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Svenska som andraspråk  

Jag har gjort en kvalitativ studie på nyanlända elever och elever som läser svenska som 

andraspråk. Hur de upplever sin undervisningssituation i skolan. Eleverna som har deltagit i 

min studie går i årskurs fem, sex och sju i en skola som har mottagningsgrupper och 

undervisar flertalet elever i svenska som andraspråk. Mina forskningsfrågor är: Hur upplever 

elever med svenska som andraspråk sin undervisning? Vad upplever de som inkluderade 

respektive exkluderade i sin undervisning? 

Syftet med min studie är att ta reda på hur dessa elever upplever sin situation i skolan utifrån 

ett inkluderings/exkluderingsperspektiv.  

Mitt resultat visar att eleverna inte känner sig exkluderade på grund av att de läser svenska 

som andraspråk. De tycker att det är bra att börja sin skolgång i förberedelseklass under den 

första perioden för att sedan introduceras i ”vanlig” klass med undervisning i svenska som 

andraspråk (SVA). I sin SVA-grupp känner eleverna en samhörighet och trygghet eftersom att 

alla i gruppen har liknande bakgrund och ingen kan det svenska språket fullt ut. Eleverna i 

SVA-gruppen hjälper varandra med språket och översätter till de som ej förstår. Eleverna är 

positiva till SVA-undervisningen som de får avskilt från övriga klassen i mindre grupp 

tillsammans med andra elever som också har utländsk bakgrund. 

 

Nyckelord: Förberedelseklass, Svenska som andraspråk, Inkludering, Exkludering.  
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1.Inledning 
 

I min B-uppsats gjorde jag en litteraturstudie kring Svenska som andraspråk- Svårigheter och 

möjligheter för elever i den svenska skolan. I samband med den studien gjorde jag mycket 

intressanta upptäckter. Jag kom fram till väldigt intressanta och till viss del motsägelsefulla 

resultat i min studie. Jag har därför valt att i min C-uppsats på avancerad nivå fortsätta min 

studie inom samma område. Elever med svenska som andraspråk.  

Elever med utländsk bakgrund erbjuds förhållandevis goda förutsättningar att nå framgång i 

den svenska skolan men resultaten för dessa elever ligger på en betydligt lägre nivå än elever 

utan utländsk bakgrund. Detta har framgått av PISA-undersökningar och en rad andra 

granskningar som visar på samma trend för elever med utländsk bakgrund. Orsakerna till 

detta är många, både socioekonomiska aspekter, språkliga hinder och bristande skolvana är 

några av orsakerna.  

Resultatet i min uppsats på grundnivå visade på att elever med utländsk bakgrund ställs inför 

många svårigheter men deras närvaro i skolan skapar också många möjligheter för svenska 

elever. Detta gäller även för lärarna. Det ställer höga krav att anpassa undervisningen på ett 

sådant sätt som gynnar alla elever med olika bakgrund. Samtidigt som elever med utländsk 

bakgrund kan vara en stor tillgång i en klass genom att bidra med många nya insikter och nya 

kulturer. Svårigheterna som eleverna ställs inför är inte enbart skolrelaterade. Det är attityder 

och strukturer i samhället i stort som skapar svårigheter för elever med utländskt ursprung. I 

min förra studie visade det sig att forskarna är oense huruvida elever med utländskbakgrund 

skall ingå i den ordinarie undervisningen för att inkluderas i klassgemenkapen så mycket som 

möjligt. Eller om elever med utländsk bakgrund skall erbjudas särskild undervisning 

kategoriserad och anpassad till elevernas nivå både språkligt och kunskapsmässigt med risken 

att skapa en vi och dom känsla. I denna studie vill jag undersöka detta ytterligare genom 

empiriska studier av elever med svenska som andraspråk i skolan. Hur de upplever detta 

faktum som enligt vissa studier visar på att eleverna med svenska som andraspråk känner sig 

exkluderade. Enligt andra är detta en förutsättning för att det på bästa sätt skall ges möjlighet 

att tillgodogöra sig svenska språket och ämneskunskaper på bästa möjliga sätt. 
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1.1 Syfte  
 

Syftet med min studie är att undersöka huruvida elever upplever sig exkluderade i skolan på 

grund av språket eller om dom upplever att dom är inkluderade och en del av ordinarie klass. 

Ser eleverna det som en möjlighet att de erbjuds extra stöd eller upplever de att insatserna 

som ges till nyanlända elever med svenska som andraspråk är kategoriserande och 

exkluderande. Jag tänker undersöka hur eleverna upplever sin situation kring detta.  

1.2 Frågeställning 
 

Min frågeställning blir: Hur upplever elever med svenska som andraspråk sin undervisning? 

Min följdfråga till detta blir således: 

Vad upplever de som inkluderade respektive exkluderade i sin undervisning? 

2 Bakgrund  

2.1 Historik 
 

Svenska som andraspråk hädanefter förkortat SVA började växa fram i slutet av 60-talet när 

arbetskraftsinvandringen ökade i Sverige. I boken Svenska som andraspråk av Hyltenstam & 

Lindberg (2004, s. 743-761) ger Tingbjörn en utbildningspolitisk överblick i en artikel 

Svenska som andraspråk i ett utbildningspolitiskt perspektiv - en tillbakablick. Där beskriver 

han hur svenska som andraspråk vuxit fram i svensk skola genom åren. I början av 70-talet 

kunde man läsa kurs i ”svenska för invandrarundervisning”. Det dröjde dock ända till 1987 

innan svenska som andraspråk blev ett ämne inom lärarutbildningen. År 1989 blev svenska 

som andraspråk ett eget ämne i gymnasieskolan, 1995 blev det ett eget ämne också inom 

grundskolan (Hyltestam & Lindberg 2004, s.750). Syftet med SVA är att eleverna ska ges 

möjlighet att uppnå goda kunskaper i svenska (Skolverket 2019, s. 269). I kursplanen för 

svenska som andraspråk står det att ”undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att 

kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig 

korrekthet” (Skolverket 2019, s. 269). Flera officiella rapporter (Skolverket 2005, 2018, 

Skolinspektionen 2009, 2010, samt flera avhandlingar (Otterup 2005, Parszyk 1999, Haglund 

2005, Fridlund 2011) visar på att den svenska skolan är dåliga på att tillvarata de möjligheter 

och kunskaper som flerspråkiga elevers mångkulturalitet bidrar med på ett utvecklande sätt. 

SVA har varit omdebatterat delvis på grund av de dåliga resultaten som uppnås i ämnet. Samt 
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att styrdokumenten ger otydlig information hur undervisningen skall genomföras och vilka 

som ges möjlighet att läsa SVA. Detta återkommer jag till längre fram i min uppsats. 

2.2 Sverige idag 
 

I dagens skola så har ungefär 25% av eleverna annat modersmål än svenska. Svenska som 

andraspråk är ett viktigt ämne för många elever i skolan. De senaste åren har antalet elever 

som läser svenska som andraspråk ökat kraftigt. Läsåret 2016/2017 läste nästan 110 000 

elever svenska som andraspråk, detta motsvarar 10% av eleverna enligt statistik från 

Skolverket (2018). Det är en ökning med drygt 40 000 elever sedan 2000/2001.  

Enligt en rapport som Skolverket gjort Svenska som andraspråk i praktiken (2018, s.7) så var 

drygt 250 000 elever i grundskolan berättigade till modersmålsundervisning. Av dessa deltog 

ca 56 % i modersmålsundervisning under läsåret 2015/2016. Modersmålsundervisningen är 

frivillig. Eleverna kan välja att inte delta. Vad det låga deltagandet beror på, framgår ej av 

statistiken. Det finns flera tänkbara orsaker till detta. I Skolverkets rapport Med annat 

modersmål-elever i grundskolan och skolans verksamhet anges några orsaker som att skolorna 

inte erbjuder sådan undervisning på grund av att det saknas lärare eller att det inte är 

tillräckligt många elever som behöver undervisning i ett visst språk, eller för att 

modersmålsundervisningen ibland ligger utanför skoltid (2008, s. 14). Modersmålet har en 

avgörande betydelse för framgången och utvecklingen av ett andra språk. Trots detta har jag 

under min VFU-utbildning fått erfara att många av de eleverna som har ett annat modersmål 

än svenska väljer att inte läsa sitt modersmål, trots att forskning visar på att modersmålet är en 

viktig framgångsfaktor för att lära sig ett andra språk. Skolinspektionens rapport från 2010 

visar tydligt på vikten av att ha ett fungerande modersmål för att kunna tillägna sig ytterligare 

ett språk. ”Att befästa kunskaper i det egna språket är en väg till att lära också på svenska” 

(Skolinspektionen 2010, s. 13). 

3. Tidigare forskning 

3.1 Modersmålsundervisning och språkutveckling 

 
Forskarna är eniga om att modersmålsundervisningen har stor påverkan/inverkan på hur 

framgångsrikt eleverna lär sig ett andraspråk eller ej. Modersmålet har också en avgörande 

betydelse för elevernas totala kunskapsutveckling i skolan. Thomas & Collier 1997 menar att 

språk- och kunskapsinlärningen blir svårare om du inte har ett utvecklat modersmål. Lindberg 

& Hyltenstam (2012) menar att det är viktigt att ha ett fungerande förstaspråk för att lära sig 
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ett andraspråk. Genom att eleverna utvecklar sitt modersmål ges de samtidigt möjlighet att 

visa vilka kunskaper eleverna besitter, vilket kan vara svårt i den ordinarie undervisningen om 

man inte behärskar språket fullt ut. Enligt Skolinspektionens rapport 2010:16, är 

modersmålsundervisningen eftersatt i många skolor. Det resulterar i att eleverna halkar efter i 

sitt skolarbete. Vidare står det i rapporten att så länge eleverna inte behärskar 

undervisningsspråket kommer de ha sämre förutsättningar än svenska elever 

(Skolinspektionen 2010, s 11).   

Modersmålsundervisningen är inte bara viktig ur ett språkligt perspektiv utan också väldigt 

viktig för elevernas identitetsskapande. Cummins (2017, s.114) menar att eleverna definierar 

sina identiteter i samspel med andra. Identitetsskapandet sker också genom att undervisningen 

kopplas till elevernas bakgrund. Genom det stärks elevernas identitet och därigenom ökar 

deras engagemang i skolan (Cummins 2017, s.114). Många elever har traumatiska upplevelser 

med sig när de kommer till Sverige. Trygghet är därför en förutsättning för att nå framgång i 

kunskapsutvecklingen av flerspråkiga barn. Känner eleverna trygghet och tillit blir 

kunskapsinlärningen lättare. Torpsten (2008) visar på vikten av att lärare och elever visar 

intresse för elevers olika bakgrund. Cummins (2017, s.114-115) kommer fram till liknande 

resultat som visar på att om elevernas identiteter bekräftas så stärks deras engagemang i 

skolan.   

I skolverkets kunskapsöversikt Greppa flerspråkigheten (2018) menar författarna att det finns 

tre faktorer som har särskilt stor betydelse för flerspråkiga elevers skolframgångar. Det är 

identitets- språk- och kunskapsutvecklingen. Dessa tre är ofta beroende av varandra som både 

förutsättningar och utvecklingspotential för varandra (Svensson, Rosen, Straszer & Wedin, 

2018, s. 31). 

3.2 Svenska som andraspråk och för vem? 

 

I kursplanen för svenska som andraspråk står det att ”Undervisningen ska stimulera elevernas 

intresse för att läsa och skriva på svenska” (Skolverket 2019, s. 269). Syftet med svenska som 

andraspråk är att eleverna skall ges möjlighet att uppnå goda kunskaper i svenska (Skolverket, 

2000 s. 27). Ämnet svenska som andraspråk samt undervisning i förberedelseklasser är 

särskilt utformade för att underlätta språkutvecklingen för elever med utländsk bakgrund 

(Skolverket 2005). Svenska som andraspråk är ämnat för elever med speciella förutsättningar 

och särskilda behov. Det kan vara exempelvis svenska elever med läs- och skrivsvårigheter 

som behöver extra stöd och ett lägre tempo i sin svenskundervisning. 
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Trots att SVA är en del utav läroplanen så finns det många oklarheter kring ämnet och hur 

undervisningen skall anordnas.  

 I skolförordningen (SFS 2011:185, 5 kap, §14) står följande: 

14 § Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för 

1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, 

2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, och 

3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en 

vårdnadshavare. 

Vidare står det att:  

”Alla elever som tillhör någon av kategorierna ovan ska dock inte självklart undervisas i svenska 

som andraspråk. I förordningen står att ämnet gäller för elever tillhörande ovanstående 

kategorier och som behöver undervisning i svenska som andraspråk. Detta betyder till exempel 

att skolorna inte automatiskt ska placera elever som har ett annat språk än svenska som 

modersmål i undervisning i svenska som andraspråk. Det handlar snarare om vad eleven behöver 

för att kunna fullt ut ta del av skolans undervisning och kunna interagera med lärare och elever”. 

Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk för en elev. 

 

 

Det är alltså inte helt tydligt enligt skolförordningen vem/vilka som har möjlighet att läsa 

SVA. Punkt 3 står det invandrarelev, vem eller vilka är det? Jag återkommer längre fram 

angående vilka elever som anses behöva/ha rätt att läsa SVA.  

Det är alltså upp till rektor att besluta om en elev ska få undervisning i SVA eller inte vilket 

resulterar i att det görs på många olika sätt i skolorna idag. Det finns heller inte någon tydlig 

linje för vilka elever som har rätt till att läsa svenska som andraspråk det är upp till varje 

skolledare att bestämma. I vissa skolor ser man SVA som en stödåtgärd medan andra skolor 

är ett krav att alla elever som inte har svenska som sitt modersmål läser SVA (Skolverket 

2008). Ämnet har i vissa fall också låg status, många elever uppnår dåliga resultat trots att 

undervisningen är anpassad till elever med annat modersmål. Varför det ser ut på detta sätt 

beror på flera olika orsaker. Läroplanen (LGR11) gällande undervisning i SVA är otydlig, de 

framgår inte på ett tydligt sätt vad undervisningens syfte är och för vilka den är avsedd för. En 

annan aspekt är att det i vissa fall är svårt att avgöra vad som är en elevs första- respektive 

andraspråk, detta gör att det är svårt att avgöra vem som ska eller borde läsa ämnet.  
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3.3 Nyanlända elever och förberedelseklass-FBK 
 

En nyanländ elev kommer till Sverige av olika anledningar, oftast har de ”brutit upp från det 

sammanhang som de tidigare har levt” (Skolverket, 2008, s.6). Elever räknas som nyanlända 

de första fyra åren i Sverige efter att de har påbörjat sin utbildning i den svenska grundskolan, 

enligt Sveriges kommuner och landsting (2010, s.10) 

 

Med nyanlända elever, enligt Skolinspektionen (2009, s. 8), ”…avses i denna 

granskning elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar det 

svenska språket och som anländer nära skolstarten eller under sin skoltid”. 

 

Till exempel menar Skolverket i rapporten ”Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever” 

(2008) att:  

Ett barn eller en ung person som kommer till skolan kan följaktligen komma direkt från 

ett annat land men kan också ha vistats i Sverige under en kortare eller längre tid. Att 

vara nyanländ kan alltså betyda nyanländ till skolan men samtidigt tidigare anländ till 

Sverige och ibland också innebära att man lärt sig svenska i viss utsträckning. Det som 

de nyanlända barnen och ungdomarna dock har gemensamt är att de har brutit upp från 

det sammanhang där de tidigare levt (s. 6). 

 

Det finns ingen klar definition på när en elev räknas som nyanländ. Det är ett komplex 

definition beroende på flera olika tolkningar. 

Oftast blir eleverna placerade i förberedelseklass där elevernas individuella behov kan mötas 

på ett bättre sätt än i en ordinarie skolklass. Enligt utbildningsdepartementet: 

Eleverna har rätt till ett år i förberedelseklass men kan förlängas till två år om 

synnerliga skäl finns. Så snart som eleven har tillräckligt med kunskaper så ska denne 

delta i ordinarie undervisning (Utbildningsdepartementet 2013, s.76). 

 

FBK är en tillfällig lösning för nyanlända elever målet med FBK är att eleverna skall slussas 

in i den svenska skolan på ett bra sätt och så småningom i en vanlig skolklass. FBK ger 

grundläggande kunskaper i svenska men också övriga ämneskunskaper utvecklas i FBK. 

Enligt resultatet jag fick i min tidigare studie finns det både för- och nackdelar med FBK. 
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Fördelarna är att eleverna får anpassad undervisning i en trygg miljö oftast en mindre grupp 

av elever med liknande bakgrund. Nackdelarna är att eleverna blir ”isolerade” i sin grupp och 

får ingen tillhörighet i en vanlig klass från början, när dom sedan känner sig trygga i FBK så 

ska dom bryta upp och börja i en vanlig klass.   

3.4 En skola för alla 
 

Begreppet ”en skola för alla” uppkom i samband med att LGR 80 infördes. En skola för alla 

syftar på att alla elever skall erbjudas den hjälp och det stöd de behöver för att uppnå målen. 

Oavsett om eleverna har lätt eller svårt för att lära ska de erbjudas det stöd och den hjälp de 

behöver för att uppnå målen.  

I skollagen står det att: 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges 

stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen (Skollagen §4). 

 

3.5 Inkludering-Exkludering 
 

Begreppet inkludering kommer från specialpedagogiken. Specialpedagogiken har på samma 

sätt som annan undervisning utvecklats genom åren. På 60-talet när man införde grundskolan 

var inte målet att skolan skulle vara ”En skola för alla”. Individualiseringen var viktig och 

eleverna skulle erbjudas möjlighet att fördjupa sina kunskaper på olika sätt 

(Brodin/Lindstrand 2010, s. 49). Det inrättades hjälpklasser för elever som behövde anpassad 

undervisning. Kunde eleverna inte anpassa sig till ordinarie undervisning blev man förpassad 

till hjälpklass/observationsklass. Detta ledde dock inte till de positiva effekter som skolan 

hade som mål, vilket gjorde att det tillsattes en utredning. SIA-utredningen år 1974 utredde 

skolans inre arbete, resultatet av denna utredning blev att skolan behövde fokusera på 

integrering istället för differentiering. Resultatet blev utifrån detta att skapa ”En skola för 

alla” som jag skrev om tidigare. Detta implementerades i samband med införandet av i LGR 

80 (Skolöverstyrelsen 1980-1986). Målet var att hjälp- och obsklasserna skulle tas bort och 

eleverna skulle integreras i det befintliga klassrummet. Eleverna skulle där få den speciella 

hjälp som de var i behov av. Begreppet integrering blev allt mer aktualiserat som senare kom 

att utvecklas till inkludering (Nilholm 2019, s.25). 
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Nilholm och Göransson är 2 framstående forskare inom pedagogik och specialpedagogik som 

gjort många studier kring skolans utveckling och i synnerhet definitioner av begreppen 

inkludering respektive exkludering i skolan. De menar att det finns 5 kriterier som behöver 

uppfyllas för att en skola skall anses vara inkluderande. Gemenskap på olika nivåer, 

delaktighet från eleverna, demokratisk gemenskap, liknande system för ”vanliga” elever och 

elever i behov av stöd samt att olikhet ses som en tillgång (Nilholm 2019, s.30) 

I kunskapsöversikten Inkluderande undervisning- Vad kan man lära av den? beskriver 

Nilholm och Göransson (2019, s.33-34) några olika perspektiv av vad inkludering betyder i 

ett skolperspektiv. Enligt deras mening så finns det tre olika definitioner av inkludering. 

1.  den gemenskapsorienterade definitionen, som innebär att ett skolsystem är ansvarigt 

för alla elever där inga särlösningar ska skapas. Olikhet ses som en tillgång i 

klassrummet och i skolan i allmänhet. Demokratiska processer och samarbete är 

centrala delar i denna definition. Alla elever ska känna sig delaktiga både pedagogiskt 

och socialt. Den pedagogiska delaktigheten syftar till att eleverna ska ges möjlighet att 

utvecklas utifrån sina egna förutsättningar så långt det är möjligt.  

2. den individorienterade definitionen, graden av inkludering enligt denna definition är 

beroende av hur situationen ser ut för enskilda elever. Når eleven målen, har goda 

sociala relationer och trivs i skolan så anses eleven inkluderad enligt denna definition. 

Inom denna definition är allt som har med gemensamhet att göra utelämnat. Denna 

definition av inkludering omfattar oftast elever med svårigheter.  

3. den placeringsorienterade definitionen, denna definition är kanske den mesta vanliga 

definitionen av inkludering där man endast ser till elevernas placering. Inkludering i 

detta fall betyder att elever med svårigheter befinner sig i klassrummet med sin 

ordinarie klass.   

 

Utifrån dessa definitioner är det av stor vikt att vara tydlig med vilken definition av 

inkludering som används i sammanhanget. Vad som menas med inkludering kan skilja 

avsevärt beroende på vilken av dessa definitioner som finns i kontexten.  

Med inkluderings-begreppet i åtanke menar vissa forskare att det system vi har skapat i 

dagens skola med mottagningsgrupper och förberedelseklasser inte uppfyller vissa kriterier 

för inkludering. Denna uppdelning skapar segregation och socialt utanförskap för nyanlända 

elever vilket gör att skolan blir istället exkluderande för elever med utländsk bakgrund och 

skapar ett ”vi” och ”dom”. Nilsson Folkes avhandling (2017) visar på ”vikten av att avgöra 
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vad som är inkludering genom att lyssna till erfarenheterna hos de som ska bli inkluderade” 

(2017, s. 112). 

 3.6 Från förberedelseklass till vanlig klass 
 

Nilsson Folkes studie (2017) belyser elevernas upplevelser i övergången från FBK till vanlig 

klass. Eleverna upplever situationen som en social inkludering mellan klasserna. I studien 

observerades och intervjuades 22 nyanlända elever i åldern 14-16 år. Resultatet i den studien 

visar på att eleverna känner sig inkluderade i FBK men inte i samma utsträckning i den 

ordinarie klassen. Eleverna kände att de inte vågade be om hjälp i sin ordinarie klass när de 

inte förstod innehållet på lektionerna, vilket resulterade i att eleverna blev tysta och tyckte det 

var jobbigt eftersom de kände att de behövde extra stöd. Eleverna i denna studie upplevde att 

språket är mycket viktigt för att känna sin inkluderad i klassen. Det största hindret i elevernas 

skolarbete är språket och det stora steget mellan FBK och ordinarie klass. Det är också det 

som har stor betydelse för att uppnå social inkludering (Nilsson Folke 2017, s. 109). Nilsson 

Folkes avhandling visar på att övergången mellan FBK och ordinarie klass är förenat med 

mycket känslor. En önskan och hopp om social inkludering, goda möjligheter för lärande samt 

att eleverna ska ha goda chanser att hamna på samma nivå som sina klasskompisar 

kunskapsmässigt. Avhandlingen visar att om detta skall bli framgångsrikt så krävs det 

satsningar på att övergången mellan FBK och ordinarie klass stärks ytterligare (Nilsson Folke 

2017, s.112).  

4. Metod 
 

Jag avser att göra en kvalitativ studie av hur elever upplever möjligheterna som skolan 

erbjuder att lära sig det svenska språket. Upplever eleverna det som positivt och ser SVA som 

en möjlighet, genom att elever med utländsk bakgrund erbjuds möjligheten att få anpassade 

studier kring svenska språket. Eller upplever dom det som att de blir exkluderade från 

ordinarie klass? För att få del av elevernas upplevelser kring detta avser jag att göra 

semistrukturerade intervjuer. Jag ska intervjua elever som läser svenska som andraspråk för 

att ta reda på hur deras upplevelser är. Diskussionen som pågår om att integrera elever direkt i 

ordinarie klass eller att skapa en särskild undervisningsgrupp i form av 

förberedelseklass/mottagningsgrupp. Jag intervjuar en elev i taget för att få information kring 

hur eleverna upplever hur det är att gå i förberedelseklass och att läsa SVA.  



13 
 

Det finns två huvudsakliga typer av frågeundersökningar. Det är intervju-undersökning och 

enkätundersökning. Intervju-undersökningar bygger på muntlig information och 

enkätundersökning bygger i huvudsak på skriftlig information (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Towns, Wängnerud, 2017 s. 240). Eftersom jag vill ha reda på elevernas känslor och 

upplevelser väljer jag intervjuundersökning. Genom denna metod kan man ställa följdfrågor 

på elevernas svar på ett bättre sätt än vid enkätfrågor. Jag kan på detta sätt också försäkra mig 

om att eleverna förstår frågorna på ett bättre sätt än de skall svara på enkätfrågor.  Jag får 

genom denna frågemetod bättre tillgång till elevernas upplevelser och känslor, vilket gör att 

jag mest troligt får ett mer rättvisande resultat än att bara låta eleverna svara skriftligt på en 

enkät.  

4.1 Genomförande 
 

Jag har valt ut en skola i kommunen som jag vet har ett antal elever med utländsk bakgrund 

samt ett antal nyanlända elever. De har förberedelseklasser och bedriver SVA undervisning i 

årskurserna 5-9. Jag har intervjuat nio stycken elever i årskurserna fem, sex och sju. Varför 

det blev just dessa årskurser var för att jag vill göra min studie på elever i den åldersgrupp 

som jag utbildar mig till. De elever som ville ställa upp på intervju i årskurserna fem och sex 

blev lite för få, jag valde att intervjua några ur årskurs sju också för att få ett lite bredare och 

kanske bättre material eftersom att eleverna i årskurs sju var mer villiga till att ställa upp på 

intervju än eleverna i årskurs fem och sex. En annan anledning till att elever från årkurs sju 

var med i in studie är att det är fler i den årskursen som har gått FBK än elever i årskurs fem 

och sex. Detta för att FBK på denna skola endast finns från årskurs fem.  

Jag intervjuade eleverna en och en avskilt från klassrummet och andra pågående lektioner. Jag 

antecknade elevernas svar under intervjun samt att jag gjorde röstinspelningar för att kunna gå 

tillbaka och lyssna i efterhand. Innan jag genomförde mina intervjuer hade jag fått skriftligt 

godkännande av elevernas vårdnadshavare. 

4.2 Metod för analys 

 
Denna typ av kvalitativ undersökning har jag valt att analysera utifrån en fenomenografisk 

metodansats. Denna metodansats är utvecklad för att analysera data från enskilda individer, 

den är inriktad på att beskriva människors sätt att förstå olika fenomen i sin omvärld (Fejes & 

Thornberg 2015 s.162). ”Fenomenografin försöker bidra till en fördjupad förståelse både av 
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det mänskliga lärandet och av de sätt att förstå omvärlden som är ett resultat av lärandet” 

(Fejes & Thornberg 2015, s.162).  

Fejes & Thornberg (2015, s 162) beskriver att fenomenografins utgångspunkt är att människor 

uppfattar företeelser i sin omgivning på olika sätt, samt att det finns en begränsning på antalet 

sätt som företeelser kan uppfattas. Det är svårt eller kanske omöjligt att undkomma 

subjektivitet i en fenomenografisk analysmetod som jag har valt att använda mig utav. Det 

finns vissa delar som är viktiga att ta i beaktning i analysmodellen som jag kommer att 

använda mig av, detta för att försöka behålla ett objektivt förhållningssätt som det är möjligt 

utifrån det material som samlas in. Den som analyserar materialet ska tolka utsagor från andra 

människor, vilket göra att den som tolkar utgår från sig själv och sina erfarenheter. För att få 

ett så rättvisande resultat som möjligt kommer jag i viss utsträckning att använda citat från de 

intervjuade för att på ett mer objektivt sätt kunna visa vad jag baserar min tolkning utifrån.  

 

4.2.1 Forskningsfrågor och data 

 

När man använder sig av en fenomenografisk forskningsansats behöver forskningsfrågorna 

vara utformade på ett visst sätt. Eftersom forskaren efterfrågar individernas sätt att uppleva 

och uppfatta ett fenomen eller i detta fall olika situationer. Utifrån detta genomförde jag 

halvstrukturerade och tematiska intervjuer vilket innebär att intervjuguiden endast består av 

ett mindre antal frågor. Dessa frågor indelas till de olika teman som intervjun avser att beröra. 

För att intervjun ska bli så innehållsrik som möjligt fyller intervjuaren (i detta fall jag) på med 

följdfrågor för att få ett så uttömmande svar som möjligt. Detta genom att följa upp med 

frågor av typen ” Hur menar du då” eller ”Kan du berätta mer” (Fejes & Thornberg 2015, s. 

166).  Denna teknik som bygger på att utvidga och fördjupa samtalen under intervjun kallas 

probing (Fejes & Thornberg 2015, s. 166).  

 

4.3 Analysmodell 

 
Enligt den fenomenografiska analysmodellen har jag genomfört en tematisk innehållsanalys 

och grupperat elevernas svar i olika områden, dessa områden beskriver och kategoriserar jag 

vidare i slutet av detta kapitel. Jag skall först beskriva den fenomenografiska analysmodellen 

som jag har använt mig av för att komma fram till dessa grupperingar av svar.  

En fenomenografisk analysmodell består av sju steg enligt Dahlgren & Johansson i Fejes & 

Thornberg 2015, s. 167-169. Dessa är: 
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1. att bekanta sig med materialet 

2. kondensation - skilja ut betydelsefulla uttalanden 

3. jämförelse - mellan olika delar, hitta likheter och skillnader. 

4. gruppering - gruppera likheter och skillnader 

5. artikulera kategorierna - likheterna står i fokus forskaren försöker finna kärnan till 

likheterna 

6. namnge kategorierna  

7. kontrastiv fas – granska alla passager och se om det passar i mer än en kategori. 

Genom att jämföra kategorierna mot varandra (kontrastera). 

 

Enligt denna modell har jag analyserat mitt intervjumaterial som jag samlat in utifrån 

elevernas svar på mina frågor (se bilaga1). 

Som Fejes & Thornberg (2015, s. 242) beskriver kring intervjusituationen är den som 

intervjuar medskapare till den berättelse som tar form under intervjun. Jag som intervjuar har 

tolkningsföreträde, vilket gör att jag också kan påverka intervjusituationen och styra samtalet. 

Men genom att använda denna ovan beprövade analysmodell höjs validiteten i min analys 

(Fejes & Thornberg 2015, s 167). För att ytterligare höja trovärdigheten och ge läsaren eget 

utrymme för tolkning i min studie återger jag elevernas svar som citat i min analys. Genom 

detta ges läsaren möjlighet att själv tolka elevernas svar och skapa sin egen uppfattning. 

4.4 Etiska aspekter 

 
Innan jag kunde börja intervjua eleverna informerade jag om vad mitt syfte för studien var 

och varför deras medverkan var viktig. Jag gick igenom de fyra etiska principer som skall tas i 

beaktning vid den här typen av undersökningar. Dessa fyra är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s.6). 

Informationskravet uppfylldes genom att jag informerade eleverna om att deras deltagande 

var frivilligt och att dom kunde avbryta under tiden om de ville. Eleverna blev också 

informerade om nyttjandekravet och samtyckeskravet genom att jag informerade om att inga 

namn kommer att användas när jag skriver om vad de sagt vid intervjuerna, samt att deras 

vårdnadshavare behöver skriva under en samtyckesblankett. Vid intervjutillfället informerade 

jag om konfidentialitetskravet som innebär att det bara är jag som har tillgång till deras 

röstinspelningar under tiden som jag skriver och att jag kommer radera dessa efter att jag 

skrivit färdigt. För att följa de etiska principerna kommer varken skolans eller elevernas namn 

anges i texten. Eleverna kommer att benämnas med elev 1-9.  
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5. Resultat 

 
Under denna del kommer jag att presentera studiens resultat utifrån svaren jag har fått på 

frågorna (bilaga1). Utifrån min analys och de tematiska grupperingar som jag delat upp 

resultatet i kommer jag att presentera fyra olika områden vilka är: förberedelseklass, ordinarie 

klass/SVA, inkludering och exkludering. 

5.1 Förberedelseklass  

  
Vissa av eleverna har gått förberedelseklass hädanefter förkortat till FBK men inte alla. Flera 

av eleverna kom till Sverige under tiden de gick i lågstadiet och några kom till Sverige innan 

de hade börjat skolan. Utav de som hade gått i FBK upplever dessa elever det bara som 

positivt. De uttrycker sig positivt kring deltagandet i FBK med andra elever i samma situation 

som inte heller kan språket så bra. Undervisningen var anpassad till varje elev och eleverna 

kunde hjälpas åt att tolka och översätta språket åt varandra. Av de nio eleverna som jag 

intervjuat har dock endast fyra av eleverna gått i FBK eller mottagningsgrupp som det heter 

på denna skola. Anledningen till varför det endast är fyra elever som gått i mottagningsgrupp 

är för att mottagningsgruppen på denna skola endast är för elever från årskurs fem och de 

flesta av eleverna jag intervjuade har kommit till Sverige före årskurs fem. Utav de elever 

som gått i mottagningsgruppen så upplevde dom det som positivt. De fick möjlighet att 

bekanta sig med det svenska språket på en lagom nivå och de fick mycket stöd i sitt 

skolarbete. Detta gör att eleverna känner sig trygga. Eleverna uttryckte att: 

- ”Det var ju jättebra för att det var lätt att lära sig svenska, samtidigt så var det roligt!” 

(Elev 3) 

- ”Vi fick gå i gruppen tills hon (läraren) kände att vi förstår mer” (Elev 3) 

- ”Det var bra, det var bra svenska” (Elev 8) 

Två utav eleverna som inte hade gått i mottagningsgruppen utan fick börja direkt i vanlig 

klass utan att kunna någon svenska. Dessa två elever uttryckte att de upplevde att de lärt sig 

svenska betydligt bättre än sina klasskamrater som gått i mottagningsgruppen. Eleverna säger: 

- ”Många går här XX-skolan, dom har vart här ett år, fortfarande kan dom inte prata 

svenska. När jag har vart i Sverige ett år jag gick i en vanlig klass från början, jag 

kunde prata mycket bättre! (Elev 1) 

- Ofta pratar man eget språk, eller då pratar man inte alls (Elev 5) 

- ” Jag pratade med några som pratade svenska, i början var det jättesvårt, men det går 

snabbare!” (Elev 1) 
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- ”Svårt väldigt svårt, men bättre, i mottagningsgrupp bara ditt språk, i klass svenska” 

(Elev 9)  

 

Detta visar tydligt på att eleverna anser att det som dom själva har upplevt är det bästa 

tillvägagångssättet för att integrera utländska elever i skolan. De elever som har gått i 

mottagningsgrupp upplever detta som positivt genom att undervisningen är anpassad till deras 

nivå både kunskapsmässigt och språkligt. De elever som placerats direkt i ”vanlig” svensk 

klass upplever det som väldigt svårt men ändå bra för språkutvecklingen. Deras upplevelse är 

att dom själva har lärt sig språket fortare än sina klasskamrater som har gått i 

mottagningsgruppen. Tiden som eleverna har spenderat i mottagningsgruppen varierar mellan 

eleverna. Ungefär ett läsår har samtliga elever spenderat i mottagningsgruppen. Eleverna har i 

samråd med sin lärare i FBK tillsammans beslutat när de känner sig redo för att övergå till 

vanlig klass. En elev uttrycker så här om sin övergång från FBK till vanlig klass: 

 

”Vi fick gå i gruppen tills hon (läraren) kände att vi förstår mer” (Elev 3) 

 

5.2 Ordinarie klass och SVA undervisning 

 
Som jag nämnde ovan har de flesta av de intervjuade eleverna kommit till Sverige under 

lågstadiet och eftersom man i den aktuella kommunen där jag genomfört mina intervjuer 

endast har mottagningsgrupp för elever från årskurs fem. Detta gör att de flesta har placerats 

direkt i en vanlig klass och fått SVA undervisning parallellt. Samtliga av dessa elever är 

positiva till hur deras undervisning sker/har skett. Alla uttrycker sig positivt till att gå i vanlig 

klass men få möjligheten att läsa SVA, när de svenska eleverna har ordinarie 

svenskundervisning. Eleverna känner sig trygga i sin SVA-grupp de är väl medvetna om att 

undervisningen är anpassad till deras nivå, vilket alla tycker är bra. De flesta av eleverna har 

också god insikt om att dom gör samma uppgifter på SVA som eleverna i ordinarie svenska. 

Skillnaden är att SVA-eleverna får lite mer tid på sig att genomföra sina uppgifter samtidigt 

som dom får mer hjälp eftersom att gruppen är så liten. Eleverna uttrycker detta som: 

- ”SVA är rättvist, skönt jag läser SVA, alla som sitter bredvid mig har inte liksom 

svenska som modersmål, man känner sig inte…. jag är utanför” (Elev 1) 
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- ”Vi får göra ganska många roliga saker, det är nästan samma fast bara lite enklare” (Elev 

2) 

- ”Mer sakta med SVA, SVA jag får lära mig mer, jag får bättre betyg” (Elev 2) 

- ”Det är roligt, SVA där lär man sig mer, än vad man skulle göra i vanlig svenska, där 

pratar dom på en viss nivå och vissa ord som vi kanske inte fattar och dom gör vissa grejer 

som kanske vi inte skulle kunna göra”, - ”Vi har gjort samma saker….. fast ehhhm  ja jag 

vet inte ,på en annan nivå” (Elev 3) 

- ”Det är ju bra, då får man mera liksom… det är ju som en vanlig klass, men i SVA får 

man jobba med andra saker på ett annat enklare sätt” (Elev 6) 

 

Sju av de nio intervjuade eleverna som läser SVA idag har som mål att övergå till ordinarie 

svenskundervisning så småningom. Alla tycker att det är bra på ett eller annat sätt få 

möjligheten att läsa SVA just nu, men de ser sig själva läsa ordinarie svenska om något år 

eller två när de känner att de har tillräckliga kunskaper för att lämna SVA-gruppen. Eleverna 

uttrycker sina tankar kring SVA-undervisningen och när de skulle kunna tänkas gå över till 

vanlig svenska undervisning 

 - ”Vill inte läsa svenska nu, SVA är bra just nu” (Elev 1) 

 - ”Mycket bättre, svårt med grammatik med svenska” (Elev 2) 

- ”SVA, jag tycker det är bättre att läsa SVA, svårare med vanlig svenska. Kanske i 

klassen sen” (Elev 4) 

 - ”Jag vill fortfarande vara på SVA” (Elev 5) 

- ”Om man inte förstår får man komma tillbaka till SVA” (Elev 3) 

- ”Kan man lika mycket som dom andra ska man gå i vanliga gruppen” (Elev 3) 

- ”Man först på nivå 3-4…. sen kanske man kommer till nivå 10 efteråt och då kan man 

bara gå över till svenska” (Elev 5) 

- ”Vi pratade på utvecklingssamtalet om jag vill kan jag gå över till vanlig svenska” 

(Elev 5) 

- ”Jag tror nog att jag kommer kunna läsa svenska själv sen” (Elev 6) 

 

5.2.1 Trygghet 

 

Majoriteten av eleverna tycker att SVA-undervisningen är bra för deras utveckling i svenska 

språket. Eleverna känner att de får mer tid och att de känner en trygghet i gruppen, eftersom 

att alla kommer från andra länder och ingen kan det svenska språket fullt ut. Detta skapar vi-

känsla i gruppen som i många fall kan vara viktig för dessa elever eftersom de i stor 
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utsträckning kommer till den svenska skolan med traumatiska upplevelser bakom sig. Då är 

det viktigt att få känna samhörighet tillsammans med andra med liknande upplevelser. 

Eleverna upplever ”vi-känsla” i gruppen som de har SVA-undervisning tillsammans med 

vilket är positivt för elevernas utveckling och känslan av att vara inkluderad i skolan i ett 

socialt perspektiv: 

- ”Jag känner mig tryggare med SVA, för att vi är mindre, jag känner jättetryggt på 

SVA” (Elev 5) 

 

En annan aspekt utav elevernas positiva känsla kring SVA- undervisningen är att inte ta för 

mycket tid från andra elever genom att inte behärska språket. Med omtanke utav sina 

klasskamrater så uttryckte några av eleverna att de inte ville ta upp tid på lektionerna genom 

att inte förstå språket och skoluppgifterna de ska utföra. Därför tyckte dom att det var bättre 

att få undervisning avskilt anpassad för deras nivå.   

-”Jag tycker att det är bra, för liksom om man börjar direkt i en svensk klass, om man 

läser i en svensk klass så är det så att det är flera saker som man inte förstår, man lär sig 

mer, men det är svårt att man behöver förklara mer och mer då tar det mer tid från 

lektionen och då är det som såhär att det är inte schysst mot dom som kan svenska. Jag 

tycker att det är bra att vi är i SVA” (Elev 4) 

- Jag tänker inte läsa i (ordinarie) klassen  nu i alla fall. Jag har provat att vara i klassen, 

jag känner hur svårt det är. Jag känner att jag inte vågar, i SVA känner jag alla” (Elev 

4) 

- ”Det är bra för det blir mer schysst för dom som är svenska och så” (Elev 7) 

En av eleverna anser att de endast skall läsa SVA i liten grupp, resten av skolarbetet i övriga 

ämnen ska eleverna läsa liksom sina klasskompisar. För bästa möjliga kunskapsutveckling. 

- ”Alla ämnen NO, Matte andra ämnen ska man ha i klassen det blir mycket bättre, men 

svenska ska man ha SVA, det tycker jag!” (Elev 1) 

 

En av de intervjuade eleverna är lite mer tveksam till SVA undervisningen hen uttrycker sig 

inte lika positivt som de andra. Hen har SVA men också läst svenska i ordinarie klass och 

tycker inte att det är någon större skillnad. Hen säger att det inte spelar någon roll om hen 

läser SVA eller ordinarie svenska, hen tycker att det är ungefär likadant. 

  - ”Spelar ingen roll, har varit på vanlig svenska, det spelar ingen roll”. (Elev 7) 
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5.3 Modersmål 
 

Elever med utländsk bakgrund ges i stor utsträckning möjlighet att kunna läsa sitt modersmål 

i skolan. Trots att möjligheten finns i de allra flesta fallen väljer många elever att inte gå på 

modersmålsundervisning i skolan. Ungefär hälften av de elever som jag intervjuade läste 

modersmål. Varför inte alla elever läser sitt modersmål i skolan om de ges möjlighet till det, 

beror på olika anledningar som jag skrev om i min bakgrund kring modersmålsundervisning. I 

många skolor så erbjuds eleverna att läsa modersmål efter skoldagens slut och det är många 

som inte vill stanna kvar då. Vissa elever känner att dom kan sitt modersmål tillräckligt bra 

för att behöva läsa det ytterligare. Många elever pratar sitt modersmål hemma och anser att 

det räcker för att hålla språket vid liv. Anledningarna till att eleverna läste eller inte läste 

modersmål bland de elever som jag intervjuade varierade. Men alla stämde överens med de 

olika anledningar som tidigare forskning visar på. 

 - ”Modersmålet är lättare här än i vårt land” (Elev 1) 

- ”det var så tråkigt vi läste en bok hela tiden det var ingen utmaning” (Elev 3) 

 - ”jag tycker det är bra, att jag inte glömmer mitt eget språk och så” (Elev 4)  

- ”jag pratar modersmål hemma, jag vill inte stanna här på fredag” (Elev 6) 

 

5.4 Inkludering/Exkludering 

 
Begreppen inkludering och exkludering inom skolans värld är komplexa definitioner. Som jag 

skrev i min bakgrund finns det utifrån skolforskarna Nilhom & Göransson (2019) tre olika 

definitioner på begreppet inkludering, gemenskapsorienterad, individorienterad och 

placeringsorienterad definition (Nilholm 2019, s 34). Det som är gemensamt för samtliga tre, 

är att alla definitionerna baserar sig i själva verket på elevernas känslor. Hur eleverna 

upplever sin situation vid olika tillfällen under skoldagen. Inkludering och exkludering 

handlar om hur eleverna upplever och känner kring sin skolsituation vid olika tillfällen ur 

olika aspekter. Vidare så beskriver Nilholm (2019, s.15) i sin kunskapsöversikt: Inkluderande 

undervisning- Vad kan man lära av forskningen? Inkludering handlar inte bara om enskilda 

elever det handlar om helheten. För att en elev ska känna sig inkluderad så är det viktigt att 

diskussionen om inkludering lyfts både i klassen som helhet och i större sammanhang så som 

hela skolan och vidare i ett samhälleligt perspektiv.  
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Jag frågade eleverna hur dom känner kring inkludering i skolan och om dom känner sig som 

”en i klassen” och då förklarade jag att jag syftar på deras ordinarie klasser. Jag fick överlag 

positiva svar. Det var dock väldigt blandat i vilket sammanhang och hur de kände sig 

inkluderade. Här kan man anta att definitionsfrågan spelar in eftersom den inte var tydligt 

definierad för eleverna, innan frågan ställdes. Frågan är bara ställd som: Vad upplever du som 

inkluderande i skolan? Inkluderad när då? Hur då? 

Alla trivdes bra i sina ordinarie klasser, flera utav eleverna uttryckte också att de kände en 

stark samhörighet med SVA-klassen.  

- ”jag brukar ju ta SVA som en egen klass, fast med mindre elever” (Elev 6) 

- ”Förut innan jag flyttade till XX, kände jag mig utanför men inte nu när jag kan 

språket bättre” (Elev 2) 

- ”Ibland känns det som man är mer i klassen, det är inget problem att vi går i SVA” 

(Elev 3) 

- ”När jag kom till Sverige var jag blyg” (Elev 4) 

- ”Runt ett år, man blir van att prata svenska” (Elev 1) 

 

Vad man kan se utifrån elevernas svar ovan är språket den största faktorn till hur eleverna 

upplever sin situation kring att känna samhörighet med resten av eleverna. Språket är 

avgörande för elevernas känsla om de upplever sig inkluderade eller ej. Ingen av eleverna 

uttrycker att dom känner sig exkluderade i klassen eller skolan, men några uttrycker ändå 

känslor som kan tyda på viss känsla av exkludering.  

 

- ”Ibland kan jag känna det, läraren säger ni på SVA”! (Elev 5) 

- ”SVA är rättvist, skönt jag läser SVA, alla som sitter bredvid mig har inte liksom svenska 

som modersmål, man känner sig inte…. jag är utanför” (Elev 1) 

 

- ”Känner mig ändå ok, jag lär mig saker som jag inte kommer att lära mig i klassen, det är 

många saker som jag inte förstår när jag går med klassen” (Elev 4) 

- ”I SVA får man mer hjälp med att läsa och skriva, det som man vill få ut kommer ut, men i 

vanlig klass….det som man vill säga kommer aldrig ut….” (Elev 6) 
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I citat nr 2 kan man tyda att eleverna också anser att språket och elevernas ursprung är en 

viktig del i om man känner sig inkluderad eller exkluderad likt många andra studier.  

Min studie visar på liknande resultat som både Bunar (2015, s.20–21) och Nilsson Folke 

(2017, s.110) kommit fram till i sina studier. Det vill säga att elever upplever både en social 

trygghet och pedagogisk kvalitet under sin tid i förberedelseklassen.  

5.5 Sammanfattning 
 

Den här studien visar på att nyanlända elever som går FBK känner sig trygga i sin 

skolsituation och att dom får den hjälp och det stöd som dom behöver för att introduceras i 

den svenska skolan. De känner sig inte exkluderade under tiden de går i FBK eftersom det är 

den enda klass/grupp som dom tillhör den första tiden i skolan. I den gruppen känner dom sig 

trygga. De elever som gått FBK tycker att det har varit bra samtidigt som de elever som har 

börjat direkt i vanlig klass upplever också det som positivt. De elever som börjat direkt i 

vanlig klass anser dock att dom har lärt sig språket snabbare än de elever som har gått/går i 

FBK. Samtidigt uttrycker dessa elever att det är väldigt svårt i början men så fort dessa elever 

lär sig lite av språket går det snabbare att lära sig svenska än för de som går i FBK. 

Övergången mellan FBK och vanlig klass upplevde några av eleverna som lite svår men de 

uttryckte ändå att det var okej. Eleverna kände sig lite blyga till en början, men så snart de 

gått i klassen en tid så upplevde eleverna att det kändes bättre. Detta har tydlig koppling till 

elevernas språkutveckling, eftersom att när språket utvecklas känner eleverna större trygghet. 

De flesta eleverna uttryckte att de kände sig mindre blyga ju mer svenska de lärde sig. 

Samtliga elever upplevde SVA-undervisningen som positiv, alla kände sig trygga i den 

gruppen genom att alla elever som läser SVA har liknande bakgrund. Eleverna tyckte att det 

var bra att få möjlighet att läsa SVA under en period tills eleverna känner sig redo för att gå 

över till att läsa ordinarie svenska. Eleverna i SVA-gruppen kände stor samhörighet och stark 

tilltro till läraren. 

6. Diskussion  

 
Jag ser tydliga likheter mellan min studie och andra studier som gjorts på nyanlända elevers 

upplevelser gällande inkludering och exkludering i den svenska skolan. Liknande resultat 

finns i både Nilsson 2017, Bunar 2010, Nilsson & Axelsson 2013, Sharif 2017. Eleverna får 

bra stöd i FBK anpassat till deras kunskapsnivå både språkligt och i ämneskunskaper. När de 

senare läser SVA upplever de flesta även det som positivt, eleverna känner sig trygga i mindre 
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grupp med elever som befinner sig i liknande situation som dom själva. I övergången mellan 

FBK och ordinarie klass känner eleverna inte samma stöd och trygghet längre (Nilsson Folke 

2017). Detta kan bero på att lärarna i ordinarie undervisning i många fall inte är tillräckligt bra 

på att anpassa sin undervisning så att det passar elever med svenska som andraspråk. Det 

krävs en stor arbetsinsats av lärarna i form av planering och extra anpassningar i 

undervisningen på flera olika nivåer eftersom eleverna ligger på väldigt varierande 

kunskapsnivåer. Särskilt för de som inte behärskar språket fullt ut. Här är dock en liten 

skillnad i min studie där eleverna jag intervjuat uttryckte att de kände sig lite blyga till en 

början i ordinarie klass men upplevde ändå att det kändes okej rätt så snart. Klasskamraterna 

var stöttande. 

6.1 Förberedelseklass eller inte? 

 
Som jag skrivit om i min bakgrund och tidigare forskning i denna studie samt i min förra 

uppsats, råder det delade meningar om vad som är den bästa och mest effektiva sättet för att 

introducera elever med utländsk bakgrund i den svenska skolan. Inom forskningen menar 

vissa forskare att elever med utländsk bakgrund behöver introduceras i den svenska skolan 

och lära sig språket så snabbt som möjligt. Denna introducering av nyanlända elever sker 

effektivast genom att börja i vanliga klasser. Då ”tvingas” nyanlända elever att lära sig 

svenska. Detta för att undvika att skapa ett ”vi” och ”dom”. 

Andra forskare menar att eleverna behöver tid att förbereda sig både språkligt och 

kunskapsmässigt innan de börjar i vanlig klass. Dessa elever bör därför ges extra resurser och 

stöd i mindre grupper som FBK tills eleverna i samråd med läraren känner sig redo för att 

övergå till vanlig klass.  

Enligt min och flera andra studier som jag nämnt tidigare känner eleverna sig inkluderade och 

trygga i FBK, men i förhållande till resten av skolan kan FBK vara utsatta för exkludering och 

i viss mån isolering eftersom att eleverna som ingår där har separat undervisning och kommer 

inte i kontakt med svenska elever på samma sätt som i vanlig klass. Detta medför att 

övergången från FBK till vanlig klass kan vara svår för dessa elever. Men det kanske ändå är 

det bästa sättet att göra det på. Utifrån en gemenskapsorienterad definition av inkludering 

upplever eleverna en stor samhörighet i både FBK och senare i sin SVA-grupp. Det faktum att 

eleverna upplever det som positivt att känna samhörighet med andra elever med liknande 

bakgrund som dom själva. Det kanske är ett bättre alternativ att eleverna får denna typ av 
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anpassad undervisning under en period, istället för att börja direkt i vanlig klass med en 

negativ känsla av att inte förstå någonting.  

I min studie hade eleverna olika uppfattningar om vad som var det bästa sättet att introducera 

nyanlända elever. Enligt de som jag intervjuade upplevde alla att det sätt som dom själva varit 

med om var det bästa sättet. De som har gått FBK tyckte att det var bra med en mjukstart och 

de som börjat direkt i vanlig klass tyckte att det var bra för en snabbare språkutveckling. 

6.2 Språket, sociala relationer och elevernas självförtroende 

 
I likhet med Nilsson Folke (2015, s. 39) uttryckte även eleverna i min studie att språket är 

väldigt viktigt för att känna sig inkluderad i klassen. Några av eleverna jag intervjuade 

uttryckte att dom var väldigt blyga i början beroende på att de inte behärskade språket. De 

ville inte heller be om hjälp ”hela tiden” som någon av eleverna uttryckte det. I denna process 

behöver lärarna stötta de ”nya” eleverna i sin undervisning och i det sociala samspelet med 

andra elever som är en viktig del i att eleverna ska känna sig inkluderade. 

En annan viktig del i elevernas introducering i den svenska skolan är elevernas 

självförtroende. Elevernas självförtroende påverkas huruvida de känner sig duktiga och 

framgångsrika i sitt skolarbete genom att få en bra introducering genom FBK eller att börja 

direkt i en svensk klass där eleverna inte förstår språket alls. 

Enligt min studie tolkade jag elevernas svar som att de kände sig mer bekväma att prata och 

ställa frågor i FBK och i sin SVA-undervisning än när eleverna var med sin ordinarie klass.    

-”jag tänker inte läsa i klassen nu i alla fall. Jag har provat att vara i klassen, jag känner 

hur svårt det är. Jag känner att jag inte vågar, i SVA känner jag alla” (Elev 4) 

-”I SVA får man mer hjälp med att läsa och skriva, det som man vill få ut, kommer ut, 

men i vanlig klass….det som man vill säga kommer aldrig ut….” (Elev 6) 

I Skolverkets (2018) översikt Greppa flerspråkigheten poängterar författarna tydligt att 

språket är en viktig del i elevernas skolframgång. Det berättar också flera av eleverna som jag 

intervjuar. Dom känner sig mer och mer bekväma i sitt skolarbete ju mer svenska de kan.   

6.3 Oklarheter kring SVA-undervisningen 

 
I Skolförordningen framgår att ämnet svenska som andraspråk ska anordnas ”om det behövs” 

(SFS 2011:185, 5 kap, §14), men det specificeras inte vad som kan ligga bakom det behovet. 

Detta gör att det ser väldigt olika ut i olika skolor och kommuner hur man arbetar med 

nyanlända och introduktionen i skolan. Vissa har förberedelseklasser i alla åldrar, vissa 
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kommuner har förberedelseklasser i högre ålder, andra kommuner erbjuder inte 

förberedelseklasser. 

Stora delar av min studie anser jag ändå visar på att eleverna tycker att det är bra med FBK 

innan eleverna introduceras i en vanlig klass. Samtliga elever uppskattar den hjälp och det 

stöd som dom får i sin SVA-undervisning. Eleverna känner sig trygga i sin SVA undervisning 

samt att det lyfter deras självförtroende kring svenska språket och eleverna törs mer när dom 

får undervisning i sin SVA grupp än vad dom skulle gjort annars. Flera elever säger att dom 

inte förstår vissa saker ibland, men att dom inte vill fråga och ta tid från de ”svenska” 

eleverna. När eleverna ingår i SVA gruppen känner dom en trygghet genom att ingen i SVA-

undervisningsgruppen behärskar det svenska språket fullt ut. 

”Om man läser SVA så kan man ju….men om man läser svenska så blir det mycket 

svårare och….. få…att skriva eller läsa men i SVA kan man ju liksom skriva och läsa” 

(Elev 6) 

 

Tryggheten i FBK och SVA-undervisningen gör att eleverna blir modigare och vågar mer än 

om de skulle befinna sig i en vanlig klass. Detta anser jag vara en god anledning till att ändå 

behålla den särskilda undervisningen för dessa elever ändå är det bästa alternativet.  

6.4 Inkludering/exkludering 

 
För mycket inkludering blir exkluderande i den mening att elever med särskilda behov skall 

till varje pris undervisas i klassrummet med sin ordinarie klass, detta gör att elever med 

särskilda behov kanske inte får den hjälp och extra stöd som det egentligen är i behov av för 

att klara läroplanens uppsatta mål. Många elever har dessutom svårigheter med att ingå i 

större sammanhang och fungerar bättre i mindre grupper där de blir mer sedda och kan få ett 

annat stöd mot för vad som erbjuds i ordinarie klass. Detta är en viktig aspekt i dagens skola 

där det är stort fokus på ”en skola för alla” och att alla elever skall inkluderas. Jag menar att 

inkludering i den mening att man känner sig sedd och hörd är mycket viktigt för alla elever i 

skolan. Att alla elever i mesta möjliga mån ska undervisas i klassrummet med sina 

klasskamrater menar jag är ett förlegat sätt att se som en del av inkludering. Det finns många 

barn i dagens skola med olika diagnoser och sociala problem som gör att det inte fungerar för 

vissa att sitta i ett klassrum tillsammans med 30 andra elever.  

Flera av eleverna i min studie berättade att de inte vågade ställa frågor i den vanliga klassen 

och att de kände sig blyga, detta medför att de inte får den hjälp och det stöd som dom 
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behöver. Detta medför att eleverna upplever en känsla av exkludering istället för inkludering, 

eftersom att eleverna inte får det stöd och den uppmärksamhet som de behöver på grund utav 

att de drar sig tillbaka. Detta beror på att de inte känner sig bekväma med språket i den 

utsträckning som är önskvärt för att våga ställa frågor.  

6.5 Metodkritik 

Som jag nämnde i beskrivningen av min metod finns det svårigheter med att vara objektiv i 

kvalitativa studier där man studerar människor och deras upplevelser. Den som gör studien 

skall på ett objektivt sätt tolka elevernas svar. Den som tolkar svaren gör det utifrån sin egen 

bakgrund och sitt eget sätt att se på situationen. Detta medför att studien speglas utav de 

erfarenheter och bakgrund som den som utför studien har. Enligt Bryman (2011, s. 362) krävs 

det en speciell metodologi för att studera människor. Den fenomenografiska metodansatsen 

vilken jag har använt mig av i analysen i denna studie är inriktad på att förstå fenomen i 

omvärlden (Fejes & Thornberg 2015, s. 162).  

Eftersom att utgångspunkten för fenomenografin är att människor uppfattar företeelser och 

beteenden i omvärlden på olika sätt, samt att det finns ett begränsat sätt att uppfatta dessa 

företeelser (Fejes & Thornberg 2015, s. 163). Har då denna typ av studie något värde?  

Ja, studien grundar sig på autentiska upplevelser som elever har. Lärare som uppfattar dessa 

elevers upplevelser kommer att agera utifrån detta och likt Thomasteoremet blir situationen 

verklig till sina konsekvenser utifrån att läraren definierar situationen som verklig.  

För att analysen skall bli så objektiv som möjligt inom denna metod finns det en tydlig 

analysmodell som jag använt mig utav vilket underlättar mitt förhållningssätt att vara 

objektiv. Eftersom att några av eleverna var väldigt osäkra på språket, genomförde jag några 

av intervjuerna på engelska vilket några elever kände sig mer bekväma med. På mina frågor 

om inkludering respektive exkludering hade de flesta eleverna svårt att förstå vad som 

menades med det, då fick jag försöka att beskriva dessa begrepp ytterligare.  Inkludering 

/exkludering är begrepp med olika definitioner så som placering- individ- och 

gemenskapsdefinition beroende på viken definition av begreppet man använder kan det hända 

att eleverna tolkat dessa begrepp på olika sätt. Detta gör att svaren på om eleverna känner sig 

inkluderade eller ej kan vara baserade på olika definitioner av begreppet.  

När man genomför semistrukturerade intervjuer är det inte alltid så att följdfrågorna till 

eleverna blir desamma, beroende på vad eleverna har svarat i föregående fråga. Detta kan vara 

ett problem med denna typ av kvalitativa intervjuer. Intervjuerna skiljer sig beroende på vem 
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som blir intervjuad. Vissa av eleverna svarade mycket utförligt medan några svarade väldigt 

kort. Detta medför att de elever som svarar mer utförligt får mer utrymme att skapa resultatet 

av studien, än de som är väldigt kortfattade och fåordiga. En annan aspekt av 

semistrukturerade intervjuer är att det ges utrymme till att ställa olika följdfrågor vid 

knapphändiga svar, till skillnad från en enkät där frågorna ser likadana ut hela tiden oavsett 

vad respondenterna svarar. Trots risken för att bli subjektiv i sin bedömning av 

informanternas svar så upplever jag den fenomenografiska metodansatsen som en bra metod 

för denna typ av studie. 

7. Reflektion 

Lärarna har en avgörande betydelse för nyanlända elever när de skall introduceras i ordinarie 

klass. Om de nyanlända eleverna skall få en chans att vara delaktiga i klassen och skolarbetet i 

stort är det av stor vikt att lärarna hjälper och stöttar dessa elever särskilt viktigt är det i början 

när de nyanlända eleverna introduceras i ordinarie klass. I övergången mellan FBK och 

ordinarie klass upplever de nyanlända eleverna den största svårigheten.  En annan viktig del 

att tänka och ta tillvara på och utnyttja i olika undervisningssituationer är de nyanländas 

bakgrund och kultur. Genom att vi intresserar oss för dessa elever kan vi få dem att dela med 

sig av sin kultur och bakgrund. Detta gör att nyanlända elever känner sig sedda och vi får 

möjlighet att lära oss om andra kulturer. 

 

 

 

 

 

  



28 
 

Referenser 
 

Brodin Jane & Lindstrand Peg (2010). Perspektiv på en skola för alla. Lund Studentlitteratur. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

 

Bunar, Nihad (2010). Nyanlända och lärande: en forskningsöversikt om nyanlända elever i 

den svenska skolan. Stockholm: Vetenskapsrådet 

Tillgänglig på Internet: https://publikationer.vr.se/produkt/nyanlanda-och-larande/ 

 

Cummins, Jim (2017). Flerspråkiga elever: effektiv undervisning i en utmanande tid. Första 

utgåvan Stockholm: Natur & Kultur 

 

Fejes, A. & Thornberg, R. (red.) (2015). Handbok i kvalitativ analys. Johanneshov: TPB. 

 

Fridlund, Lena (2011). Interkulturell undervisning - ett pedagogiskt dilemma: talet om 

undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser. Diss. Göteborg : Göteborgs 

universitet, 2011 

Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2077/25382 

 

Haglund, Charlotte (2005). Social interaction and identification among adolescents in 

multilingual suburban Sweden: a study of institutional order and sociocultural change. Diss. 

Stockholm : Stockholms universitet, 2005 

 

Hyltenstam, K. (2000). Svenska som andraspråk – universitetsämne utan 

forskningsorganisation och forskarutbildning. I H. Åhl (Red.). Svenskan i tiden – verklighet 

och visioner. (s.121-137). Stockholm: HLS Förlag. 

 

Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) (2013). Svenska som andraspråk: i forskning, 

undervisning och samhälle. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Lindberg, I. & Hyltenstam K. (2012). Flerspråkiga elevers språkutbildning. I: 

Olofsson, M. (red.), Symposium 2012 – Lärarrollen i svenska som andraspråk 

(s. 28–51). Stockholm: Stockholms universitets förlag. 

Nationellt centrum för svenska som andraspråk 

https://www.andrasprak.su.se/om-oss/vanliga-fr%C3%A5gor/grundskola/vilka-elever-ska-

undervisas-i-svenska-som-andraspr%C3%A5k-1.149409 

 

Nilholm, C. (2019). Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen. 

Johanneshov: MTM. 

 

Nilsson, J. & Axelsson, M. (2013). ”Welcome to Sweden...”: Newly Arrived 

Students' Experiences of Pedagogical and Social Provision in Itroductory and 

Regular Classes. International Electronic Journal of Elementary Education, 2013, 

6(1), s. 137–164. 

 

Nilsson Folke, J. (2017). Lived transitions [Elektronisk resurs] : experiences of learning and 

inclusion among newly arrived students. Diss. (sammanfattning) Stockholm : Stockholms 

universitet, 2017. Stockholm. 

https://publikationer.vr.se/produkt/nyanlanda-och-larande/
http://hdl.handle.net/2077/25382
https://www.andrasprak.su.se/om-oss/vanliga-fr%C3%A5gor/grundskola/vilka-elever-ska-undervisas-i-svenska-som-andraspr%C3%A5k-1.149409
https://www.andrasprak.su.se/om-oss/vanliga-fr%C3%A5gor/grundskola/vilka-elever-ska-undervisas-i-svenska-som-andraspr%C3%A5k-1.149409


29 
 

Otterup, Tore (2005). "Jag känner mej begåvad bara": om flerspråkighet och 

identitetskonstruktion bland ungdomar i ett multietniskt förortsområde. Diss. Göteborg : 

Göteborgs universitet, 2005 

Tillgänglig på Internet: 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/16462/5/gupea_2077_16462_5.pdf 

 

Parszyk, Ing-Marie (1999). En skola för andra minoritetselevers upplevelser av arbets- och 

livsvillkor i grundskolan. Enskede: TPB 

 

SFS 2011:185.Skollag. Stockholm:Utbildningsdepartementet 

 

Skolinspektionen. (2009). Utbildning för nyanlända elever – rätten till en god utbildning i en 

trygg miljö. Övergripande granskningsrapport 2009:3. Stockholm: Skolinspektionen 

 

Skolinskpektionen (2010) Språk- och kunskapsutveckling [Elektronisk resurs] för barn och 

elever med annat modersmål än svenska. (2010). Stockholm: Skolinspektionen 

Tillgänglig på Internet: 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/sprak-

kunskapsutveckling/kvalgr-sprakutv-slutrapport.pdf?epslanguage=sv 

 

Skolverket. (2005). Elever med utländsk bakgrund. Stockholm: Fritzes. 

 

Skolverket (2008). Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Stockholm: Danagårds 

grafiska 

Skolverket (2008) Med annat modersmål - elever i grundskolan och skolans verksamhet. 

(2008). Stockholm: Skolverket 

 

Skolverket (2012) Greppa språket: ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. 2. uppl. 

(2012). Stockholm: Skolverket 

 

Skolverket (2018) Svenska som andraspråk i praktiken. Stockholm: Skolverket 

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d393/1553967978798/pdf3
956.pdf 
 

Skolverket (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

REVIDERAD 2019. Norstedts Juridik AB. 

 

Svensson, G., Rosén, J., Straszer, B. & Wedin, Å. (red.) (2018). Greppa flerspråkigheten 

[Elektronisk resurs] : en resurs i lärande och undervisning. Skolverket 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (2010). Nyanlända elevers utbildning – Goda exempel 

från 10 kommuner. Stockholm: Sveriges kommuner och Landsting. 

Thomas, Wayne P. & Collier, Virginia P. (1997). School effectiveness for language minority 

students [electronic resource] / Wayne P. Thomas and Virginia Collier.. Washington, D.C.: 

National Clearinghouse for Bilingual Education 

Tillgänglig på Internet: http://www.thomasandcollier.com/assets/1997_thomas-collier97-1.pdf 

 

 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/16462/5/gupea_2077_16462_5.pdf
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/sprak-kunskapsutveckling/kvalgr-sprakutv-slutrapport.pdf?epslanguage=sv
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/sprak-kunskapsutveckling/kvalgr-sprakutv-slutrapport.pdf?epslanguage=sv
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d393/1553967978798/pdf3956.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d393/1553967978798/pdf3956.pdf
http://www.thomasandcollier.com/assets/1997_thomas-collier97-1.pdf


30 
 

Torpsten, Ann-Christin (2008). Erbjudet och upplevt lärande i mötet med svenska som 

andraspråk och svensk skola. Diss. Växjö : Växjö universitet, 2008 

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vxu:diva-2435 

 

Utbildningsdepartementet (2013) Utbildning för nyanlända elever, Ds2013:6 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig 

forskning. Elanders Gotab 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Bilaga 1 
 

 

Intervjufrågor 

 

Har du gått förberedelseklass? Bra/Dåligt? 

Läser du modersmål? Om nej, varför? 

Hur upplever du att det är att läsa SVA? 

Skulle du hellre vilja läsa ordinarie svenska? Om ja, Varför? 

Tror du det är bättre eller sämre för dig att läsa SVA eller ordinarie svenska? 

Vad upplever du som exkluderande i skolan? 

Vad upplever du som inkluderande i skolan? 

 


