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Abstract 

The purpose of this paper is to investigate how teachers and schools work with students in 

need of Swedish as second language. The essay is based on five teachers' questionnaire 

answers. Three of the teachers have the competence to teach Swedish as a second language 

and two of the teachers lack the competence but have the competence to teach Swedish and 

have experience of newly arrived students. The survey questions the respondents answered 

are open and the teachers have written comprehensive answers on how they work with and 

teach students in need of Swedish as second language. I’ve had the opportunity to send 

supplementary questions to the participants, which means that there are some similarities 

between interviews and my chosen method. The result shows that all teachers see the work 

on new words and concepts as a central part of language development for newly arrived 

students. Understanding of comprehension is important in understanding textbooks but 

also in discussion and conversation. Teachers also see both the disadvantages and 

advantages of teaching Swedish and the subject Swedish as a second language at the same 

time in one classroom. An advantage is that students with Swedish as a second language 

can socialize with classmates with Swedish as their first language and therefore have the 

opportunity to develop the language. One disadvantage the teachers describe is that the 

teacher may find it difficult to adapt the teaching to Swedish as the second language 

speaker's needs. Participants also describe the importance of working cross-border to 

promote Swedish as second language learners, language development, but also knowledge 

development. 

The conclusion that I can deduce from the survey is that all teaching and planning for 

pupils with Swedish as a second language should be tailored to the needs of each student. 

Whether it's about where students should be placed, how to teach or what to teach, the 

teacher should always look after the student's best. 
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1 Inledning 

 

På migrationsverkets hemsida (2017), under rubriken Statistik, kan vi se att antalet 

ensamkommande flyktingbarn som har kommit till Sverige har ökat med nästan 9000 

procent från 2005 till 2015. Detta påverkar skolorna då läraren har skyldighet att anpassa 

undervisningen efter elevernas behov. Eleverna placeras ut i klasser direkt eller placeras 

först i förberedelseklasser och sedan ut i klasser. Professorerna Sven-Erik Hansén och 

Liselott Forsman (2011, s. 98) beskriver i sin bok Allmändidaktik - vetenskap för lärare 

hur viktigt det är att lärarna är medveten om elevernas språkliga svårigheter och försöker 

förutse vilka hinder som kan uppstå för eleverna med annat modersmål än svenska. På så 

sätt kan läraren förbereda sig på olika sätt för att möta elevernas olika behov. Hansén och 

Forsman (2011, s. 103) menar även att det finns olika normer för lärare och elever i 

klassrummet till exempel hur de båda ska bete sig i klassrummet. Det finns stor risk att 

interaktionen störs mellan lärare och elev om inte läraren är medveten om de olika 

förväntningarna i klassrummet.  

I lgr11 (skolverket 2011, s. 222, 239) under både ämnet svenska och svenska som 

andraspråk står det: 

Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 

Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar 

och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är 

betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts. 

 

1.1 Syfte 

 

Mitt syfte är att ta reda på hur lärare arbetar i ett flerspråkigt klassrum för att främja 

språkinlärningen för elever med svenska som andraspråk.  

 

1.2 Frågeställning 

 

1. Hur arbetar lärare med elever, som har svenska som andraspråk, för att utveckla elevers 

språk och kunskaper? 
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2. Vilka för- och nackdelar finns det med att separera elever som har svenska som 

andraspråk från svenskundervisningen i helklass? 

3. Vilka problem uppstår det i undervisningen av elever med svenska som andraspråk? 

1.3 Disposition 

 

Under Bakgrund motiveras varför mitt valda ämne är viktigt och vad tidigare forskning 

säger om det valda ämnet. Där presenteras även centrala begrepp för uppsatsen och en del 

om hur invandringen i Sverige sett ut förr och nu. I metodavsnittet presenteras metodval, 

tillvägagångssätt samt en presentation av lärarna som besvarat enkäterna. I kapitlet 

Resultat redovisas deltagarnas svar i form av löpande text men likaså blockcitat. Resultatet 

diskuteras sedan med hjälp av relevant litteratur i kapitlet Diskussion. Diskussionen är 

uppdelad i fyra underrubriker för att förtydliga vad som diskuteras. Under rubriken 

Framtida forskning presenterar jag förslag på hur forskning på mitt undersökta ämne kan 

fortsätta och utvecklas i framtiden. 
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2 Bakgrund 

Anna Kaya (2014) skriver i sin artikel Hur bör sva bedrivas, inom svenskundervisningen 

eller separat? att svenska som andraspråk ersätter ämnet svenska för elever som är i behov 

av det. Forskarna Lillemor Fredholm och Margit Oskarsson (2004, s. 76) skriver i kapitlet 

Svenska som andraspråk – ämne med egen karaktär, i boken Språk på väg: om elevers 

språk och skolans möjligheter, att en elev som har ett annat modersmål än svenska ska få 

möjlighet att läsa svenska som andraspråk om eleven behöver och vill det. Kaya (2014) 

menar även att undervisning av svenska och svenska som andraspråk i samma klassrum 

kräver att läraren undervisar i båda ämnena samtidigt. Det krävs då att läraren planerar och 

organiserar sin undervisning till fördel för båda grupperna. Författaren anser därmed att 

elever som läser svenska som andraspråk inte blir utmanade och får för lätta uppgifter när 

båda ämnena undervisas parallellt. Elever, med svenska som andraspråk, kan också sakna 

samma färdigheter och mod som sina klasskompisar att delta i helklassundervisning och 

helklassdiskussion. Författaren beskriver att läraren inte ska skilja på uppgifterna för 

eleverna utan istället ge rätt stöd för eleverna med svenska som andraspråk för att de ska 

klara av de krävande och avancerade uppgifter som resterande elever utför. Kaya (2014) 

menar också att en separat undervisning i svenska som andraspråk kan innebära att 

eleverna får en mer individualiserad undervisning. Däremot kan det innebära att eleverna 

inte integreras med majoritetsspråkstalande elever och då inte får lika stor språklig 

stimulans som i helklassundervisning. Det är också viktigt att den separata undervisningen 

utmanar eleverna och att läraren inte ger för enkla uppgifter till eleverna. I frågan om vi 

ska ha separat eller gemensam undervisning i ämnena svenska och svenska som andraspråk 

menar Kaya (2014) att fokus istället bör ligga på elevernas behov och vad som är lämpligt 

för varje elev. 

 

2.1 Viktiga begrepp för studien 

 

Svenska som andraspråk: Fredholm och Oskarsson (2004, s. 75-76) skriver att ämnet 

svenska som andraspråk får elever med ett annat modersmål läsa istället för ämnet svenska 

om det finns behov och en önskan hos eleven. Författarna beskriver även vikten av att 

läraren har behörighet i att undervisa i ämnet svenska som andraspråk och att det inte är en 

stödundervisning utan ett separat ämne.  
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Nyanländ elev: Skolverket (2016, s. 8) menar att en nyanländ elev är en elev som bott i ett 

annat land men nu bor i Sverige. Eleven ska inte kallas för nyanländ elev efter att hen har 

bott 4 år i landet. 

Förberedelseklass: Skolverket (2016, s. 8) beskriver förberedelseklass som en möjlighet 

för nyanlända elever att få grundläggande kunskaper i svenska för att så tidigt som möjligt 

kunna ta del av den ordinarie undervisningen. I en förberedelseklass undervisas elever med 

olika modersmål och so läser svenska som andraspråk. Undervisningen sker separerat från 

ordinarieklassen. Däremot är eleverna i förberedelseklass med och deltar i 

ordinarieklassundervisning till viss del. 

Integrerad undervisning: Pauline Gibbons (2016, s. 220) beskriver i sin bok Stärk språket 

stärk lärandet: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever 

i klassrummet att integrerad undervisning är när eleverna får möjlighet att öva både sina 

språk- och ämneskunskaper. Författaren skriver även att detta lättast görs i ett 

välfungerande samarbete mellan ämnesläraren och läraren i svenska som andraspråk. 

 

2.2 Invandring ur ett historiskt perspektiv 

 

På Migrationsverkets hemsida (2016), under rubriken Historik, kan man läsa att människor 

alltid invandrat till Sverige även om migrationen till större del bestod av utvandring från 

Sverige under 1800- talet. Under första världskriget förändrades Sverige från att vara ett 

utvandrarland till invandrarland. Under andra världskriget och efter kriget ökade 

invandringen på grund av osäkerheten i stora delar av världen och de goda 

arbetsmöjligheterna i Sverige. Arbetskraftinvandringen minskades runt 1970 då Sverige 

införde kraven på att personer som invandrade behövde ha bostad och arbetserbjudande. 

Detta gällde inte människor på flykt eller familjemedlemmar som ville återförenas i 

Sverige. Under 1980-talet ökade antalet asylsökande och väntetiderna på beslut blev längre 

och fler fick avslag. I början av 1990-talet kom det många jugoslaver och kosovoalbaner 

på flykt till Sverige och övriga Europa. I slutet av 1990-talet sjönk antalet asylsökande i 

Sverige men ökade igen år 2000. Sedan dess har invandringen varit hög.  

På Migrationsverkets hemsida (2016) kan man också läsa att år 2006 blev kommunerna 

ansvariga för att ensamkommande asylsökande barn skulle få boende. Det blev stora 



 
 

8 
 

påfrestningar på kommunerna då ensamkommande barn ökade från cirka 400 per år till 

flera tusen per år. På Migrationsverkets hemsida (2017) som visar statistik över antalet 

ensamkommande barn som kommit till Sverige under året kan vi se att år 2015 kom det 

35 369 ensamkommande barn. Detta var en av anledningarna till att det samma år infördes 

tillfälliga gränskontroller i syfte att minska antalet asylsökande. År 2016 gick Sverige från 

att ha EU:s mest generösa asyllagstiftning till att bli ett av de minst generösa länderna i 

EU. Statistiken på Migrationsverkets hemsida (2017) visar att antalet ensamkommande 

barn till Sverige sjönk drastiskt till 2199 barn under år 2016. 

 

2.3 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning i tre underrubriker: Mötet med elever som har 

svenska som andraspråk., Planering och I klassrummet. 

 

2.3.1 Mötet med elever som har svenska som andraspråk 

Forskarna och universitetsadjunkterna Tua Abrahamsson och Pirkko Bergman (2012, s. 

29) skriver i sin bok Tankarna springer före… att bedöma ett andraspråk i utveckling att 

åldersskillnaden kan vara stor i en undervisningsgrupp i skolan med elever som har 

svenska som andraspråk i jämförelse med en grupp enspråkiga elever. Därför kan läraren 

inte enbart titta på åldern för att se vilken kunskapsnivå varje elev ligger på. En yngre elev 

kan ha mer språk och ämneskunskaper än en äldre elev. Författarna anser även att det inte 

är säkert att, elever som är andraspråkstalare, nått samma nivå på språket som sina 

enspråkiga klasskompisar på fem år. Allt beror på eleven och vilka möjligheter den får att 

utveckla sitt andraspråk i skolan. 

Maria Boström och Eleonor Wellander (2006, s. 16-18) skriver i sin avhandling Om 

pedagogers möte med elever som har ett annat modersmål än svenska om att de har 

intervjuat pedagoger som undervisar elever med annat modersmål än svenska för att 

undersöka vilken uppfattning tre pedagoger har om sin undervisning av eleverna. 

Författarna har också, genom intervjuerna, undersökt om undervisningen skiljer sig från 

undervisningen som sker med elever med svenska som modersmål. Boströms och 

Wellander (2006, s. 37) Studien visar bland annat att pedagoger behöver utveckla sin 

kunskap om ämnet svenska som andraspråk eftersom det skiljer sig från att undervisa 

elever med svenska som modersmål. Författarna menar också att de flesta pedagoger 
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undervisar elever med svenska om andraspråk någon gång och att det därför borde ingå 

kunskap om andraspråksinlärning i lärarutbildningen.  

 

2.3.2 Ordförrådet 

Abrahamsson och Bergman (2012, s. 16) anser att ordförrådet är en centraldel av 

språkbehärskningen och att ordförrådet formas efter den miljö och kultur barnet växt upp i. 

Även Fredholm och Oskarsson (2002, s. 82) beskriver ordförrådet som en viktig del i 

kunskapsutvecklingen. Författarna lyfter fram det passiva ordförrådet, det vill säga ord vi 

kan men inte använder dagligen, som viktigt för att kunna förstå läroböcker och göra sig 

förstådd i samtal och diskussioner. De skriver även att elever, med svenska som 

andraspråk, behöver arbeta mycket med ord. Inte bara förklara svåra ord utan arbeta aktivt 

med dem. Eleven behöver förstå hur ordet ska användas och inte bara dess innebörd. Det är 

viktigt att elever, med svenska som andraspråk, får använda och böja orden i egna 

meningar och prova sig fram. 

Universitetslektorn Ingegerd Enström (2013, s. 177-179) skriver i kapitlet Ordförråd och 

ordinlärning: med särskilt fokus på avancerade inlärare i boken Svenska som andraspråk: 

i forskning, undervisning och samhälle hur viktigt det är att arbeta med elevers ordförråd 

för att utveckla sina språkkunskaper. Däremot skriver författaren att läraren inte kan 

förmedla alla begrepp som eleven är i behov av och att eleven måste undersöka och prova 

själv för att utvecklas och nå full förståelse av ordens betydelse och användning. 

Författaren menar även att ett nytt ord behöver upprepas flera gånger, kanske upp till tio 

gånger för att inläraren ska få full förståelse av ordet. Hon skriver likaså hur viktigt det är 

att läsa för att öka ordförrådet snabbt. Nackdelen är att läraren inte kan förutspå vilka ord 

boken består av och vilka ord eleven lär sig. 

 

2.3.3 Planering 

Josefin Dreven och Marika Eriksson (2016, s. 10) skriver i sin av avhandling Planering i 

ett flerspråkigt klassrum- en kvalitativ studie om lärares planering för nyanlända elever 

om hur de har intervjuat fem lärare på två olika skolor för att undersöka hur lärare planerar 

lektioner för att främja nyanlända elevers språk och kunskapsutveckling. Drevens och 

Erikssons (2016, s. 14-16) resultat visar bland annat att de två skolorna arbetar på olika sätt 

i bemötandet med nyanlända. På den ena skolan börjar de nyanlända eleverna i en särskild 

tssn
Markering

tssn
Markering

tssn
Anteckning
Ej åtgärdat.

tssn
Anteckning
Ej helt rätt. Tänk på att "sina" inte syftar på "eleverna". Här bör du istället skriva ut att det är elevernas språkkunskaper som ska utvecklas.
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klass där läraren har behörighet i svenska som andraspråk för att sedan succesivt slussas ut 

i klasserna efter att de fått en grund i det svenska språket. På den andra skolan börjar 

eleverna i vanliga klasser direkt och får stöd genom studiehandledning på sitt modersmål. 

Ena skolan arbetar med Ipads och den andra skolan arbetar med att ge eleverna mer hjälp 

genom resurser. Det är lärarna som planerar lektionerna och i intervjun beskriver en av 

lärarna hur viktigt det är att planera lektionen väl. På den skolan, som använder sig av 

resurser i klassrummet, skickas planeringarna ut i förväg till övriga vuxna som kommer 

delta i klassrummet för att alla ska kunna förbereda sig. 

 

2.3.4 I klassrummet 

Fatime Haxha och Rajmonda Haxha (2010, s. 10) skriver i sin avhandling Lärarens roll 

och metoder för muntlig språkfärdighet i svenska som andraspråk  om hur de har intervjuat 

sex lärare för att undersöka lärarens roll och förkunskaper för andraspråksinlärning samt 

elevers förutsättningar att lära sig ett andraspråk i relation till elevens modersmål. Haxhas 

och Haxhas (2010, s. 26) resultat av intervjuerna visade att lärarna inte upplevde att de 

hade tillräckligt med kunskaper om elevers olika modersmål och uttalssvårigheter. Lärarna 

berättade också hur viktigt det är med ett fungerande samarbete med modersmålsläraren 

vilket saknades på skolan. Haxha och Haxha (2010, s. 36) skriver hur viktigt det är att 

läraren har kunskaper om modersmålet och kan stötta elevens inlärning av det nya språket. 

Med förkunskaper om modersmålet kan läraren förutse svårigheter som kan uppstå med 

uttal, stavning och ordföljd. Läraren får då en möjlighet att förbereda sig och planera 

undervisningen på ett mer elevanpassat sätt. 

Universitetslektorn och docenten Ulla Damber (2013, s. 82) skriver i kapitlet Pedagogens 

roll i klasser och barngrupper där flerspråkiga barn ingår i boken Flerspråkighet, 

litteracitet och multimodalitet hur skolan med fördel kan dela upp undervisningen i mindre 

grupper eftersom det är lättare att tala till mindre grupper. Hon menar även att bilder och 

konkret material kan hjälpa eleverna att förstå vad läraren menar. Författaren skriver även 

om ett exempel där läraren planerade muntliga aktiviteter för att skapa en trygg tillvaro i 

klassrummet. Undervisningen bestod av rollspel och drama vilket inte hindrades av 

ofullständig språkutveckling. Författaren skriver att det även lockade de blyga eleverna att 

tala.  
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Gibbons (2016, s. 67-68) belyser grupparbete som ett bra sätt för elever att utveckla sitt 

språk både för elever med svenska som modersmål men att det är en extra stor fördel i 

språklärandet för elever, med svenska som andraspråk. Förutom att eleverna får utveckla 

språk och kunskaper kan grupparbete bidra till att elever som är osäkra på språket blir 

tryggare i att redovisa inför klassen i grupp än vid individuell redovisning. Författaren 

beskriver även att ställa frågor, utbyta idéer och lösa problem som grupp, innebär att ord 

upprepas och frågor besvaras vilket fkan öka förståelsen hos eleverna. Grupparbeten som 

är välplanerade och genomtänkta bidrar därför till annan språkutveckling än om 

undervisningen hade varit i helklass eller enskild.  
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3 Metod 

Jag kommer använda ett kvalitativt tillvägagångsätt. Detta kommer göras genom två olika 

enkäter (se bilagor) beroende av om läraren har behörighet i svenska som andraspråk eller 

enbart svenska. Alan Bryman (2008, s. 228) skriver att enkäter inte bör ha för många 

öppna frågor på grund av att det är lättare att besvara slutna frågor. Jag har trots detta valt 

att formulera öppna frågor på enkäterna för att ge lärarna möjlighet att ge utförliga och 

utvecklade svar. Bryman (2008, s. 229) menar även att nackdelen med enkäter är att man 

inte kan ställa följdfrågor till deltagarna vilket jag kunnat eftersom jag haft mailkontakt 

med alla deltagande lärare. Min metod kan därför liknas med intervjuer men via mail och 

utan personlig träff. När jag fått svar från alla lärare granskade jag svaren efter likheter och 

skillnader utifrån mina frågor på enkäten. Jag jämförde sedan deltagarnas svar med 

litteraturen för att synliggöra skillnader och likheter även där. 

 

3.1 Urval  

 

För att ta reda på vad lärarna har för åsikter och arbetssätt gentemot elever med svenska 

som andraspråk har jag låtit fem lärare besvarat min enkät. Lärarna som deltagit är både 

svensk lärare och lärare i svenska som andraspråk. Jag valde lärare med olika behörighet 

för att få ett större perspektiv. Genom att skicka ut mail till ett flertal skolor som jag både 

haft kontakt med förut men också skolor där ingen tidigare kontakt funnits fick jag tag i 

fem lärare som kunde delta i min enkätundersökning. Enkäten besvarades av tre lärare med 

behörighet i svenska som andraspråk och två lärare utan behörighet i svenska som 

andraspråk men som är behöriga i ämnet svenska.  

 

 

3.2 Litteratur 

 

Jag kommer relatera mitt resultat till relevant litteratur i form av läroböcker, handböcker, 

artiklar och avhandlingar för att beskriva problemet, hitta tidigare forskning och för att öka 

trovärdigheten. Några författare och böcker som jag refererar till rekommenderade en 

lärare som undervisar i svenska som andraspråk att jag kunde använda. Hen 

tssn
Markering
Det behövs lite ytterligare språk-korrektur. Tänk på att det är helt skilda betydelser mellan "svensk lärare" och "svensklärare". 

Här bör du dock skriva på motsvarande sätt som i uttrycket "lärare i svenska som andraspråk", alltså "lärare i...."

tssn
Anteckning
Åtgärdat!
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rekommenderade bland annat författaren Pauline Gibbons (2016) bok stärk språket stärk 

lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i 

klassrummet. En del av böckerna jag använt mig av som referenser har jag varit bekant 

med förut då vi haft de som kurslitteratur på Universitetet i tidigare kurser, bland annat 

boken Språk på väg: om elevers språk och skolans möjligheter av Birgitta Garme (2002). 

Jag har även valt att ta med några författare på grund av att de är välkända inom ämnet 

svenska som andraspråk, till exempel läraren och språkutvecklaren Anna Kaya. 

För att hitta avhandlingar att relatera undersökningen och resultatet till sökte jag på 

databasen Diva. Genom att söka på orden svenska som andraspråk, andraspråk, 

andraspråksinlärning och SVA hittade jag avhandlingar att knyta an till.  

 

3.3 Etik 

 

Deltagarna och skolorna i detta arbete kommer vara anonyma för att värna om integriteten. 

Jag kommer därför inte benämna deltagarna vid namn eller ge någon information som kan 

avslöja vilka lärarna är eller vilken skola lärarna arbetar på. Jag kommer därför namnge 

lärarna med siffor som till exempel lärare 1 och lärare 2.  

 

3.4 Beskrivning av deltagare 

 

Lärare 1 är behörig att undervisa i svenska som andraspråk, svenska och historia och 

arbetar på en skola i södra Sverige. På skolan är lektioner i svenska som andraspråk oftast 

separerade från helklasslektioner och lärare 1 undervisar 10 elever i svenska som 

andraspråk. Det gör att eleverna har andra lärare i övriga ämnen. Det är enbart en elev som 

är med sin klass på svensklektionerna men har extra lektioner med lärare 1 för att arbeta 

med det som är svårt. Lärare 1 berättar att de ibland arbetar ämnesöverskridande genom att 

arbeta med ett tema eller låta eleverna arbeta med skrivuppgifter eller begrepp från andra 

ämnen på lektionerna i ämnet svenska som andraspråk. 

Lärare 2 arbetar på en skola i Mellansverige och är behörig att undervisa i svenska, 

svenska som andraspråk, matematik och samhällsorienterade ämnen. Hen undervisar idag 

inte i svenska som andraspråk men har erfarenheter av det sedan tidigare. Lärare 2 berättar 
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att svenska som andraspråk är separerat från helklassundervisning eftersom det finns så få 

elever på skolan som är i behov av det. 

Lärare 3 är behörig att undervisa i ämnena svenska och svenska som andraspråk. Hen 

undervisar sju elever i svenska som andraspråk på en skola i Mellansverige. På skolan 

finns ingen introduktionsklass utan läraren är med elever som stöd i respektive helklass 

och ibland i separat rum vid behov. Hen berättar vikten av att arbeta ämnesöverskridande 

då eleverna tränar sin svenska i flertal av skolans ämnen. 

Lärare 4 är behörig att undervisa i svenska, engelska, matematik och samhällsorienterade 

ämnen och arbetar på en skola i Mellansverige. Hen har erfarenheten både av att ha elever i 

klassrummet som är i behov av svenska som andraspråk och att undervisning av svenska 

som andraspråk sker i ett separat klassrum. 

Lärare 5 är behörig att undervisa i svenska, engelska i grundskolan, svenska och so inom 

grundsärskolan samt behörig förskolelärare. Hen arbetar på specialenheten på en skola i 

Mellansverige där elevanpassning är en förutsättning för att undervisningen ska fungera. 

Lärare 5 berättar att hen inte vet hur undervisning av ämnet svenska som andraspråk 

fungerar på skolan hen arbetar på. 
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4 Resultat 

Lärardeltagarnas svar presenteras i fem underkategorier nedan. 

 

4.1 Utveckla ordförrådet 

 

Alla lärare med behörighet i ämnet svenska som andraspråk beskriver hur viktigt det är att 

arbeta med begrepp för att eleverna ska få full förståelse i undervisningen. Lärare 1 

beskriver de nya orden som grunden för all språk och kunskapsutveckling. Även lärare 2 

beskriver vikten av att förklara nya begrepp för elever som läser svenska som andraspråk: 

Det svåraste med att jobba i ett flerspråkigt klassrum är att barnen har svårt att 

förstå begreppen. Går man inte igenom centrala begrepp så kan det bli svårt för 

barnen att förstå innebörden av innehållet. Många av de ord vi anser är lätta kan 

för dem vara väldigt svårt. 

Lärare 2 menar att det kan vara svårt för läraren att veta vilka ord som är svåra för eleven 

men att det är viktigt att arbeta med de ord som eleverna tycker är svåra. Lärare 4 som är 

behörig i ämnet svenska beskriver även det som en svårighet att klargöra begrepp i ett 

flerspråkigt klassrum. Hen menar att eleverna kan olika begrepp och har olika stort 

ordförråd och att det då blir svårt att veta vem som kan vilka ord. Hen och de andra lärarna 

beskriver svårigheten med att nivåanpassa undervisningen när alla är på olika språk- och 

kunskapsnivåer. Det blir då svårt att stimulera alla elevers begreppsförståelse och 

språkutveckling. 

 

4.2 Undervisningsmetoder 

 

Lärare 5 ser fördelar i att arbeta mycket gemensamt och bygga undervisningen på 

diskussion och samtal genom att till exempel läsa texter tillsammans och diskutera efteråt. 

Hen beskriver även hur viktigt det är att använda bilder och olika samtals- och skrivstöd 

för att hjälpa eleverna att utvecklas. Lärare 3 beskriver svårigheten med att hitta rätt nivå 

för undervisningen till respektive elev. Hen hävdar att undervisningen i helklass måste 

förenklas för elever som arbetar utifrån kursmålen i svenska som andraspråk i läroplanen. 

Lärare 3 menar även att undervisning som förenklas riskerar att bli för enkel eller för 
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barnslig vilket inte ger eleven rätt utmaning. Lärare 5 beskriver svårigheten med att arbeta 

i ett flerspråkigt klassrum: 

Att komma runt elevernas olika förutsättningar och utforma en undervisning som 

alla kan tillgodogöra sig och stimuleras av. 

Lärare 5 ser alltså svårigheter i att elevanpassa undervisningen i ett flerspråkigt klassrum, 

Lärare 4 berättar hur viktigt det är att vara öppen för nya undervisningsmetoder för att ge 

möjlighet till elevanpassad undervisning. Hen anser att det är lätt att läraren använder 

samma metoder som tidigare för att det fungerat förut. Det är lätt att glömma bort att alla 

elever är olika och behöver sin anpassning. Hen hävdar även att det kan vara betydelsefullt 

att kontinuerligt följa upp eleven och elevens utveckling och möjligheter för att hela tiden 

synliggöra vilka behov och möjligheter det finns hos varje elev. Även Lärare 2 beskriver 

vikten av att analysera elevernas skrivtexter för att synliggöra hur långt eleven kommit i 

sin skrivutveckling. 

4.3 Kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk 

 

Lärare 1 beskriver att det inte är jättestora skillnader mellan kursplanerna i ämnena 

svenska och svenska som andraspråk. Hen menar att den största skillnaden är att 

undervisning i ämnet svenska som andraspråk ska innehålla ord, uttal, betoning och 

språkliga strategier medan ämnet svenska innehåller språkbruk i norden och nordiska 

språk. På skolan lärare 1 undervisar på är vissa elever, med svenska som andraspråk, med i 

helklass under svenskundervisningen och när båda ämnena undervisas parallellt i samma 

klassrum får de elever som läser svenska arbeta mer med ord, uttal, betoning och språkliga 

strategier än i vanliga fall. Likaså elever, med svenska som andraspråk, får då arbeta med 

språkbruk i norden och nordiska språk men med förenklade uppgifter. Lärare 1 beskriver 

detta som en fördel för alla elever då de som läser svenska gynnas också av arbetet med 

ord, uttal, betoning och språkliga strategier och också elever, med svenska som andraspråk, 

kan jämföra språk och ord med sitt modersmål. Lärare 2 påpekar att det finns stora likheter 

mellan ämnena svenska och svenska som andraspråk men en stor skillnad är att kraven är 

lägre i läroplanen på en elev som läser svenska som andraspråk än på en elev som läser 

svenska. Hen menar att ämnet svenska som andraspråk är förenklad version av ämnet 

svenska. Lärare 2 anser att skillnaderna kan påverka eleven genom att hen kan känna sig 

utanför och motarbetad. Lärarna 4 och 5 som inte har behörighet att undervisa i svenska 
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som andraspråk utan enbart svenska beskriver att de saknar kunskap om skillnaderna 

mellan kursplanerna. 

4.4 Undervisningsgrupper 

 

Lärare 1 har en elev med svenska som andraspråk som är med i helklass under 

svensklektionerna och sedan har två extra lektioner med lärare 1. I frågan hur lärare 1 

tyckte det fungerade svarade hen: 

Jag känner att hon blir lite bortglömd i klassen eftersom klassen är stor och det 

finns många elever som skulle behöva ha enskild undervisning. Då är det skönt 

att veta att vi har två lektioner när det bara är vi två. Det är ibland svårt att 

anpassa så det passar henne hon läser mot lägre mål i läroplanen än sina 

klasskompisar. 

 

Lärare 1 beskriver hur en elev inte får rätt stöd när hon deltar i helklassundervisning men 

att lärare 1 sedan kan ge rätt form av stöd när enskild undervisning sker. Lärare 3 ser både 

nackdelar och fördelar med att undervisa svenska och svenska som andraspråk parallellt i 

samma klassrum. Hen menar att eleverna då hör det svenska språket hela tiden och på så 

sätt kan utveckla sina språkkunskaper. Nackdelen är att läraren måste anpassa 

undervisningen mer och inte kan ha genomgång för eleven/eleverna, med svenska som 

andraspråk, samtidigt som övriga elever arbetar då risken är att de störs. Lärare 3 påpekar 

även att allt det beror på elever och sammanhang. Om undervisningen däremot sker i olika 

klassrum menar lärare 3 att det finns möjlighet att elevens, som exkluderas från klassen, 

tillhörighet och att självförtroendet påverkas negativt. Däremot kan eleven våga prata mer 

om undervisningen sker i ett separat klassrum. På så sätt får eleven möjlighet att använda 

språket mer och utvecklas. Även lärare 1 beskriver fördelen med att undervisa i mindre 

grupper då läraren enklare kan anpassa undervisningen till varje elevs behov med tanke på 

att alla elever ligger på olika nivåer. Lärare 1 skriver även: 

 

De elever som kommit långt i sin svenska, kan med fördel undervisas i en vanlig 

klass eftersom det inte skiljer sig så mycket i kursplan och mål. Men det är 

viktigt att läraren är behörig. De yngre eleverna kan med fördel undervisas i 

samma klassrum men det blir svårare i de högre åldrarna, speciellt med elever 
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som nyligen kommit till Sverige. 

 

Lärare 1 ser fördelar med att undervisa i helklass men nämner vikten av en behörig lärare. 

Hen beskriver även hur det blir svårare med helklassundervisning i högre åldrarna. Det kan 

ses som att skillnaderna på språk- och ämneskunskaper blir för stora för att eleven med 

svenska som andraspråk ska förstå och kunna ta del av undervisningen. Likaså lärare 2 

beskriver hur eleven kan känna sig utstött och sämre om hen inte får delta i 

helklassundervisningen vilket lärare 2 menar kan leda till mobbning beroende på skola och 

miljö. Hen menar även att läraren kanske inte hinner ge eleven det stöd som behövs. Lärare 

4 beskriver vikten av att eleven känner sig trygg i klassrummet så att hen vågar ställa 

frågor och säga till när det är någonting hen inte förstår. Detta menar lärare 4 kan bli svårt i 

en helklass när läraren redan har mycket att göra och inte har tiden till att förklara grundligt 

för eleven som är i behov av det. Lärare 4 beskriver även hur trygghet kan skapas när 

undervisningen sker i gemensamt klassrum:  

 

Jag tycker att det finns många sociala fördelar med att eleverna är inkluderade i 

ordinarie undervisningen, på så sätt får eleverna lära känna varandra och det kan 

finnas en djupare förståelse för att det finns elever som kanske inte förstår 

språket lika bra. 

 

Lärare 5 beskriver att planeringen blir lättare för läraren om undervisningen i svenska som 

andraspråk sker separat från helklassen. Även om alla elever är olika och på olika nivåer i 

alla klasser bidrar uppdelningen till att spannet mellan elevernas språkförmågan inte blir 

lika stor. 

Alla lärare som deltagit i undersökningen arbetar idag ämnesöverskridande mer eller 

mindre.  

 

4.5 Ämnesöverskridande 

 

Lärare 3 beskriver vikten av att arbeta ämnesöverskridande i en förberedelseklass eftersom 

eleverna använder svenskan i alla ämnen: 

 

tssn
Markering

tssn
Markering

tssn
Markering

tssn
Anteckning
Här behövs ytterligare språk-korrektur. Kongruensfel mellan "spannet" och adjektivet "stor", och "elevernas språkförmågan" fungerar inte (bestämd plural och bestämd singular fungerar inte tillsammans i det här uttrycket).

tssn
Anteckning
Åtgärdat!



 
 

19 
 

Jag hjälper just nu eleverna i många ämnen med fokus på svenskan i ämnena. 

Det är nödvändigt att arbeta ämnesöverskridande i introduktionsklass i alla fall 

eftersom de tränar svenska hela tiden oavsett ämne. 

 

Lärare 1 undervisar bara sina elever i ämnet svenska som andraspråk sen har de eleverna 

andra lärare i övriga ämnen. Hen beskriver att de ibland samarbetar med andra lärare i 

olika teman till exempel i samhällsorienterade ämnen och naturkunskap. Lärare 2 beskriver 

att de arbetar ämnesöverskridande men inte i svenska som andraspråk då hen inte 

undervisar i det idag. Däremot ger hen exempel på hur viktigt det är att arbeta utifrån 

eleven modersmål: 

Lärare kan gärna jobba med begreppsförståelse och även parallellt med elevens 

modersmål. Man utgår från det ämne som barnet behärskar bäst. Till exempel läsa 

om ögat på arabiska innan man lyfter upp det på NO undervisningen. Detta kräver 

dock att det finns ett fint samarbete med modersmålslärare. 
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5 Diskussion 

Svaren från deltagarna visade att alla fem lärare hade erfarenhet av att arbeta med elever 

med ett annat modersmål. Det kan ses som att det finns många elever som är i behov av 

undervisning i ämnet svenska som andraspråk. Det kan även ses som att ännu fler skolor är 

i behov av lärare med behörighet i svenska som andraspråk. Resultatet synliggjorde flera 

svårigheter med att undervisa i ämnet svenska som andraspråk. Alla lärare har beskrivit 

fördelar med att undervisa ämnena svenska och svenska som andraspråk i samma klassrum 

men även nackdelar. Detta diskuteras i fyra underkategorier nedan. 

 

5.1 Helklass eller mindre grupper? 

 

Drevens och Erikssons (2016, s. 14) undersökning visade att skolor arbetar på olika sätt. 

Några skolor använder förberedelseklasser och andra inte. Lärare 1 ser fördelar med att 

separera lektionerna i svenska som andraspråk från svensklektionerna och undervisa i 

mindre grupper. Hen menar att läraren då får mer tid till varje elev och kan elevanpassa 

undervisningen efter varje elevs behov. Likaså Gibbons (2016, s. 218) anser att eleven på 

ett enklare sätt kan bygga en pålitlig relation till läraren om gruppen är mindre. Hansén och 

Forsman (2011, s. 106) anser att flera studier visat att lärare är osäkra i att undervisa i 

mångkulturella klasser. Författarna menar att lärarna känner en osäkerhet på grund av att 

de inte är vana eller har någon utbildning för hur de ska undervisa elever med ett annat 

modersmål än svenska. Det kan ses som en ännu större utmaning att göra undervisningen 

elevanpassad när läraren saknar vetskap om hur hen ska genomföra planering och 

undervisning. Ingen av mina deltagare beskriver någon osäkerhet men lärare 5 påpekar: 

Om undervisningen sker separat blir det inte lika mycket extra elevanpassningar 

av undervisningen och på så sätt blir planeringen av undervisning lättare för 

läraren. 

Lärare 5 menar att planeringen för läraren, som ska genomföra undervisning i helklass, blir 

enklare om inte läraren behöver elevanpassa undervisningen efter elever med svenska som 

andraspråk. Lärare 3 anser att hur läraren och skolan väljer att planera och genomföra 

undervisningen för elever med svenska som andraspråk beror på sammanhang och 

eleverna. Det kan då ses som en stor fördel om eleverna får flera möjligheter och inte 

placeras i helklass eller mindre grupp för att skolan har ett visst tillvägagångssätt. Detta 
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stärker Kaya (2014) som menar att vi bör anpassa undervisningen efter elevernas olika 

behov och vad som är lämpligt för varje elev. 

Lärare 3 beskriver klasskompisarna som en viktig fördel i helklassundervisning för en elev 

som läser svenska som andraspråk. Hen anser att det är betydelsefullt för 

språkutvecklingen att höra det svenska språket hela tiden. På så sätt kan en elev med 

svenska som andraspråk utveckla språket genom att höra sina klasskompisar tala. Detta 

beskriver även Enström (2013, s. 192) då hon menar att det är viktigt att en elev, som ska 

lära sig ett nytt språk, möter nya ord i ett naturligt sammanhang. I ett naturligt 

sammanhang menar författaren att eleven bör höra mycket talad svenska och läsa mycket 

texter på svenska. Hon anser att de flesta orden barnen lär sig inte tillkommit från 

undervisningen utan på andra sätt till exempel genom samtal där de ibland får gissa vad 

ord betyder och dra egna slutsatser.  

Skillnaderna mellan ämnet svenska och ämnet svenska som andraspråk i lgr11 (Skolverket, 

2011) är inte särskilt stora. En skillnad är till exempel kunskapskraven för betyget E, i 

slutet av årskurs 6 i kursplanen för svenska som andraspråk, är att fokus ligger på det 

muntliga och att eleven ska kunna föra ett samtal genom relevanta frågor och att göra sig 

förstådd och förstå. Samtidigt ska en elev som arbetar efter kursmålen i ämnet svenska 

redan kunna detta i slutet av årskurs 3. För betyget E i slutet av årskurs 6 i ämnet svenska 

ligger fokus på samtal, precis som i ämnet svenska som andraspråk, men fokus ligger även 

på minoritetsspråk. Lärare 2 skriver: 

En stor skillnad är att man inte kräver lika mycket av en SVA elev som en SV elev. 

Stora delar av kursplanen är förenklad för en SVA elev. Det finns även stora likheter 

i båda kursplanerna. Självfallet kan skillnaderna påverka eleven. Eleven kan 

tillexempel känna sig utanför och motarbeta som i sin tur stoppar elevens utveckling. 

Lärare 2 beskriver att skillnaderna mellan ämnena i läroplanen bidrar till att läraren oftast 

måste anpassa och förenkla uppgifterna till eleven som läser svenska som andraspråk om 

undervisningen sker i helklass. Lärare 2 menar att förenklade eller andra uppgifter kan leda 

till att eleven tappar självförtroende och inte känner tillhörighet i klassrummet. Det kan då 

ses som en möjlighet för eleven att ha lektioner i svenska som andraspråk separat från 

helklassen. Lärare 2 belyser även att det kan vara utmanande för eleven att behöva gå till 

en mindre grupp istället för att vara med sina klasskamrater. 
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Lärare 3 beskriver svårigheten med att veta när eleven är redo att övergå från separat 

undervisning till helklass. Samtidigt berättar lärare 2 att det kanske är bra att utmana 

eleven till att börja i helklass för att få hen att våga använda det svenska språket mer. 

Drevens och Erikssons (2016 s. 14-15) undersökning visade att de nyanlända eleverna på 

ena skolan började direkt i helklass men med stöd av studiehandledning på sitt språk. 

Författarna beskriver även hur läraren tvingas göra planering till både sig själv och 

studiehandledaren för att undervisningen ska behandla samma ämne i båda rummen.. Det 

bidrar alltså till att läraren får mer arbete att göra än om eleven fått stöd av en lärare, med 

behörighet i svenska som andraspråk, i separat klassrum. Lärare 4 anser att tryggheten i 

klassrummet är viktigt för att eleven ska våga prata och utveckla sitt talspråk. Hen menar 

att det kan vara svårt i en helklass när eleven inte har samma förutsättningar språkmässigt 

som sina klasskompisar. Hen ser däremot fördelar i helklassundervisning: 

Jag tycker att det finns många sociala fördelar med att eleverna är inkluderade i 

ordinarie undervisningen, på så sätt får eleverna lära känna varandra och det kan 

finnas en djupare förståelse för att det finns elever som kanske inte förstår 

språket lika bra. 

Lärare 4 ser fördelar i att låta en elev med svenska som andraspråk delta i ordinarie 

helklassundervisningen. Hen menar att eleverna då får lära känna eleverna i klassen och på 

så sätt utvecklas socialt och få en djupare förståelse av språket användning. Lärare 3 

beskriver det som en fördel att börja i helklass direkt då eleven får höra det nya språket 

hela tiden och på så sätt kan utveckla sina språkkunskaper. Det kan då ses som att det 

bildas en vardag för eleven att vara med i helklass från början och på så sätt skapa en 

trygghet. Det kan ses som en kluvenhet i var eleven finner sin trygghet. Tryggheten kan 

bildas både i gemenskapen och känslan av att tillhöra men även tryggheten att våga prata 

när hen är osäker på språket, antingen i smågrupper eller i helklass.  

På nationellt center för svenska som andraspråks hemsida (2014) presenteras en tydlig 

tabell över likheter och skillnader mellan svenska och svenska som andraspråk i lgr11. Ett 

exempel, från hemsidan, på skillnader mellan de två ämnena i läroplanen är: 

Svenska: 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper 

om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om 

hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt 

tssn
Markering

tssn
Anteckning
Ej åtgärdat. Läs i Svenska skrivregler om hur du skriver källhänvisning.
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ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till 

den egna språkliga och kommunikativa förmågan. s.2 

Svenska som andraspråk:  

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper 

om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp samt om 

hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt 

ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till 

den egna språkliga och kommunikativa förmågan . s.2 

Historia och utveckling som ingår i syftet i kunskapsutvecklingen inom ämnet svenska har 

alltså ersatts av uttal, ord och begrepp. Det kan ses som mindre viktigt att undervisa om det 

svenska språkets historia och utveckling än uttal, ord och begrepp för en elev med svenska 

som andraspråk. På skolan som lärare 1 undervisar på är vissa elever, med svenska som 

andraspråk, med i helklass under svenskundervisningen. När båda ämnena undervisas 

parallellt i samma klassrum får de elever som läser svenska arbeta mer med ord, uttal, 

betoning och språkliga strategier än i vanliga fall. Likaså elever, med svenska som 

andraspråk, får då arbeta med språkbruk i norden och nordiska språk men med förenklade 

uppgifter. Lärare 1 beskriver detta som en fördel för alla elever då de som läser svenska 

gynnas av arbetet med ord, uttal, betoning och språkliga strategier. Dessutom kan elever, 

med svenska som andraspråk, utveckla en större språkförståelse genom att jämföra sitt 

modersmål och det svenska språket samtidigt som klasskompisarna arbetar med nordiska 

språk. Gibbons (2016, s. 42) beskriver hur viktigt det är att elever får träna svenska men 

samtidigt sitt modersmål och författaren ger flera exempel på uppgifter som gynnar båda 

språken. En uppgift kan till exempel vara att eleven får göra en egen ordbok med ord på 

svenska och sitt modersmål. 

 

5.2 Ordförrådet som grund 

 

Fredholm och Oskarsson (2004, s. 75-76) skriver att kursplanerna för ämnena svenska och 

svenska som andraspråk ser lika ut vid första anblick men att det finns skillnader. 

Författarna anser att en skillnad i kursplanerna är att det är mer fokus på ordkunskap och 

uttal i ämnet svenska som andraspråk. Författarna menar att man arbetar mycket med att 

utöka ordförrådet hos eleverna i alla ämnen. Fredholm och Oskarsson (2004, s. 82) 

beskriver även vikten av att eleven får det stöd hen behöver i form av nya ord för att förstå 
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läroböcker men likaså för att kunna delta i diskussioner och samtal. Alla de tre lärarna med 

behörighet i ämnet svenska som andraspråk beskrev vikten av att fokusera på begrepp i 

undervisningen. Lärare 1 beskrev ordförrådet som grunden för all kunskap. Det anser 

också Fredholm och Oskarsson (2004, s. 83) som skriver att många nyanlända elever inte 

får full förståelse av längre texter om hen behöver söka upp betydelsen av nya ord. Detta 

kan då ses som ett hinder i flera av skolans ämnen där eleven behöver kunskap om 

relevanta ord till respektive ämne.  

Abrahamsson och Bergman (2012, s. 31) anser att skolan bör använda integrerad 

undervisning för främja språk och kunskapsutvecklingen. Författarna tar upp ett exempel 

där en elev skulle förklara att vi mäter temperaturen i skuggan men saknade ord och sa 

”icke sol”. På så sätt förstod de andra och kunde hjälpa till med de rätta orden vilket i sin 

tur ledde till att eleverna utbytte kunskaper med varandra. Det kan ses som att 

undervisningen bör vara varierad och inte bara fokusera på till exempel svåra ord. Däremot 

kan det ses som en central punkt i andraspråksinlärning att öva på svåra ord eftersom alla 

lärarna med behörighet att undervisa i svenska som andraspråk påpekade det. Lärare 3 

beskriver vikten av begrepp så här: 

Det är viktigt att prata mycket om begrepp och ord med elever som läser svenska 

som andraspråk. Det är också viktigt att ge eleverna förförståelse så att de känner 

igen ord och texter som de skall ta sig an. Det är viktigt att komma ihåg att 

eleverna bär på massor av kunskaper i olika ämnen men de kanske inte kan 

förmedla dessa till oss då deras språkkunskaper inte är utvecklade nog. 

Fredholm och Oskarsson (2004, s. 83) beskriver hur elever, med svenska som andraspråk, 

behöver arbeta aktivt med nya ord och upptäcka själva hur de ska böjas och användas för 

att få full förståelse. Gibbons (2016, s. 225) anser att språket ingår i alla ämnen men ingår 

ofta inte i lärarens planering om vad som ska övas. Språkövandet blir därför inte tydligt 

och författaren kallar därför det för skolans dolda läroplan. Enström (2013, s. 179) 

beskriver hur viktigt det är att läsa för att utveckla sitt ordförråd. Författaren beskriver hur 

all text är viktig så som skönlitteratur, tidningstext och olika slag av sakprosa till exempel 

kurslitteratur. Däremot skriver författaren även att läsning inte garanterar ett stort 

ordförråd. Det krävs förkunskaper hos läsaren som att använda olika strategier för att läsa 

sig och efter läsning kunna analysera och dra egna slutsatser. Hon anser att läsning är 

grundförutsättningen för ett ökat ordförråd vid mycket läsning. 
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5.3 Anpassad undervisning 

 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (lgr11, 8). 

Lärare 4 påpekar att elever, med svenska som andraspråk, kan behöva en tydligare 

förklaring än vad övriga klasskompisar är i behov av. Hen menar även att det kan vara 

svårt för läraren att hinna med att ge eleven, med svenska som andraspråk, det hen behöver 

för att förstå undervisningen eller nuvarande uppgift. Gibbons (2016, s. 72) intygar detta 

och menar att elever med svenska som andraspråk behöver tydliga instruktioner och har 

ofta svårt att förstå om flera instruktioner presenteras samtidigt. Författaren anser det vara 

viktigt att låta eleven höra instruktionerna mer än en gång och med fördel av flera 

personer. Hon ger exempel på om läraren gett klassen instruktioner kan läraren sedan be en 

elev upprepa vad uppgiften var. På så sätt får eleverna höra instruktionerna från läraren 

men även från eleven i klassen som upprepar instruktionerna och förhoppningsvis med 

egna ord. 

Lärare 1 och 3 beskrev hur stor nivåskillnaden är i en grupp med svenska som andraspråk 

då den yngsta kan vara den som kommit längst i kunskapsutvecklingen. Lärarna menar att 

det då blir extra viktigt att anpassa undervisningen för varje enskild elev. Det menar även 

Abrahamsson och Bergman (2012, s. 28) då de skriver att åldersskillnaden i en grupp med 

andraspråksinlärare brukar vara större än i en enspråkig grupp av elever. Författarna 

påpekar att alla elever ligger på olika nivåer och på så sätt kan vi inte tyda hur mycket 

kunskap en elev bör utifrån hur många år eleven är.  

Fredholm och Oskarsson (2004, s. 82) menar att läraren kan kartlägga elevernas enskilda 

behov av träning i grammatik genom att analysera elevernas språk. Därefter bör läraren 

anpassa undervisningen i grammatik efter elevernas enskilda behov. Författarna skriver 

även att grammatikundervisningen aldrig får bli enformig och där alla elever gör samma 

uppgifter. Enformiga uppgifter passar bättre på nybörjarnivå då läraren går igenom 

strukturer och språkets uppbyggnad. Fredholm och Oskarsson (2004, s. 83) anser också att 

elevanpassning är viktigt vid uttalsundervisning. Elevernas brister i uttalet är svårt att 

reparera i efterhand då eleverna redan lärt sig fel. Det är därför viktigt att eleverna får rätt 

stöd i början så att fel uttal kan undvikas. Alla lärarna beskrev vikten av att anpassa 

undervisningen efter elevernas nivåer.  

tssn
Markering

tssn
Anteckning
Här behövs en extra språklig korrigering.  Det måste saknas ett verb efter "bör" i "en elev bör utifrån" 
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Åtgärdat!
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Lärare 5 som har mycket erfarenhet av att arbeta med elevanpassad undervisning från 

arbete på specialenheten på en skola beskriver vikten av grupparbete så här: 

Det är viktigt med mycket gemensamma aktiviteter både i helklass och i mindre 

grupper. Läraren bör bygga undervisningen på diskussion och samtal för att ge 

eleverna möjlighet att utveckla sitt språk. 

Lärare 5 menar alltså att gemensamma aktiviteter så som diskussioner och samtal kan leda 

till att eleverna utvecklar sitt språk. Detta intygar Gibbons (2016, s. 67-68) och menar att 

grupparbeten och diskussioner främjar språkutvecklingen och kan bidra med att eleverna 

når längre i arbete i grupp än om de arbetat individuellt. Författaren tar upp fem fördelar 

med grupparbeten för elever, med svenska som andraspråk, bland annat att eleverna får 

interagera med andra och på så sätt får använda sitt språk. Gibbons (2016, s. 68) påpekar 

likaså att grupparbeten bidrar till att informationen uttrycks på flera olika sätt vilket bidrar 

till att eleverna får större chans att förstå. Detta kan därför ses som både språkutvecklande 

och kunskapsutvecklande. Författaren skriver även att grupparbete kan göra att elever som 

inte vågar redovisa inför en helklass vågar prata inför klassen i gruppen. Hon menar att 

svårigheter med språket kan göra att eleven inte känner sig säker nog att genomföra en 

individuell redovisning. Däremot kan det ses som en stor utmaning för eleven att tala inför 

klassen oavsett om det är i grupp eller individuellt. 

 

5.4 Integrerad undervisning 

 

Alla fem lärarna som besvarat frågorna arbetar med integrerad undervisning mer eller 

mindre. De lärare som inte har behörighet att undervisa i svenska som andraspråk beskriver 

hur de arbetar ämnesöverskridande till exempel svenska och so. Då får eleverna skriva 

texter inom so och samtidigt arbeta med sitt skrivspråk. Lärare 1 samarbetar med lärare i 

andra ämnen för att eleverna ska lära sig ämnesrelevanta ord. Det kan bidra till att eleverna 

får bredare ordförråd som kan hjälpa dem att få full förståelse i arbetsområdet. Gibbons 

(2016, s. 77-78) anser att eleverna inte lär sig språk och ämneskunskaper separat utan 

samtidigt. Hon menar att vi inte kan sätta elevernas kunskapsutveckling i pausläge medan 

de lär sig det nya språket. Författaren säger att språk och kunskap inte hindrar varandra 

utan förstärker varandra och eleverna kan nå längre än när de arbetar var för sig. Lärare 3 

beskriver hur viktigt det är att arbeta ämnesöverskridande då språkutvecklingen övas i alla 

ämnen. I flera av ämnena i läroplanen förväntas eleverna kunna centrala begrepp för att nå 
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målen. Till exempel i lgr11 (Skolverket, 2011, s. 101) under centralt innehåll för ämnet 

musik för årskurs 4-6 står det:  

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om 

musicerande och om intryck samt upplevelser av musik. 

Det kan ses som en extra stor utmaning för elever med svenska som andraspråk att formulera 

med ord vad de upplever. Därför kan det vara en stor fördel om lärarna arbetar med 

integrerad undervisning så eleverna får fullt stöd i både språk- och kunskapsutvecklingen.  

Haxhas och Haxhas (2010, s. 32) intervjuer visade att lärarna tyckte det var viktigt att ha 

ett bra samarbete med modersmålsläraren vilket författarna skriver saknades på den 

undersökta skolan. Likaså påpekar lärare 2 vikten av ett bra samarbete mellan en lärare, 

med behörighet i svenska som andraspråk, och modersmålsläraren. Samarbetet beskriver 

även Hansén och Forsman (2011, s. 103) som en viktig del i undervisningen för att ge 

läraren och eleven förståelse om de kulturella olikheterna vilket kan bidra till en bättre 

studiesituation för eleven. Författarna menar att olika kulturella bakgrunder kan bidra till 

olika förväntningar både på lärare och elev. Detta kan bidra till att relationen mellan lärare 

och elev störs, speciellt om inte läraren är medveten om förhållandet. Det kan ses som att 

ett fungerande samarbete med modersmålsläraren bidrar till en bättre relation mellan lärare 

och elev men även bättre förutsättningar för ett utvecklat lärande för eleven. Lärare 2 

beskriver också hur viktigt det är att läraren har goda kunskaper om elevens modersmål 

och kulturella bakgrund för att kunna ge rätt stöd och undervisning till eleven. Det kan ses 

som att modersmålsläraren kan vara till stor hjälp för läraren att nå dessa kunskaper om 

elevens modersmål och kan göra undervisningen elevanpassad. Haxhas och Haxhas (2010, 

s. 36) skriver hur viktigt det är att lärarna har kunskaper om elevens modersmål och på så 

sätt kan ge stöd för att utveckla det nya språket. 

 

5.5 Skiljaktigheter 

 

Lärare 2 beskriver hur kraven skiljer sig åt i läroplanen beroende på om det är en elev med 

svenska som modersmål eller inte.  

En stor skillnad är att man inte kräver lika mycket av en SVA elev som en SV elev. 

Stora delar av kursplanen är förenklad för en SVA elev. Annars finns stora likheter i 
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båda kursplanerna. Självfallet kan skillnaderna påverka eleven. Eleven kan känna 

sig utanför och motarbeta som i sin tur stoppar elevens utveckling. 

 I läroplanen kan vi däremot se lika höga krav och mål i båda ämnena. I lgr11 (Skolverket, 

2011) under centralt innehåll för ämnet svenska (årskurs 4-6), del tala, lyssna och samtala 

finns två punkter som beskriver vad undervisningen ska innehålla. Samma krav finns för 

ämnet svenska som andraspråk. Där är det däremot två punkter till som inte finns med för 

elever som läser svenska. Det kan ses som oväsentligt för ämnet svenska då de två 

punkterna bland annat behandlar uttal och att göra sig förstådd trots brister i språket. Även 

under kunskapskraven för årskurs 6 i lgr11 (Skolverket, 2011) ses inga högre krav på 

elever som läser svenska än på elever som läser svenska som andraspråk. Även lärare 1 

beskriver hur en elev läser mot lägre mål i läroplanen vilket kan ses som att lärare idag 

saknar kunskap om likheter och skillnader mellan ämnena i läroplanen. Lärare 4 och 5 som 

inte har behörighet att undervisa i svenska som andraspråk saknar kunskap om skillnaderna 

vilket kan ses som en förutsättning om de har eller får en elev, med svenska som 

andraspråk, att undervisa. Det kan däremot bero på att de inte har något behov av den 

kunskapen idag om de inte måste anpassa undervisningen efter en elev med svenska som 

andraspråk. 

Damber (2014, s. 85) beskriver att förväntningar och krav påverkar elevernas resultat. Om 

läraren ställer för låga krav kan eleven bli omotiverad och det är därför viktigt att läraren 

vet vilken nivå elevens utveckling är på. Om läraren har för höga krav kan eleven känna 

sig misslyckad om hen inte når dessa krav och förväntningar. Därför kan det ses som extra 

viktigt att läraren har kunskap om skillnader och likheter mellan kraven i läroplanen i 

ämnena svenska och svenska som andraspråk. Genom att ha kunskap om kraven i 

läroplanen, men också kunskap om elevernas förkunskaper, kan läraren anpassa en 

helklasslektion efter alla elevers behov och förutsättningar.  

Gibbons (2016, s. 6) beskriver hur elever kan utveckla språket fort om läraren bara ger rätt 

stöd och förutsättningar. Lärare 1 beskriver hur lektioner på hennes skola påverkas 

beroende på om det är någon elev som läser svenska som andraspråk i helklassen. Läraren 

beskriver hur hen ändrar undervisningen och fokuserar mer på ord, uttal, betoning och 

språkliga strategier än vanligt. Det kan ses som skiljaktigheter från vad Gibbons (2016, s. 

6) menar med att elever behöver rätt stöd för att utvecklas. Eleven som läser svenska som 

andraspråk får stort stöd i sin språkutveckling då undervisningen anpassas efter hens behov 

men det kan även ses som att anpassningen missgynnar stora delar av klassen. Lärare 1 
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beskriver även att undervisningen av begrepp gynnar hela klassen då ett brett ordförråd är 

viktigt. Det kan ses som att läraren försöker göra en gynnsam lektion för alla elever men 

att stor fokus hamnar på eleven som läser svenska som andraspråk. Däremot kanske 

undervisningen anpassas efter alla elever och hela klassen får arbeta med begrepp utifrån 

sina egna behov. Damber (2014, s. 69) beskriver vikten av att anpassa undervisningen efter 

varje elev. Hon skriver även att många lärare upplever sig själva som otillräckliga i mötet 

med flerspråkiga elever. Det kan vara en anledning till varför lärare 1 lägger mer fokus på 

begrepp i en ordinarieklass om en elev är flerspråkig. Gibbons (2016, s. 115) beskriver hur 

viktig lärarens medvetenhet om elevens språkutveckling är. Medvetenheten kan bidra till 

att läraren på ett enklare sätt kan ge rätt stöd för att eleven ska utvecklas ännu mer.  

Eftersom min undersökning inkluderar fem lärares arbetssätt och tankar kring ett 

flerstämmigt klassrum kan endast slutsatser om deras arbete dras. Därför speglar inte 

denna uppsats hur arbetet med elever, med svenska som andraspråk, fungerar på skolor 

förutom dem jag undersökt. 
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6 Framtida forskning 

 

Min undersökning baseras på vad fem lärare svarat på mina frågor om hur de arbetar med 

elever, med svenska som andraspråk. För att forska vidare på hur lärare arbetar, i ett 

flerspråkigt klassrum, ser jag möjligheten att genomföra intervjuer med lärare. Det är 

däremot mer tidskrävande men ger tillfälle till mer spontana svar och fler följdfrågor än i 

denna undersökning.  

Jag ser även möjlighet i att göra enkäter med fler deltagare för att få ett bredare material att 

analysera. Metoden kan då med fördel vara kvantitativ genom stängda frågor. Enkäter med 

stängda frågor kan bidra till att fler väljer att delta i undersökningen då det går fortare att 

besvara en enkät där deltagaren inte behöver formulera meningar med egna ord.  

Jag har undersökt ”helklass eller mindre grupper” som en del av undersökningsämnet men 

jag ser möjlighet att forska mer i det. Forskningen kan utöver att undersöka elevers 

kunskapsutveckling, fokusera på hur elever påverkas socialt av att placeras i ordinarie 

helklass eller mindre grupper. Genom att använda enkäter kan forskaren få svar från många 

elever och ta reda på vad elever föredrar. 

Forskaren kan även undersöka hur ämnet svenska som andraspråk har förändrats under 

åren. Det finns möjlighet att fokusera på förändringar i läroplanen eller i skolan. Forskaren 

kan undersöka hur lärare upplevde att ökningen av invandring 2015 påverkade 

undervisningen och skolan. Undersökningen kan då fokusera på hur skolorna agerade eller 

på om/hur lärarna upplevde ökningen. 

För att undersöka undervisning i svenska som andraspråk vidare kan forskaren även se hur 

elever uppfattar undervisningen och möjligtvis göra observationer och följa en eller flera 

elever. På så sätt får forskaren en verklighetsuppfattning om hur undervisningen går till 

och påverkar eleverna. Forskaren kan då även fokusera på skillnader i elevens språk i 

klassrum i konversation med läraren och i sitt vardagsspråk med kompisar.  

Forskaren kan även fokusera på att undersöka olika undervisningsmetoder för att lära ut 

svenska som andraspråk. Till exempel undersöka vad som främjar ordförråd eller uttal. 

Detta kan med fördel göras genom intervjuer, observationer eller enkäter för att synliggöra 

vad lärare använder för olika metoder. Jag ser en fördel i att observera då forskaren får se 
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hur undervisningen går till och inte bara hur läraren säger eller tror att den går till som vi 

får veta genom intervjuer och enkäter. 

Att undersöka undervisningsmetoder för att lära ut svenska som andraspråk kan även 

fokuseras på eleverna genom att se vad de tycker fungerar bäst på dem. Det är inte säkert 

att eleverna är medvetna om när de lär sig bäst. Däremot kan de ha uppfattningar om vad 

som är svårt och varför det är svårt. 
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7 Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur lärare och skolor arbetar med elever, 

med svenska som andraspråk. Uppsatsen bygger på fem lärares enkätsvar. Tre av lärarna 

har behörighet att undervisa i ämnet svenska som andraspråk och två av lärarna saknar den 

behörigheten men har behörighet att undervisa i ämnet svenska och har erfarenhet av 

elever med svenska som andraspråk. Enkätfrågorna deltagarna besvarat är öppna och 

lärarna har skrivit utförliga svar om hur de arbetar med elever i behov av undervisning i 

svenska som andraspråk. Jag har däremot haft möjlighet att skicka följdfrågor till 

deltagarna vilket gör att det finns lite likheter mellan intervjuer och min metod. Resultatet 

visar att alla lärare ser arbetet med nya ord och begrepp som en central del i 

språkutvecklingen hos elever med svenska som andraspråk. Begreppsförståelse är viktigt i 

förståelse av läroböcker men även vid diskussion och samtal. Lärarna ser även både 

nackdelar och fördelar med att undervisa ämnet svenska och ämnet svenska som 

andraspråk parallellt i samma klassrum. En fördel är att elever med svenska som 

andraspråk får socialisera sig med elever med svenska som modersmål och på så sätt få 

möjlighet att utveckla språket. En nackdel lärarna beskriver är att läraren kan ha svårt att 

hinna med att anpassa undervisningen efter elevens behov. Deltagarna beskriver även 

vikten av att arbeta ämnesöverskridande för att främja elevers språkutveckling men även 

kunskapsutveckling. 

Slutsatsen jag kan dra av undersökningen är att all undervisning och planering för elever 

med svenska som andraspråk bör vara anpassad efter varje elevs behov. Oavsett om det 

handlar om var eleverna ska placeras, hur undervisningen ska gå till eller vad som ska 

undervisas så bör läraren alltid se till elevens bästa. 

 

  



 
 

33 
 

8 Referenser 

 

Abrahamsson Tua & Bergman Pirkko (2012). Tankarna springer före… att bedöma ett 

andraspråk i utveckling. Stockholm: Stockholms universitets förlag 

Boström Maria & Wellander Eleonor (2006). Om pedagogers möte med elever som har 

annat modersmål än svenska. http://www.diva-

portal.se/smash/get/diva2:137529/FULLTEXT01.pdf  [2017-04-15] 

Bryman Alan (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber 

Damber Ulla (2013). Pedagogens roll i klasser och barngrupper där flerspråkiga barn 

ingår i Wedin Åsa & Hedman Christina (red) flerspråkighet, litteracitet och 

multimodalitet. Lund: Studentlitteratur 

Dreven Josefin & Eriksson Marika (2016). Planering i ett flerspråkigt klassrum- en 

kvalitativ studie om lärares planering för nyanlända elever. http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1081970/FULLTEXT01.pdf [2017-04-15] 

Enström Ingegerd (2013). Ordförråd och ordimlärning: med särskilt fokus på avancerade 

inlärare i Hyltenstam Kennet & Lindberg Inger (red) Svenska som andraspråk: i 

forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur 

Fredholm, Lillemor & Oskarsson, Margit (2004). svenska som andraspråk – ämne med 

egen karaktär i Garme, Birgitta. 2004. Språk på väg: om elevers språk och skolans 

möjligheter. Uppsala: Hallgren och Fallgren 

Gibbons Pauline (2016). Stärk språket stärk lärandet. Stockholm: Hallgren & Fallgren 

Hansén, Sven-Erik & Forsman, Liselott, red. (2011). Allmändidaktik - vetenskap för 

lärare. Lund: Studentlitteratur 

Haxha Fatime & Haxha Rajmonda (2010). Lärarens roll och metoder för muntlig 

språkfärdighet i svenska som andraspråk. http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:310382/FULLTEXT01.pdf [2017-05-07] 

Kaya Anna (2014). Hur bör sva bedrivas, inom svenskundervisningen eller separat? 

http://www.andrasprak.su.se/om-oss/vanliga-fr%C3%A5gor/grundskola/hur-b%C3%B6r-

sva-bedrivas-inom-svenskundervisningen-eller-separat-1.200885 [2017-04-11] 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1081970/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1081970/FULLTEXT01.pdf
http://www.andrasprak.su.se/om-oss/vanliga-fr%C3%A5gor/grundskola/hur-b%C3%B6r-sva-bedrivas-inom-svenskundervisningen-eller-separat-1.200885
http://www.andrasprak.su.se/om-oss/vanliga-fr%C3%A5gor/grundskola/hur-b%C3%B6r-sva-bedrivas-inom-svenskundervisningen-eller-separat-1.200885


 
 

34 
 

Migrationsverket (2017). Statistik. https://www.migrationsverket.se/Andra-

aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Statistik.html [2017-05-03] 

Migrationsverket (2016). Historik. https://www.migrationsverket.se/Om-

Migrationsverket/Fakta-om-migration/Historik.html [2017-04-12] 

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (2014). Skillnader i Lgr11 mellan svenska 

(sv) och svenska som andraspråk (sva). 

http://www.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.151396.1381830618!/menu/standard/file/skilln

ader_sv_sva_Lgr11.pdf [2017-04-19] 

Skolverket (2016). Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever. 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok

%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3576.pdf%3Fk%3D3576 [2017-05-06] 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 

Lgr11. Stockholm: Skolverket. 

  

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Statistik.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Statistik.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Historik.html%20hämtad%202017-04-12
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Historik.html%20hämtad%202017-04-12
http://www.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.151396.1381830618!/menu/standard/file/skillnader_sv_sva_Lgr11.pdf
http://www.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.151396.1381830618!/menu/standard/file/skillnader_sv_sva_Lgr11.pdf
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3576.pdf%3Fk%3D3576
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3576.pdf%3Fk%3D3576
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3576.pdf%3Fk%3D3576


 
 

35 
 

Bilaga 1 

 

Frågor lärare med behörighet i ämnet svenska som andraspråk: 

1. Vilka ämnen är du behörig att undervisa i? 

 

 

2. Hur många elever undervisar du i svenska som andraspråk? 

 

 

3. Arbetar ni ämnesöverskridande på era svenska som andraspråk lektioner? Varför/ varför 

inte? 

 

 

4. Vad är det svåraste med att arbeta i ett flerspråkigt klassrum? 

 

 

5. Hur påverkar skillnader och likheter i kursplanerna eleverna och undervisningen i 

svenska och svenska som andraspråk? 

 

 

6. Är svenska som andraspråk lektionerna separerade från svensk lektionerna eller 

undervisas båda ämnena i samma klassrum samtidigt? 

 

 

7. Vad ser du för fördelar och nackdelar med att undervisa båda ämnena i samma 

klassrum? 

 

 

8. Vad ser du för fördelar och nackdelar med att dela upp gruppen och undervisa ämnena i 

varsitt klassrum? 

 

 

9. Vad är mest viktigt att tänka på för att utveckla elevernas språk och 

kunskapsutvecklande i ett flerspråkigt klassrum? 

 

 

10. Övriga synpunkter: 

 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 2 

Frågor till lärare med behörighet i ämnet svenska: 

1. Vilka ämnen är du behörig att undervisa i? 

 

 

2. Vad är mest viktigt att tänka på för att utveckla elevernas språk och 

kunskapsutvecklande i ett flerspråkigt klassrum? 

 

 

3. Vad är den största utmaningen med att undervisa i ett flerspråkigt klassrum? 

 

 

4. Är svenska som andraspråk lektionerna separerade från svensk lektionerna eller 

undervisas båda ämnena i samma klassrum samtidigt? (skolan du undervisar på) 

 - Hur fungerar det tycker du? 

 

 

5. Vad ser du för fördelar och nackdelar med att undervisa båda ämnena i samma 

klassrum? 

 

 

6. Vad ser du för fördelar och hinder med att dela upp gruppen och undervisa ämnena i 

varsitt klassrum? 

 

 

7. Om ni har SVA elever i klassen hur påverkar skillnader och likheter i lgr11 eleverna 

och undervisningen i svenska och svenska som andraspråk?  

 

 

8. Övriga synpunkter: 

 

Tack för din medverkan!  

 

 

 

 




