förutsättningar? (Markera med streck/kryssa) 

  

Läraren ger lektionsinstruktioner 
 

Ja Nej 

Materialet anpassas & 
individualiseras till elevernas olika 
nivåer 

Ja Nej 

Förklaring av begrepp/ord/fras 
 
 
 

 

Läraren interagerar med 
eleven/eleverna, ställer frågor/ser 
till att de förstår 
 

 

Läraren anpassar sina förklaringar 
till elevens/elevernas nivå 
 
 

Ja Nej 

Läraren relaterar sina förklaringar 
till elevernas egna erfarenheter 
 

 

Materialet/övningen/uppgiften kan 
relateras & kopplas till elevernas 
erfarenheter 

Ja Nej 

Möjlighet ges till interaktion mellan 
elever med samma modersmål 
 

Ja Nej 

Möjlighet ges till eleverna att 
koppla & ta hjälp av modersmålet 

Ja Nej 

Lärare ger återkoppling till 
elevernas arbetsinsats 
 

Ja Nej 
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Bilaga 3 ifyllt observationsschema 

 

  

Lärare A 
 
 

Lektion1 Lektion2 

Läraren ger tydliga 
lektionsinstruktioner 
 

Ja Ja 

Materialet anpassas & 
individualiseras till elevernas olika 
nivåer 

Nej, samma 
material till alla 

Nej, samma 
material till alla 

Förklaring av begrepp/ord/fras 
 
 
 

11 gånger 15 gånger 

Läraren interagerar med 
eleven/eleverna, ställer frågor/ser till 
att de förstår 
 

15 gånger 11 gånger 

Läraren anpassar sina förklaringar 
till elevens/elevernas nivå 
 
 

Ja Ja 

Läraren relaterar sina förklaringar till 
elevernas egna erfarenheter 
 

8 gånger 3 gånger 

Materialet/övningen/uppgiften kan 
relateras & kopplas till elevernas 
erfarenheter 

Ja, pga. 
uppgiftens 
utformning 

Ja, ex. 
videoklipp/ ord 
som eleverna får 
relatera till & 
förklara  

Möjlighet ges till interaktion mellan 
elever med samma modersmål 
 

Nej, de arbetar 
individuellt 

Ja, de får para 
ihop sig hur de 
vill 

Möjlighet ges till eleverna att koppla 
& ta hjälp av modersmålet 

Ja, pga. 
uppgiftens 
utformning 

Ja, pga. 
Uppgiftens 
utformning 

Lärare ger återkoppling till elevernas 
arbetsinsats 
 

Nej Nej 
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Bilaga 4 ifyllt observationsschema 

Lärare B 
 
 

Lektion1 Lektion2 

Läraren ger tydliga 
lektionsinstruktioner 
 

Ja Nej 

Materialet anpassas & 
individualiseras till elevernas olika 
nivåer 

Nej, samma 
material till alla 

Nej, samma till 
alla 

Förklaring av begrepp/ord/fras 
 
 
 

20 gånger 19 gånger 

Läraren interagerar med 
eleven/eleverna, ställer frågor/ser till 
att de förstår 
 

20 gånger 6 gånger 

Läraren anpassar sina förklaringar till 
elevens/elevernas nivå 
 
 

Ja Ja 

Läraren relaterar sina förklaringar till 
elevernas egna erfarenheter 
 

8 gånger 0 gånger 

Materialet/övningen/uppgiften kan 
relateras & kopplas till elevernas 
erfarenheter 

Nej Nej 

Möjlighet ges till interaktion mellan 
elever med samma modersmål 
 

Nej Nej 

Möjlighet ges till eleverna att koppla 
& ta hjälp av modersmålet 

Ja, ex. läraren 
hjälper dem att 
översätta ord 

Ja, läraren skapar 
förståelse genom 
att ta hjälp av 
modersmålet 

Lärare ger återkoppling till elevernas 
arbetsinsats 
 

Nej Nej 
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Bilaga 5 intervjuer 

 

Intervjufrågor lärare 
1. Hur länge har du arbetat som SVA-lärare?  
2. Vad är det bästa/sämsta med att vara SVA-lärare? 
3. Finns det tillräckligt med resurser i SVA-ämnet? Om nej, vilka resurser 

saknar du? 
4. Upplever du att SVA-ämnet har lägre status än andra ämnen? 
5. Upplever du generellt sätt att SVA-elever uppnår målen? 
6. Gör du något slags språktest för att se vilka nivå eleverna befinner sig på 

för att sedan kunna göra exempelvis gruppindelningar eller speciella 
uppgifter? 

7. Anser du att det är viktigt att strukturera undervisningen utefter elever 
olika förutsättningar och behov? 

8. Hur strukturerar du undervisningen när eleverna befinner sig på olika 
nivåer gällande språket? (Använder du olika material till olika elever, 
olika uppgifter etc.?) 

9. Går det att komma åt alla elevers olika behov? Om nej, vad är det som 
gör att det är svårt?  

10. Försöker du på något vis koppla SVA-undervisningen till elevernas 
modersmål?  

11. Försöker du på något vis undervisningen/materialet till elevernas egna 
erfarenheter? 

12. Tror du att undervisning som bygger på mycket interaktion är till fördel 
för elevernas språkutveckling? Om ja, hur arbetar ni med interaktion i 
undervisningen? Om nej, varför? 

13. Arbetar du något med performansanalyser?  
14. Tror du att det är svårare/lättare att arbeta utefter elevernas olika behov 

och förutsättningar, att individanpassa undervisningen i SVA-ämnet än i 
andra ämnen? Om ja, varför är det så? 

15. Hur ofta har du enskilda språkutvecklingssamtal med eleverna?  
16. Tror du att det skulle vara fördelaktigt om fler lärare eller till och med 

alla lärare skulle ha utbildning i svenska som andraspråk?  
 
Intervjufrågor elever 

1. Får ni någon gång dela med er av era egna erfarenheter i klassrummet, 

hur era liv ser ut, var ni kommer ifrån, vad ni har varit med om t.ex.? 

2. Arbetar ni mycket med grupparbeten? 

3. Har ni mycket diskussioner tillsammans i klassrummet? 

4. Får ni ibland använda ert modersmål i klassrummet? T.ex. översätta till 

svenska eller från svenska till ert modersmål, eller diskuterar ni ord på 

ert modersmål och vad det betyder på svenska? 

5. Är det svårt att klara uppgifterna eller proven i svenska som andraspråk? 

6. Tycker ni att er lärare hjälper er på ett bra sätt när ni behöver hjälp? Kan 

läraren ge bra förklaringar så att ni förstår t.ex.? 

7. Finns det något ni skulle vilja förbättra med undervisningen för att ni 

lättare ska lära er svenska? Skulle ni vilja ha andra läroböcker, arbeta på 

något annorlunda sätt, i sådana fall hur? 


