
1 
 

ÖREBRO UNIVERSITET  

Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3  

Svenska språket  

Svenska, Självständigt arbete inriktning f-3, Avancerad nivå, 15 högskolepoäng  

VT 2016  

 

 

 

 

                   

 
”Vanlig” svenska och svenska som andraspråk 
– En studie om lärares uppfattningar kring undervisningen i svenska som andraspråk 

 

 

Författare: Alexandra Nordström 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Handledare: Helge Räihä 



2 
 

Abstract 

Nordström, Alexandra (2016): “Vanlig” svenska och svenska som andraspråk – En studie om 

lärares uppfattningar kring undervisningen i svenska som andraspråk (“Ordinary” Swedish and 

Swedish as a second language- A study of teacher’s perceptions about the teaching in Swedish 

as a second language). Independent Project, Specialization in Early Years Teaching and Grades 

f-3, Advanced Course, 15 Credits. School of Humanities, Education and Social Sciences. 

The Swedish society has in the recent decades undergone major changes as a result of 

globalization, migration due to natural disasters, war and poverty, and today we live in a soceity 

characterized by multiculturalism. The major changes in our society is also reflected in the 

school and today is almost 20 percent of the pupils multilingual something that requires that 

both schools and invididual teacher´s develops an expertise in handling the meaning of teaching 

in a multilingual environment.  As for the teaching in Swedish as a second language its very 

important that teachers have developed an expertise to meet all students equally regardless of 

linguistic and cultural background.  

Teachers today therefore need to develop intercultural skills and need to have knowledge about 

what promotes multilingual pupils learning so they can be successful in school. This is 

something that has proven not to be quite as simple and previous research shows that teacher´s 

today lack the knowledge and skills about how diversity is managed and numerous teachers 

teaching in swedish as a second language have no formal training in the subject. Other factors 

that previous research proves to be problematic regarding second language instruction are 

segregated education and that second language teaching tend to focus on the students faults and 

shortcomings instead of their strenghts. The aim of this study is therefore to investegate 

teacher´s perceptions about the education in Swedish as a second language and it´s possibilities 

and limitations, and how teachers perceive that the teaching in Swedish as a second language 

can be pursued. Qualitative interviews reveal that teachers percieve a lack of resources and a 

lack of teachers who teach in Swedish as a second language. This study concludes that teachers 

feel the need for more resources and more time to be able to pursue teaching in Swedish as a 

second languague in the way they want to.  

 

Key words: Swedish as a second language, education , multilingualism, mother tounge, 

teacher´s perceptions   
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1. Inledning 

Det svenska samhället har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar något 

som orsakats av globalisering, migration till följd av naturkatastrofer samt krig och fattigdom 

och vi lever idag i ett samhälle som präglas av mångkulturalitet (Fridlund 2011:13). De stora 

förändringarna i vårt samhälle återspeglas även i skolan och i dag är nästan 20 procent av 
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eleverna flerspråkiga något som ställer krav på både skolan och enskilda lärare. Idag möts lärare 

och elever i en miljö som präglas av mångkulturalitet vilket gör att lärare behöver ha en 

utvecklad kompetens för att hantera innebörden av att undervisa i en sådan miljö (Lahdenperä 

& Sandström 2013:91). När det gäller undervisningen i svenska som andraspråk är det är av 

stor vikt att lärare har en utvecklad kompetens för att kunna möta alla elever likvärdigt oavsett 

språklig och kulturell bakgrund något som enligt Lahdenperä & Sandström (2013:91) är en 

utmaning för hela skolsystemet. Lärares förhållningssätt samt vetskap om språkets roll för 

undervisningen i svenska som andraspråk lyfts fram som viktiga faktorer för flerspråkiga 

elevers framgång och en av de viktigaste aspekterna av en interkulturell didaktik är enligt 

Lahdenperä & Sandström (2013:97) att utveckla lärandeprocesser som syftar till 

självmedvetenhet om ens egen historia, kulturella värderingar, samhälle samt vedertagna 

pedagogiska teorier. 

Lärare idag behöver således utveckla en interkulturell kompetens och undervisning samt 

behöver ha kunskaper om vad som gynnar flerspråkiga elevers lärande för att de ska kunna vara 

framgångsrika i skolan (Skolverket 2012:14). Detta är något som inte visat sig vara helt enkelt 

och kvalitetsgranskningar från PISA visar att elever med svenska som andraspråk har ett helt 

klart försämrat resultat vad gäller läsförståelse. Var femte elev når inte upp till grundläggande 

nivå i läsförståelse och i gruppen med elever med utländsk bakgrund är det ännu fler som inte 

uppnår den nivå som anses nödvändig för att kunna tillgodogöra sig kunskaperna i skolan 

(Skolverket 2012:9). Vidare framhåller forskare som Karin Torpsten (2008) och Lena Fridlund 

(2011) att lärare i dag i stor utsträckning saknar kunskaper och kompetens om hur mångfald 

hanteras och många lärare som undervisar i svenska som andraspråk idag har inte heller något 

formell utbildning i ämnet, och om de har någon utbildning är den låg eller nästintill obefintlig. 

Det är så mycket som 2/3 av de lärare som undervisar i svenska som andraspråk som saknar 

relevant utbildning (Vetenskapsrådet 2013:294). 

Andra faktorer som via tidigare forskning visar sig vara problematiska gällande 

andraspråksundervisningen gäller bland annat segregerad undervisning samt att 

andraspråksundervisningen i hög grad tenderar att fokuseras på elevers fel och brister i stället 

för deras styrkor (Torpsten 2008:152). 

Då tidigare forskning visar på denna problematik och samtidigt framhåller vikten av kompetens 

hos lärare som undervisar i svenska som andraspråk finner jag detta område högst aktuellt och 

relevant att undersöka vidare. Fokus i denna studie kommer därför ligga på lärares uppfattningar 

kring möjligheter och begränsningar i undervisningen i svenska som andraspråk samt vilka 
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uppfattningar som finns hos lärare gällande hur undervisningen i svenska som andraspråk kan 

bedrivas. Då undervisning i svenska som andraspråk är ett högst aktuellt ämne då det bara under 

det senaste året kommit en stor andel nya elever till Sverige har jag en förhoppning om att min 

studie ska kunna bidra med ytterligare kunskap kring lärares uppfattningar om undervisningen 

i svenska som andraspråk och dess möjligheter och begränsningar. 

 

 

 



7 
 

1.1 Begreppen  

1.1.1 Svenska som andraspråk, modersmål, andraspråkselev, flerspråkig och tvåspråkig 

För att undvika förvirring kring studiens centrala begrepp och deras innebörd, samt för att 

klargöra hur jag kommer att använda mig av begreppen i studien följer här en kort definition av 

dessa. Tre begrepp kommer att genomsyra studien och detta är begreppen Svenska som 

andraspråk, flerspråkig och modersmål. Vad gäller dessa begrepp kommer jag utgå ifrån de 

definitioner som Torpsten (2008) använder sig utav i sin avhandling. 

Torpsten (2008) framhåller att den undervisning som specifikt riktar sig till elever med annat 

förstaspråk än svenska betecknas som svenska som andraspråk (Torpsten 2008). Dagens 

undervisning i svenska som andraspråk samt bedömning av andraspråkselever ska enligt 

Skolverket (2011) utgå från kursplanen i svenska som andraspråk i Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11). Skolämnet svenska som andraspråk har enligt 

Skolverket (2011) ansvaret för att elever med annat förstaspråk än svenska får möjlighet att 

utveckla sina språkförmågor på samma villkor som elever med svenska som förstaspråk. Detta 

innebär att elevernas språkutveckling utgör kärnan i både skolämnet svenska och i ämnet 

svenska som andraspråk (Skolverket 2011). Svenska som andraspråk kan även förkortas som 

SVA. I denna studie kommer jag att använda mig utav både begreppet svenska som andraspråk 

samt förkortningen SVA då flera av studiens informanter använder denna förkortning. 

Vad gäller begreppet modersmål är detta enligt Torpsten (2008:23) det språk en individ 

etablerat de första språkliga kontakterna på. Det benämns också förstaspråk det vill säga det 

eller de första språk en individ tillägnar sig. Första språket förvärvas informellt alltså utan 

formell undervisning i språkets naturliga miljö. 

Begreppet andraspråk innebär istället att ett eller flera språk redan är etablerade när 

andraspråkslärandet startar. En andraspråkselev är därmed alltså en elev som redan har ett eller 

flera språk etablerade när inlärningen av ett nytt språk börjar som i det här fallet då är svenska 

(Torpsten 2008:23).  

Vad gäller begreppet tvåspråkig syftar detta till en elev med två förstaspråk. En elev som 

betecknas som flerspråkig är enligt Torpsten (2008:23) en elev som har två förstaspråk och som 

tillägnat sig ett andraspråk. Vidare menar hon att de flesta människor i världen idag är att 

betrakta som tvåspråkiga eller flerspråkiga.  
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I denna studie kommer jag att använda mig av begreppet flerspråkig. Med det menar jag då 

elever med ett eller två förstaspråk. När jag refererar till andra forskare och studier använder 

jag mig av de begrepp som de använder sig utav. 

1.2 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar som finns hos lärare gällande 

undervisningen i svenska som andraspråk. Då flera aspekter kan inverka på lärares 

uppfattningar gällande undervisningen i svenska som andraspråk avser även syftet att ta del av 

de möjligheter och begränsningar lärare uppfattar att det finns inom undervisningen. 

Undersökningen utgår ifrån följande frågeställningar: 

 Vilka uppfattningar finns hos lärare gällande hur den konkreta undervisningen i svenska 

som andraspråk kan bedrivas? 

 Finns skilda uppfattningar hos lärare gällande synen på undervisningen i svenska som 

andraspråk och dess möjligheter och begränsningar? 

 

1.3 Disposition 
I kapitel 2 definieras, förklaras och ges en bakgrund till studiens centrala begrepp samt hur olika 

forskare och författare beskriver och problematiserar det forskningsfält som denna studie 

ansluter sig till. I kapitel 3 presenteras olika forskningsstudier som är inriktade mot samma 

område som denna studie behandlar nämligen undervisningen i svenska som andraspråk. I 

kapitel 4 redogör jag för intervju vilken är den metod som valts för att samla in empirisk data, 

hur urvalet gått till, genomförandet, transkribering samt hur analysen gått till. Vidare innefattar 

även kapitel 4 en redogörelse för de etiska överväganden som gjorts i samband med denna 

studie. I kapitel 5 som är resultatdelen redogör jag för analysen av det empiriska materialet som 

utgörs av lärarintervjuerna.  Kapitel 6 är ett diskussionskapitel där jag diskuterar för och 

nackdelar, mina egna ställningstaganden och synpunkter samt vilka slutsatser som kan dras av 

det empiriska materialet samt en metoddiskussion. Jag diskuterar också vad min studie kan 

bidra med till verksamma lärare på fältet samt förslag på vidare forskning kring området. 

2. Bakgrund 
Det svenska samhället har enligt Lena Fridlund (2011:13) genomgått stora förändringar under 

de senaste decennierna något som orsakats av såväl globalisering, migration till följd av 

naturkatastrofer samt krig och fattigdom i vår omvärld. Även Norberg Brorsson & Laino 

(2015:13) lyfter fram detta och framhåller att den demografiska bilden har ändrats vilket 
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påverkar skolans verksamhet. Flerspråkiga elever utgör i dagsläget ca 20 procent av samtliga 

elever i den svenska grundskolan (Norberg Brorsson & Laino 2015:13). Den ökade 

mångkulturella sammansättningen i skolan gör att allt mer elever och lärare möts i en 

lärandemiljö som präglas av mångkulturalitet. Detta gör att lärare behöver ha en utvecklad 

kompetens för att hantera innebörden av att undervisa i en sådan miljö (Lahdenperä & 

Sandström 2013:91). 

2.1 Svenska som andraspråk som eget ämne  
Vad gäller ämnesområdet svenska som andraspråk och dess utveckling mot ett eget ämne tog 

detta enligt Fridlund (2011:26) sin början i och med en diskussion som fördes inom 

universiteten. Diskussionen handlade om vikten av att anpassa utbildningar till samhället och 

den dåvarande arbetsmarknadens förändrade behov i och med att samhället blivit mer 

mångkulturellt. Den ökande arbetskraftsinvandringen i slutet av 1960- talet var en starkt 

bidragande faktor och samhällets och arbetsmarknadens utbildningsbehov grundade sig i en 

ambition om att få in de nya medborgarna i samhälls- och arbetslivet på ett sådant effektivt sätt 

som möjligt (Fridlund 2011). 

Trots att diskussionerna tog sin början redan i slutet på 1960 talet dröjde det enligt Lindberg & 

Hyltenstam (2013) fram till 1995 innan svenska som andraspråk infördes som ett eget ämne 

med en egen kursplan i den svenska skolan. Att svenska som andraspråk infördes som ett eget 

ämne handlade om en strävan om att bryta den enspråkiga och monokulturella hegemoni som 

starkt missgynnat flerspråkiga elever i den svenska skolan under många år (Lindberg & 

Hyltenstam 2013:3). 

Då svenska som andraspråk blev ett eget ämne med en egen kursplan, som i alla avseenden 

likställdes med det traditionella svenskämnet, uppstod en hög grad av parallellitet mellan 

ämnena. De som var förespråkare för denna lösning menade att man genom detta gav 

erkännande åt den språkliga och kulturella mångfalden vilket i sin tur skulle leda till en höjd 

status och professionalisering av ämnet svenska som andraspråk då ämnet inte längre skulle 

betraktas som en kortsiktig stödåtgärd (Lindberg & Hyltenstam 2013). Införandet av det nya 

ämnet visade sig dock inte erbjuda den idealiska lösning på frågan om minoritetsspråkelevernas 

rätt till likvärdig utbildning som man hade hoppats på.  

Ganska snart framkom det att de missförhållanden som rapporterats under de år som ämnet 

hade haft status som stödämne bestod även efter reformens genomförande (Lindberg & 

Hyltenstam 2013:30). Lindberg & Hyltenstam (2013:31) framhåller att möjliga orsaker för 
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ämnets svaga ställning bland annat handlar om bristande kompetens hos skolledare och lärare, 

skolans monokulturella och enspråkiga norm, synen på flerspråkighet som brist snarare än 

resurs, fortsatt stödtänkande, otydliga styrdokument samt brist på tillförlitliga och valida 

diagnosinstrument (Lindberg & Hyltenstam 2013:31). 

2.2 På sättet vi talar – om språkets makt  
Genom språket formuleras enligt Torpsten (2008:39) vad som är sant, normalt, avvikande samt 

hur vi ska betrakta vår omvärld. Språk och begrepp kan därför ses både som menings- och 

maktskapande och som kulturella och gemensamma referensramar. Vidare framhåller 

författaren att ord bestäms och kombineras på ett bestämt sätt som innebär att andra 

kombinationer utesluts. Ett meningsskapande kan därmed innebära att en världsbild, som 

framstår som den sanna, självklara, förgivettagande eller dominerande återskapas genom ord 

och språkliga handlingar (Torpsten 2008:40). 

Begreppen invandrare, andraspråkselev eller svenska som andraspråk är exempel på språkliga 

konstruktioner som skapar både makt och mening när de formuleras ibland annat läro- och 

kursplaner. Sättet vi talar om undervisning och undervisningsinnehåll kan således ses som en 

språklig konstruktion som baseras på konstruktioner av makt (Torpsten 2008:40). Talet om 

andraspråkselever och svenska om andraspråk i policytexter uttrycker med andra ord makt. 

Vidare framhåller Torpsten (2008:40) att genom att uttrycka vad som anses vara viktig kunskap 

i ett styrdokument för skolan så utövar man en makt, det är nämligen en väg att upprätthålla en 

erhållen makt. Ett annat sätt att utöva makt är att anordna undervisning vars innehåll syftar till 

att uppfostra barn och unga i olika tiders samhällsvärden och inom normer för vad som är 

normalt respektive avvikande (Torpsten 2008). För att någonting ska betraktas som normalt 

behövs det någonting som avviker ifrån detta, inom normer för vad som är normalt konstrueras 

vi som är normala och de andra, de som avviker ifrån normen. Elever med utländsk bakgrund 

eller med svenska som andraspråk kan vara exempel på avvikelser från normen. De avviker 

från det som betraktas som normalt i den svenska skolan och genom att betrakta några som 

avvikande så utövas makt av dem som ska utbilda över dem som ska utbildas (Torpsten 2008:40 

).  

De som tillåts tala i formulerandet av läroplaner utövar också makt över de lärare som ska tolka 

dessa texter och sedan genomföra undervisningen. Sättet att tala om undervisning och 

undervisningsinnehåll kan således ses som en språklig konstruktion som baseras på 

konstruktioner av makt (Torpsten 2008:40). 
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Genom vetandet och sättet att tala om någonting eller hur man organiserar uppdelning av till 

exempel elever i olika grupper så utövas makt. Subjekt, vetande och makt är beroende av 

varandra (Torpsten 2008). Vidare framhåller Torpsten (2008:40) i enlighet med Foucaults 

resonemang att ett fenomen artikuleras genom subjektets sätt att tala om eller organisera det. 

Tillexempel artikuleras och organiseras andraspråkselev och ämnet svenska som andraspråk 

eller så särskiljs andraspråksundervisningen i ett socialt sammanhang. 

Andraspråksundervisning som organiseras som åtskiljande praktik utgör därför enligt Torpsten 

(2008:40) ett exempel på lärarexperternas maktutövning som kan innebära uteslutning av 

elever. 

2.3 Den enspråkiga normen- bristtänkande 
Enligt Lindberg & Hyltenstam (2013:6) bekräftas det brisstänkande som enligt många svenska 

studier karaktäriserat synen på elever med annan kulturell bakgrund än den homogent svenska 

även i internationell forskning. Utifrån ett sådant bristperspektiv framställs minoritetseleverna 

som problemelever med begränsad kapacitet och låg motivation eftersom de saknar det 

”symboliska kapital som majoritetskulturen värderar” (Lindberg & Hyltenstam 2013:33). 

Vidare framhåller Lindberg & Hyltenstam (2013:34) att dylika uppfattningar och 

förhållningssätt i förhållande till språklig och kulturell mångfald bör ses mot bakgrund av 

ideologier om den språkliga homogenitetens överlägsenhet. I det sociopolitiska klimat som 

länge dominerat västvärlden så menar författarna att nationella språk, enspråkighet och 

monokulturalitet idealiserats medan språklig mångfald har utmålats som ett hot mot utveckling, 

integration och social kontinuitet och koherens. Vidare framhåller de att dessa attityder och 

värderingar ofta är omedvetna för individerna själva och de ifrågasätts sällan då de betraktas 

som självklara.  

 
Internationell forskning visar även att det finns en stark strävan mot normalisering av 

minoritetselever som enligt Lindberg & Hyltenstam (2013) tycks gå hand i hand med den syn 

på integration som minoritetsmedlemmars ensidiga anpassning till majoritetssamhället och 

negativa attityder gentemot de som inte talar majoritetsspråket. Detta är något som de menar 

kan leda till en stigmatisering av flerspråkiga elever i skolsystemet både på ett övergripande 

plan men även i den vardagliga skolpraktiken (Lindberg & Hyltenstam 2013:34). 

Även Torpsten (2008) lyfter fram bristtänkandet och menar att kritik kan riktas mot skolans och 

lärares förhållningssätt gentemot andrapspråkselever. Elever med invandrarbakgrund 

kategoriseras på ett sätt som kan skada när invandrarbakgrund eller utländsk härkomst ses som 

en brist. Detta bristperspektiv bygger på ett väldigt slutet synsätt där man fokuserar på hinder, 
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brister och svårigheter och att skolan kan kompensera de brister föräldrar och hemmen antas ha 

(Torpsten 2008:43). Tanken om att någonting har brister utgår ifrån att någonting annat är 

komplett och hos elever med svenska som andraspråk kan det som är annorlunda, tillexempel 

deras icke svenskhet och oskicklighet i språket upplevas som brister. I lärares strävan efter 

utjämning så upplevs dessa elevers olikheter som svåra att hantera och språkliga olikheter i 

termer av flerspråkighet kan upplevas ett problem (Torpsten 2008). 

Om istället uppfattas som en resurs menar Torpsten (2008:43) att flerspråkiga personer och 

flerspråkiga minoriteter inkluderas och genom detta så motverkas ett vi – och domtänkande. 

Dock menar hon att i många skolor i dag så betraktas just barns olika modersmål eller 

flerspråkighet som ett problem och i ett sådant perspektiv så kan skolans undervisning med 

hjälp av särskilda resurser kompensera eleverna för deras brister. 

2.4 Lärares förhållningssätt och kompetens- en framgångsfaktor 
Lärares förhållningssätt ses enligt Lindberg & Hyltenstam (2013) som en viktig del i 

andraspråkselevers framgång och det är som ovan nämndes viktigt att ha ett resurstänkande i 

stället för ett bristtänkande gällande andraspråkselever för att motverka ett vi – och 

domtänkande. En annan del som lyfts fram av Lahdenperä & Sandström (2013:91) är att lärare 

i dag behöver ha en utvecklad kompetens för att kunna hantera innebörden av och för att kunna 

undervisa i en lärandemiljö som präglas av mångkulturalitet.  

 Att lärare idag behöver en utvecklad kompetens att möta alla elever likvärdigt, oavsett deras 

språkliga, sociala och kulturella bakgrund är en utmaning för hela skolsystemet och där spelar 

den didaktiska forskningen en central roll (Lahdenperä & Sandström 2013:91). 

Flera forskare har enligt Lahdenperä & Sandström (2013:93) visat på att det inte räcker med att 

lärare har en allmänt välvillig inställning till olika kulturer för att lyckas med sin undervisning. 

Enligt James Banks innehåller en interkulturell undervisning fem specifika dimensioner (1) 

Innehållsintegrering där lärare använder olika ämnesinnehåll från olika kulturer i sin 

undervisning (2) Konstruktion av kunskap, vilket innebär att lärare hjälper elever att förstå, 

undersöka och avgöra hur implicita, kulturella antaganden, referensramar och perspektiv 

påverkar hur kunskap konstrueras (3) reducering av fördomar, där lärare via 

undervisningsmetoder och material hjälper elever att utveckla positiva attityder till andra 

grupper (4) rättvisepedagogik, där lärare modifierar undervisningen så att elever ifrån olika 

kultur och språk- och sociala grupper får samma lärandemöjligheter och till sist (5) empovering, 

vilket innebär en möjliggörande skolkultur där lärare och skolledning förändrar skolans kultur 

och omgivning så att olika grupper känner samma status i skolans kulturliv (Lahdenperä & 
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Sandström 2013:93). Till Banks fem dimensioner kan man lägga till en sjätte dimension som 

innebär att lärare har medvetandegjorts om olika kulturers uttryckssätt och tillåter en jämbördig 

kommunikation med elever om detta. Med dessa sex dimensioner i åtanke kan vi enligt 

Lahdenperä & Sandström (2013:94) utveckla en interkulturell didaktik, ett sätt att undervisa i 

våra mångkulturella klassrum. 

En av de viktigaste aspekterna av interkulturell didaktik är att utveckla lärandeprocesser som 

syftar till självmedvetenhet om ens egen historia, kulturella värderingar, samhälle och 

vedertagna pedagogiska teorier. Vidare framhåller Lahdenperä & Sandström (2013:97) vikten 

av att lärare inser vad det betyder att få all sin skolundervisning på ett språk som inte är ens 

modersmål, och vad det innebär att ha skilda synsätt på kunskap, lärande och undervisning. För 

att lyckas med detta behöver lärare se sig själva utifrån som en kulturell varelse. 

Även Skolverket (2012:14) framhåller vikten av kunniga lärare inom undervisningen av elever 

med svenska som andraspråk och framhåller vidare att det är läraren som måste agera modell 

och undervisa för att bygga upp en innehållsförståelse. Dock framhåller forskare att lärarrollen 

behöver uppdateras för att möta och stötta flerspråkiga elevers lärande. Flerspråkiga elever 

behöver mötas av höga förväntningar från läraren och utmanas tankemässigt även om deras 

språknivå inte nått en fullgod nivå.  

2.4.4 språkets roll i andraspråksundervisningen  

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11:239) uttrycks 

det under kursplanen för svenska som andraspråk att språk är människans främsta redskap för 

att tänka, kommunicera och för att lära. Det är genom språket vi människor utvecklar vår 

identitet, uttrycker våra känslor och tankar samt förstår hur andra tänker och känner (Lgr 

11:239). Vidare uttrycks det i Lgr 11 vikten av att ha ett rikt och varierande språk för att kunna 

förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar olika generationer samt språk möts. 

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk syftar enligt Lgr 11 till att eleverna får 

utveckla kunskaper i och om det svenska språket och eleverna ska genom undervisningen ges 

förutsättningar att utveckla sitt svenska tal och skriftspråk så att eleverna får tilltro till sin 

språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för olika syften (Lgr 11:239).  

Eleverna skall även genom undervisningen ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om det 

svenska språket och dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp och hur språkbruket 

varierar beroende på sociala sammanhang och medier (Lgr 2011).  
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Likt Lgr 11 lyfter Skolverket (2012:14) fram att den faktor som anses avgörande för att 

flerspråkiga elever ska nå skolframgång är att de tillgodogör sig ett välfungerande språk för 

olika sammanhang något som enbart kan ske genom professionella lärare. En professionell 

lärare beskrivs av Skolverket (2012:14) som en lärare som är kunnig inom sitt ämne, 

ämnesdidaktiskt kunnig samt som är medveten om språkets roll för elevers kunskapsutveckling 

i ämnet.  

Gällande flerspråkiga elevers lärandeprocesser lyfter Skolverket (2012) fram att det är språkets 

allsidiga användning som betonas starkast. Detta innebär att eleverna i all undervisning erbjuds 

rikliga tillfällen till språkanvändning och interaktion. Vidare framhåller Skolverket (2012:14) 

att flera svenska skolforskare så som Monica Axelsson, Gun Hägerfelth, Caroline Liberg och 

Inger Liberg pekar på vikten av språkanvändning och interaktion vid interkulturell 

undervisning. 

2.4.5 Den genrebaserade pedagogiken- en metod i andraspråksundervisningen 

En metod studiens informanter framhåller att de använder sig av i sin undervisning av 

flerspråkiga elever är den genrebaserade pedagogiken. 

Enligt Kuyumcu (2013:6) så finns det internationellt flera riktningar inom genrebaserad 

pedagogik men den som fokuseras i denna artikel är den som utvecklades i Australien som även 

kallas för Sydneyskolan. Pedagogiken i den genrebaserade undervisningen grundar sig på 

Vygotskys utvecklingsteorier om inlärning samt Bernsteins teorier om språkets sociala koder 

och hur de används till exempel i klassrumsinteraktion. 

Enligt Kuyuncu (2013:8) beskrivs den genrebaserade pedagogiken på ett konkret sätt genom 

den undervisningsmodell som utvecklades av Callaghan och Rothery (1988). Denna 

undervisningsmodell utvecklades för att stödja elevers litteracitetsutveckling i skolans 

ämnesundervisning i de lägre skolåren och har på svenska fått benämningen cirkelmodellen för 

undervisning och lärande. Som framgår av namnet så bygger arbetssättet på en cirkulär cyklisk 

undervisningsmodell som består av minst fyra undervisningsfaser varigenom det behandlade 

ämnet bearbetas utifrån olika perspektiv se figur 1: 
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Figur 1. Cirkelmodellen för undervisning och lärande 

Perspektivet i den första fasen utgår ifrån en kartläggning av elevernas förkunskaper i ämnet 

som kan användas som grund för vidareutveckling av kunskaperna, vilket innebär att relevant 

kunskap om ämnet byggs upp så att eleverna får ämnesrelaterade språkliga samt tankemässiga 

verktyg att arbeta med (Kuyumcu (2013:9). Detta sker med hjälp av olika elevaktiviteter som 

introducerar och befäster viktiga begrepp och ett ämnesspecifikt ordförråd. 

I fas två fortsätter undervisningen med att eleverna tillsammans med sin lärare dekonstruerar 

en modelltext som är noggrant utvald för att fungera som en förebildstext för ämnet och den 

textgenre som fokuseras i undervisningen. Syftet med detta är att få alla elever att förstå 

innehållet och de begrepp som det uttrycks med. Analysen går ut på att klassen upptäcker vilka 

delar tillexempel i form av stycken som ingår i texten och vilken slags information som framgår 

av dessa. Eleverna iakttar med andra ord hur den övergripande textstrukturen är konstruerad 

och vilka delar, så kallade genresteg den består av. Under den andra fasen gör även eleverna en 

gemensam analys av vilka ord som texten talar med och vad de har för funktion, ämnesspecifika 

ord jämförs med liknande vardagsnära ord. Att arbeta på detta sätt med en förebildstext 

modellerar elevernas förståelse för både textens övergripande struktur samt de språkliga drag 

som utmärker den fas två kallas därför också för textmodellering (Kuyumcu 2013: 9) 

 

Fas tre i undervisningen består av att klassen skriver en gemensam klasstext tillsammans med 

lärarens stöttning. Den texten ska handla om ett liknande tema som det behandlade ämnet och 

tillhöra samma genre som modelltexten, tillexempel faktatext. Syftet är att skapa en gemensam 

text som till strukturen liknar modelltexten och som därigenom ytterligare förstärker elevernas 

textförståelse och ger en konkret förebild för deras eget skrivande. 
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Under den fjärde fasen i undervisningen skriver eleverna individuella texter i den genre som 

undervisningen har fokuserat på och inom det behandlade ämnesområdet (Kuyumcu 2013,s11) 

 

Kuyumcu (2013:11) framhåller att skillnaden mellan den genrebaserade undervisningen och 

den mer traditionella undervisningen är det explicita undervisningssättet i den genrebaserade 

undervisningen. Detta följer Vygotskys tankar om hur inlärning går till och eleverna förbereds 

för att förstå textens syfte, struktur och innehåll, vilket motsvaras av faserna 1-3. Först därefter 

anses eleverna ha fått tillräckligt med stöttning för att kunna skriva en självständig individuell 

skrivuppgift i ämnet.  

 

2.5 Svårigheter kopplade till ämnet svenska som andraspråk 

2.5.5 Brist på lärare med kompetens  

Elmeroth (2008) framhåller att den svenska skolan i mångt och mycket är monokulturell och 

att det är svenskhet som är normen, något som gör att det finns ett behov av att utveckla 

interkulturella arbetssätt hos lärare. Enligt Elmeroth (2008) har lärare lågt intresse för elevers 

bakgrund och tidigare erfarenheter vilket måste förändras för att en interkulturell skola skall bli 

verklighet. Både Elmeroth (2008) Fridlund (2011) och Norberg Brorsson & Laino (2015:59) 

framhåller att lärare i stor utsträckning saknar kunskaper och kompetens om hur mångfald 

hanteras och många av de lärare som undervisar i svenska som andraspråk har inte heller någon 

formell utbildning i ämnet utan har oftast låg eller i princip obefintlig utbildning. 

Vetenskapsrådet (2013:294) pekar på det faktum att så mycket som 2/3 av de lärare som 

undervisar i svenska som andraspråk saknar relevant utbildning trots att kraven på utbildning 

är satta så lågt som till att undervisande lärare endast behöver ha läst 20 poäng. 

Brorsson & Laino (2015:59) lyfter fram den betydande roll läraren i svenska som andraspråk 

har för eleverna som läser detta ämne då det utgör en nyckel för eleverna även i andra 

skolämnen och till studieframgång rent generellt, något som visar på vikten av utbildade lärare 

inom ämnet svenska som andraspråk. Den kompetens lärare besitter är därmed av stor betydelse 

för de elever som läser svenska som andraspråk. 

Skolan som den är idag stället krav på elevernas språkliga förmåga och Elmeroth (2008) och 

Ladberg (2003) menar att om eleverna inte har tillräcklig språklig kompetens så kan inte språket 

fungera som ett redskap för tänkande och inlärning vilket resulterar i dåliga resultat i skolan. 

Vidare framhåller Ladberg (2003) att många språklärare i dag väljer att sänka nivån på 

lektionsinnehållet för andraspråkselever, något som kan skada elevernas utveckling. Även om 
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elever har brister i sin bas av språket så hindrar detta inte eleven ifrån att tänka och lära på en 

högre nivå. 

Ett annat misstag lärare i skolan kan göra är att underskatta andraspråkselevernas förmåga på 

grund av språkliga brister i deras språkliga bas något som gör att dessa elever felaktigt klassas 

som elever med inlärningssvårigheter (Ladberg 2003). Därför menar Ladberg (2003) att det 

som lärare är bra att vara ordentligt insatt i elevernas modersmål via modersmålsläraren för att 

få en djupare insikt i och uppfattning om elevernas förmåga. Vidare lyfter Ladberg (2003,s95) 

fram vikten av att har en utökad samverkan med elevernas föräldrar eftersom föräldrarnas 

inställning är en avgörande faktor för elevernas prestationer i skolan. 

2.5.6 Dålig måluppfyllelse hos elever med svenska som andraspråk 

Resultaten av Skolinspektionens kvalitetsgranskning av grundskolans undervisning 2010, 

Språk – och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska liksom 

PISA – undersökningen 2009 visar enligt Skolverket (2012:9) att Sverige har ett helt klart 

försämrat resultat vad gäller läsförståelse. Var femte elev når inte upp till grundläggande nivå i 

läsförståelse och i gruppen elever med utländsk bakgrund är det ännu fler som inte uppnår den 

grundläggande nivå som anses nödvändig för att kunna tillgodogöra sig kunskaperna i skolan 

(Skolverket 2012:9). Enligt Engström (2008) är i invandrarelever överpresterande i gruppen av 

elever som lämnar skolan utan betyg, vilket gör att de inte kan söka till gymnasieskolan. Vidare 

framhåller Engström (2008) att tidigare undersökningar gjorda av Skolverket visar att det är 

pojkar som varit bosatta i Sverige mellan fem till åtta år som har visat sämst betyg vid 

grundskolans slut. Även flickor med utländsk bakgrund uppvisar sämre resultat i jämförelse 

med de flickor som är födda i Sverige.  

Enligt Fridlund (2011:17) räcker inte de insatser i form av modersmålsundervisning och 

undervisning i svenska som andraspråk till eftersom de elever med annat modersmål än svenska 

inte lyckas lika bra i skolan som sina ”svenska” klasskamrater. Vidare framhåller hon att dessa 

resultat oftast diskuteras i termer av i vilken ålder eleverna var i när de kom till Sverige, hur 

många år de bott i landet, språk, socioekonomisk status och boende i invandrartäta områden, 

det vill säga man använder sig av förklaringsmodeller där man förlägger orsakerna på 

minoriteten i stället för majoriteten (Fridlund 2011). I uppräkningar av detta slag menar 

författaren att det ibland också handlar om skolan, lärarens förhållningssätt, undervisningen och 

undervisningens kvalitet. Dessa faktorer har dock inte problematiserats i samma utsträckning 

som de andra. Det är i Sverige och även internationellt först på senare tid som fokus lagts på 
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staten, samhället och skolan inom forskningen om inkluderande undervisning och ett 

inkluderande samhälle (Fridlund 2011:17). 

3. Tidigare Forskning 
I detta kapitel kommer jag redogöra för forskning om undervisningen i svenska som andraspråk. 

Den forskning som redovisas här ligger till grund för min egen studie vars syfte är att undersöka 

vilka uppfattningar som finns hos lärare gällande undervisningen i svenska som andra språk 

samt vilka möjligheter och begränsningar lärare uppfattar att det finns inom undervisningen. I 

slutet av detta kapitel sammanfattas resultatet från tidigare forskning samt vilka slutsatser jag 

själv kan dra utifrån detta och ta med mig i mitt fortsatta arbete med denna studie.  

I avhandlingen Interkulturell undervisning- ett pedagogiskt dilemma. Talet om undervisning i 

svenska som andraspråk och i förberedelseklasser (2011) undersöker Lena Fridlund hur talet 

om en åtskild undervisning för vissa elever formuleras och motiveras i dokument samt av olika 

yrkesutövare i en kommun (Fridlund 2011:23).  Enligt Fridlund (2011:112) har studien 

genomförts i en medelstor stad och de metoder som använts är etnografisk forskning med 

deltagande observationer, intervjuer samt analyser av styrdokument. Fokus har huvudsakligen 

legat på undervisningen i klassrummet med fokus på både lärares samt rektorers tal om en 

åtskild undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser. 

Fridlunds (2011:150) resultat pekar på att eleverna på bägge skolor får sin undervisning skild 

från skolans övriga elever. På gruvskolan får eleverna gå ifrån sina klassrum för att få 

undervisning i svenska som andraspråk och så är även fallet på Höjdskolan. Att eleverna får sin 

undervisning skild från övriga elever motiveras genom att detta förväntas att ge eleverna en 

miljö som är präglad av lugn och ro som eleverna anses behöva för både sin språkutveckling 

samt för integration (Fridlund 2011:151). Resultatet visar alltså att man på två skolor trots 

utbildade lärare i ämnet organiserar ämnet svenska som andraspråk så att de eleverna med 

utländsk bakgrund får minimal kontakt med de svenskspråkiga eleverna och dessutom enligt 

Fridlund (2011) rycks ifrån den ordinarie undervisningen i övriga ämnen på grund av att de ska 

gå på sin särskilda undervisning i svenska som andraspråk eller sin modersmålsundervisning. 

Vidare menar Fridlund (2011:162) att de motiv som lärarna har för ett eleverna ska få åtskild 

undervisning inte är övertygande på något sätt.  Enligt Fridlund (2011:165) förekommer ingen 

direkt problematisering av att eleverna med utländsk bakgrund får sin undervisning åtskild från 
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de andra eleverna utan rektorerna på bägge skolor utgår ifrån att en åtskild undervisning av 

elever med svenska som andraspråk är en självklar del i skolpraktiken.  

Motiven för åtskild undervisning motiveras enligt Fridlunds (2011:179) resultat i termer av 

annorlunda beteende, elevernas särskilda behov av lugn och ro samt deras behov av en enklare 

undervisning. Resultatet visar även att de lärare som inte arbetar med svenska som andraspråk 

har en ambivalent inställning till att vissa elever skiljs från de övriga. Vidare framhåller 

Fridlund (2011:145) att det går att konstatera att det i de texter som analyserats som villkoren 

för undervisningen skapas, något som i sin tur leder till det specifika sättet att tala om elevernas 

olika behov och förutsättningar.  

Det mångkulturella formuleras enligt Fridlunds (2011:144) resultat som en tillgång samtidigt 

som elevernas olikheter ses som bekymmersamma och något som man behöver upparbeta en 

beredskap inför att möta. Resultatet visar även att innehållet i de policydokument som Fridlund 

(2011:144) undersökt tyder på att mångfald samt det som formuleras om det mångkulturella är 

att betrakta som en belastning snarare än en tillgång. 

Vad gäller lärarnas tolkningar av ämnet svenska som andraspråk så framkommer det enligt 

Fridlund (2011:162) genom intervjuerna att lärarna anser att eleverna som läser svenska som 

andraspråk erbjuds ett enklare och därmed sämre alternativ. Detta blir ett dilemma för lärare 

som ansvarar för samtalen med föräldrarna gällande undervisning i svenska som andraspråk då 

lärarna i samtalen med föräldrarna ska presentera vad de menar vara en enklare variant av ämnet 

svenska. Både presentationen och erbjudandet om andraspråksundervisning riskerar enligt 

Fridlund (2011:162) att tolkas som en sämre utbildning. 

Sammanfattningsvis visar Fridlunds (2011:159) resultat att några av de rektorer och lärare som 

medverkat i studien saknar formell utbildning i svenska som andraspråk och denna brist på 

utveckling och kompetens kan inom andraspråksforskningen ses som en möjlig förklaring till 

hur lärare och rektorer talar om undervisningen, att undervisningen främst formuleras som en 

anpassad undervisning en form av stödundervisning i mindre grupp där kraven är lägre. Denna 

brist på kompetens menar Fridlund (2011:159) vara en bidragande faktor till att ämnet svenska 

som andraspråk har låg status bland såväl lärare som föräldrar. Fridlund (2011:159) ifrågasätter 

i sin slutdiskussion ämnet svenska som andraspråk och hävdar att detta liksom 
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förberedelseklasserna marginaliserar och missgynnar eleverna i stället för att ge eleverna den 

språkliga utveckling som de är i stort behov utav.  

I sin avhandling Erbjudet och upplevt lärande i mötet med svenska som andraspråk och svensk 

skola analyserar Ann-Christin Torpsten (2008:51) med hjälp av innehållslig idéanalys samt 

narrativ analys grundskolans läro- och kursplaner samt andraspråkselevers berättelser om mötet 

med den svenska skolan och ämnet svenska som andraspråk. Även blivande lärare inom ämnet 

svenska som andraspråk deltar i studien med sina berättelser (Torpsten 2008:51). 

 Torpsten (2008) framhåller att denna avhandling handlar om: 

”andraspråkselevers pedagogiska praktik i termer av språkliga möten med exemplet svenska som 

andraspråk” (Torpsten 2008:13)  

 

Vidare framhåller hon att avhandlingen tar sin utgångspunkt i ett samhälls-och 

utbildningsområde som ytterst handlar om utbildning. 

Torpstens (2008:151) resultat visar att andraspråksundervisningen fokuserades på 

elevernas fel och brister och brister i svenskhet och i svenska kompenserades via 

undervisningen. Eleverna avskildes från de andra i syfte att normaliseras genom att fostras 

i svenskhet. När undervisningen inte utgick ifrån individuella färdigheter som resurser 

och tillgång utan som problem och brister kände studiens informanter att de inte var 

accepterade. De upplevde enligt Torpsten (2008:152) ett utanförskap och genom detta en 

brist på delaktighet och gemenskap.  

Vidare visar resultatet från Torpstens (2008:152) studie att andraspråkseleverna i 

förhållande till skolans andra elever konstruerades som behäftade med problem och 

brister. Eleverna uppfattades inte ha tillräckling kompetens för att delta i undervisningen 

på lika villkor som de ”svenska” eleverna.  

I de för studien aktuella styrdokumenten visar resultatet att det i dessa formulerats 

motstridiga utbildningsideal något som ledde till oklarheter kring vad andraspråksämnets 

fokus är (Torpsten 2008:153). Det uttryckta innehållet i dokumenten erbjuder enligt 

författaren tillhörighet och gemenskap med den svenska kulturen och svenska nationella 

värden. På grund av detta så framstår andraspråksämnets innehåll både som det gamla 

svenskämnet och som ett monokulturellt erbjudande. Ämnesundervisningens 

monokulturella ideal var något som studiens informanter satte sig emot dock kände de sig 

tvingade att släppa det som gjorde dem annorlunda alltså modersmålet för att kunna vara 



21 
 

en del av den svenska kulturen som utgjorde majoriteten på skolan och därigenom slippa 

utanförskapet (Torpsten 2008:154). 

 Resultatet visar också det finns en diskrepans mellan det som läroplanen uttrycker och 

det som faktiskt sker ute i den pedagogiska praktiken. Det som studiens informanter mötte 

även fast värderingarna och principerna hade förändrats, var ändå en skola som 

kännetecknades av likformighet. Istället för ett komplementärt förhållningssätt handlade 

det om att kompensera för de brister och problem som informanterna ansågs vara bärare 

av. På så vis levde den särskiljande undervisningen vidare (Torpsten 2008:154). 

Torpstens (2008:154) resultat visar även att genom att det fanns ett krav att kursplanen för 

svenska som andraspråk skulle vara likformig med andra ämneskursplaner så framträder en 

okunskap och omedvetenhet gällande andraspråkselevers speciella situation och rätt när det 

gäller att utveckla både sitt förstaspråk och sitt andraspråk. Via detta krav hävdar Torpsten 

(2008:154) att andraspråksämnet osynliggjordes och att förkasta andraspråk som ett eget ämne 

visar på en bristande förståelse och en likgiltighet inför det faktum att undervisas på ett språk 

som man inte behärskar fullt ut. 

 

Sammanfattningsvis visar Torpstens (2008:162) resultat på skolans motstridiga ideal hur 

utvecklingen från ett monokulturellt till ett multikulturellt ämne har avstannat och även på ett 

spänningsfält mellan läroplan och kursplan. Både likhet och olikhet betonas inom den 

gemensamma skolan. Vidare hävdar författaren att hennes studie visar att den offentliga skolan 

därmed inte enbart är inkluderande utan även exkluderande trots den betoning som finns av alla 

elevers lika värde. En annan utmaning handlar om utbildningen av lärare inom svenska som 

andraspråk, de andraspråkslärare som studiens informanter mötte kan sägas vara dåligt insatta 

i andraspråkselevernas situation samt i då aktuella läroplansskrivningar. Vidare pekar även 

Torpsten (2008,s162) på den brist som råder på utbildade lärare inom ämnet svenska som 

andraspråk och hon pekar därför för framtiden på vikten av kompetensutveckling för lärare. 

 

I artikeln The pupil welfare team as a discours community: Accounting for school problems 

(2004) har Eva Hjörne och Roger Säljö genom deltagande observationer studerat och 

dokumenterat elevhälsoteamets möten på en skola under ett års tid. De har även spelat in 

elevvårdskonferenser på en annan skola under två års tid (Hjörne & Säljö 2004:7).  
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Syftet med dessa studier är enligt författarna att belysa hur det konkret går till när flera olika 

experter samlas för att samtala och besluta om vilka barn som är i behov av särskilt stöd. 

Experter från olika områden har enligt Hjörne & Säljö (2004:2) olika sätt att beskriva samt tala 

om barn med olika problem och det är detta som är avsikten med den varierande 

sammansättning som är i ett sådant team. Resultatet från studien visar dock att det inte är några 

skillnader i hur de olika experterna ser på elevers svårigheter utan mötena präglas av konsensus 

i sättet att samtala kring dessa elever (Hjörne & Säljö 2004:15). Det dominerande synsättet hos 

dessa experter är att man förlägger orsaken till olika problem i skolan hos eleverna själva, man 

förutsätter därmed att svårigheterna är elevproblem i stället för skolproblem. Resultatet visar 

även att det är ovanligt att elevernas svårigheter förstås utifrån reaktioner på hur undervisningen 

är upplagd eller vilka krav som ställs (Hjörne & Säljö 2004:15) 

 

Vidare visar resultatet att arbetet i elevhälsoteamet är institutionaliserat och rutiniserat och att 

deras språkbruk oftast är både allmänt och vardagligt. De förklaringar som används till 

elevernas skolsvårigheter refererar till deras intellektuella kapacitet eller mognad till exempel 

så används beskrivningar av eleverna som svaga, långsamma, omogna, sena eller obegåvade. 

Hjörne & Säljö (2004:8) menar att flera av dessa kategorier sedan länge övergetts i skrivna 

dokument men trots detta ändå återfinns i de dagliga samtalen inom skolan. 

 

Författarna framhåller att en särskild samtalskultur således utvecklas inom denna specifika 

institutionella situation där vissa kategorier är mer gångbara än andra. En del av dessa 

kategorier har en lång tradition gällande att beskriva barns svårigheter medan andra tillkommit 

senare. Viktigt att minnas i detta sammanhang är enligt Hjörne & Säljö (2004:16) att de sätt 

som man beskriver skillnader och likheter mellan elever i deras förmåga att tillgodogöra sig 

undervisning även har konsekvenser för de enskilda eleverna. Att bli exkluderad ifrån en 

”vanlig” klass är en del av elevernas identitetsformering.  

 

 

4. Metod 
I detta kapitel redogör jag för intervju som metod då denna ligger till grund för min empiriska 

studie. Jag kommer redogöra för de etiska överväganden som gjorts i samband med 

intervjuerna, hur urvalet gått till, genomförandet av intervjuerna, dokumentationen och 

transkriberingen samt hur jag analyserat mitt insamlade material.  



23 
 

 

4.1 Den kvalitativa forskningsintervjun 
 

Enligt Steinar Kvale (1997:32) är syftet med en kvalitativ forskningsintervju att erhålla 

kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening. I 

intervjun frambringas kunskap i mötet mellan intervjuarens och intervjupersonens synpunkter. 

Samtalet är enligt (Kvale (1997:13) en grundläggande form för allt mänskligt samspel, alla 

människor talar med varandra, vi ställer frågor och vi besvarar frågor. Genom samtal lär vi 

känna andra människor och den värld de lever i. Forskningsintervjun bygger enligt Kvale 

(1997,s13) på vardagens samtal samtidigt som den är ett professionellt samtal. Syftet med en 

kvalitativ forskningsintervju är att försöka förstå den intervjuades synvinkel av ett fenomen. 

Forskaren försöker alltså analysera betydelsen av människors erfarenheter för att kunna 

blottlägga världen ur dennes perspektiv (Kvale 1997:13). 

 

Martyn Denscombe (2009:232) framhåller att man bör använda sig av intervjuer i 

forskningssammanhang när man behöver få insikt i människors åsikter, känslor, uppfattningar 

och erfarenheter eftersom dessa saker kräver utforskning på djupet och i detalj. Då denna studie 

syftar till att undersöka vilka uppfattningar som finns hos lärare gällande undervisningen i 

svenska som andraspråk samt undersöka vilka möjligheter och begränsningar som lärare 

uppfattar att det finns inom undervisningen i svenska som andraspråk, så valde jag därför 

intervju som metod. Denscombe (2009:233) framhåller att det finns tre typer av 

forskningsintervjuer. Det finns strukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer och 

ostrukturerade intervjuer. Vid strukturerade intervjuer så har forskaren en stark kontroll över 

både intervjufrågorna och svaren och forskaren har i förväg gjort en lista med frågor som ska 

besvaras, listan liknar ett frågeformulär som respondenten besvarar ansikte mot ansikte. Vid en 

ostrukturerad intervju är forskarens roll istället att ingripa så lite som möjligt- att sätta i gång 

intervjun genom att introducera ett tema eller ett ämne och sedan låta den intevjuade utveckla 

sina idéer och fullfölja sina tankegångar kring ämnet. (Denscombe 2009:235). 

 

I denna studie har jag valt att använda mig utav den semistrukturerade forskningsintervjun som 

Denscombe (2009:234) beskriver som ett mellanting mellan de två andra intervjuformerna. Vid 

en semistrukturerad intervju har forskaren en färdig lista med ämnen som ska avhandlas och 

frågor som skall besvaras av informanten. Dock har en semistrukturerad intervju en större 

flexibilitet jämfört med en strukturerad intervju när det gäller frågornas ordningsföljd, svaren 
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på frågorna är öppna och betoningen här ligger på att den intervjuade ska få utveckla sina tankar, 

idéer och synpunkter om ämnet (Denscombe 2009:235).  

 

Flexibiliteten i en semistrukturerad är även något som Kvale (1997:117) lyfter fram, han kallar 

dock intervjun för halvstrukturerad. Kvale (1997:117) menar precis som Denscombe (2009) att 

även om intervjun omfattar förslag på frågor och teman så kan dessa både förändras och 

förflyttas under intervjun. Om frågor och teman flyttas beror helt på informanternas svar och 

berättelser. Att jag valde en semistrukturerad intervju till denna studie är dels för att jag vill ha 

svar på mina specifika frågor men även då jag vill uppmuntra och ge informanterna utrymme 

till att kunna utveckla sina egna idéer och tankar kring mitt valda område. Detta tror jag tillåter 

mig komma närmare och få en djupare förståelse för mina informanters uppfattningar om 

området. 

 

4.2 Etiska överväganden  
När det gäller de etiska överväganden som gjorts i samband med denna studie innefattar dessa 

Vetenskapsrådets 2003;2011) forskningsetiska principer för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Studiens etiska överväganden innefattar även det Kvale (1997) 

framhåller gällande etiska frågor vid intervjuer samt de tre principer som Denscombe (2009) 

framhåller när det gäller forskningsetik. 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2011:16) handlar en viktig aspekt av forskningsetiken om hur de 

informanter som medverkar i forskning får behandlas. Denscombes (2009:193) principer går 

att härleda till detta och enligt honom förväntas forskare under hela forskningsprocessen att: 

 respektera deltagarnas rättigheter och värdighet; 

 undvika att deltagarna lider någon skada genom att medverka i forskningsprojektet; 

 arbeta på ett sätt som är ärligt och som respekterar deltagarnas integritet (Denscombe 2009:193) 

Även Kvale (1997:105) lyfter fram vikten av att etiska överväganden aktualiseras under hela 

forskningsprocessen från början till slut. Forskare ska följa god forskningssed och 

Vetenskapsrådet (2003:5) framhåller att det finns krav alla forskare bör begrunda innan de 

påbörjar en studie. Det finns enligt Vetenskapsrådet (2003:6) fyra huvudkrav på forskningen 

som härstammar från det grundläggande individskyddskravet, dessa krav kallas 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Det är dessa 

krav jag utgått ifrån vid intervjuerna med deltagarna i denna studie.  
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Informationskravet handlar om att forskaren har en skyldighet att informera respondenterna om 

vem forskaren är, vad studiens syfte är samt vilken roll forskaren själv har i forskningsprojektet 

(Vetenskapsrådet 2003:7). Vad gäller informationskravet och de punkter detta innefattar, så 

informerade jag respondenterna om detta långt innan intervjuerna skulle genomföras genom att 

kontakta dem via telefon och vissa även mejl. Det andra kravet, samtyckeskravet, gäller enligt 

Vetenskapsrådet (2003:9) deltagarnas rätt att bestämma över sin medverkan i en undersökning. 

Till följd av samtyckeskravet har respondenterna även rätt att dra sig ur undersökningen när 

som helst och det ger dem även rätt att avbryta mitt under intervjuerna om de så önskar 

(Vetenskapsrådet 2003:9). Gällande samtyckeskravet informerade jag även där mina 

respondenter om innebörden av detta vid första telefonsamtalet eller mejlet och upplyste dem 

även om att jag skulle spela in samtliga intervjuer med en diktafon vilket samtliga respondenter 

gav samtycke till. 

 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, har enligt Vetenskapsrådet (2003:12) ett nära 

samband med offentlighet och sekretess. Det här kravet handlar om forskarens skyldighet att 

hantera och förvara personliga uppgifter så att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Konfidentialitetskravet handlar vidare om att uppgifterna ska hanteras på ett sätt som gör att 

respondenterna inte ska kunna identifieras och spåras (Vetenskapsrådet 2003:12). När det gäller 

denna studie var respondenterna medvetna om detta innan intervjuerna påbörjades och hade 

även blivit informerade om att det inspelade materialet endast skulle avlyssnas av mig och 

skulle förstöras så fort studien var klar. För att respondenterna i denna studie inte ska kunna 

identifieras och spåras har de och skolorna de arbetar på getts fiktiva namn. Lärarna benämns 

som Eva, Lisbeth,Yvonne och Frida och skolorna benämns Kronobergsskolan skolan, Mathilda 

skolan, Bergaskolan och Petriskolan 

 

Vetenskapsrådets (2003:14) sista krav är nyttjandekravet som innebär att forskaren måste 

underrätta alla respondenter om dels vad studiens resultat kommer att användas till men även 

att detta resultat endast kommer att användas i just det specifika syftet. 

 

I den här studien skedde detta genom att jag informerade respondenterna om studiens syfte 

Vidare tydliggjorde jag för respondenterna att detta arbete är ett självständigt arbete på 

avancerad nivå vid Örebro Universitet och att deras intervjusvar kommer utgöra grunden för 

min empiriska studie.  
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4.3 Urval 
Denscombe (2009:32) framhåller att det huvudsakligen finns två urvalstekniker en forskare kan 

använda sig utav när denne ska välja respondenter. Den första brukar kallas sannolikhetsurval 

och den andra icke sannolikhetsurval. Vidare framhåller Denscombe (2009:32) att icke-

sannolikhetsurval är vanligast vid just intervjuer. I denna studie har jag utgått ifrån icke-

sannolikhetsurval som innebär att de val som gjorts av intervjupersoner baseras på forskarens 

föreställning om att dessa har något speciellt att bidra med till studien.  

När det gäller den här specifika studien så grundas den på intervjuer med fyra lärare som arbetar 

i grundskolans år 1-3. Tre av lärarna är verksamma inom samma kommun medan den fjärde 

arbetar i grannkommunen. Eva arbetar på Kronobergsskolan, Lisbeth på Mathildaskolan, 

Yvonne på Bergaskolan och Frida på Petriskolan. Samtliga av dessa lärare kontaktades då jag 

fått information om att dessa arbetar med ämnet svenska som andraspråk. Att jag valt att göra 

intervjuerna med just dessa lärare har som sagt dels att göra med att de arbetar med svenska 

som andraspråk men även för att alla fyra arbetar på olika skolor. Jag vill undersöka om det 

finns någon diskrepans mellan lärares uppfattningar på olika skolor. 

Det jag är ute efter är inte typiska exempel utan autentiska exempel på lärares uppfattningar. 

Att fyra lärare valdes har att göra med studiens tidsaspekt och omfång. Lärarna är i studien är 

mellan 40-60 år varav någon är helt nyutbildad och medan några andra arbetat i skolan under 

många år. 

För att analysera datan har jag valt att använda mig av en av de fem huvudmetoder Kvale 

(1997:174) och Fejes & Thornberg (2009) urskiljer för en kvalitativ analys nämligen 

kategorisering. Det här tillvägagångssättet harmonierar med en fenomenografisk ansats och 

analysen går till så att allt material sorteras in i kategorier och genom att likheter och skillnader 

urskiljs och analyseras så krymper mängden material och struktureras till slut till ett antal 

kategorier (Fejes & Thornberg 2009:33).  Min analys påbörjade jag genom att jag klippte ut 

alla respondenters svar och sorterade in dem i likheter och skillnader under frågeställningarna. 

Genom detta identifierade jag 6 olika kategorier dock upptäckte jag att en kategori kunde slås 

ihop med en annan, därför resulterade analysen slutligen i 6 olika kategorier som presenteras i 

följande kapitel. 

När jag sökte tidigare forskning till denna studie använde jag mig av olika sökmotorer på 

internet. Dessa var Swepub.se, Diva, Google.se och de sökord som använts är ”Svenska som 

andra språk”, ”Flerspråkighet” och ”modersmål”. Vad gäller vissa artiklar och avhandlingar har 
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jag funnit dessa genom så kallat snöbollsurval, det vill säga att jag fann en avhandling och 

utifrån referenslistan på denna fann jag artiklar jag valt att använda i min studie. 

 

Vad som sammanfattningsvis kan sägas om metodansatsen jag valt i samband med studien är 

att det är en abduktiv ansats vilket enligt Fejes & Thornberg (2009:24) innebär att jag pendlat 

mellan deduktion och induktion. För mig har det inneburit att jag pendlat mellan att analysera 

mitt empiriska material och att läsa tidigare forskning på området, detta då min fokus i första 

hand legat på den empiriska analysen. Den tidigare forskningen har därför mer fungerat som en 

inspirationskälla för mig för att kunna upptäcka mönster i materialet som kan bringa en 

förståelse. Detta då jag inte är ute efter att finna det typiska utan det talade exemplet och därför 

är lärarnas röster och uppfattningar det primära. 

 

5. Resultat 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för resultatet som framkommit vid analysen av svaren 

från de fyra lärarna. Som nämndes i föregående kapitel har jag med utgångspunkt i studiens 

frågeställningar kunnat identifiera sex olika kategorier. De tre kategorier jag kunnat identifiera 

utifrån studiens första frågeställning Vilka uppfattningar finns hos lärare gällande hur den 

konkreta undervisningen i svenska som andraspråk kan bedrivas är:  

 Integrerad men ändå segregerad  

 ”Vi tänker mycket på språket” – språkets roll i undervisningen och 

undervisningsmetoder  

 ”vanlig” svenska och svenska som andraspråk – kategorisering, brisstänk och 

konstruktionen av det annorlunda.  

Utifrån studiens andra frågeställning Finns skilda uppfattningar hos lärare gällande synen på 

undervisningen i svenska som andraspråk och dess möjligheter och begränsningar? har jag 

kunnat urskilja följande tre kategorier:  

 Bristande resurser och för lite tid 

  Att arbeta utifrån individen – om anpassningar och ta tillvara på modersmålet  

 Låg måluppfyllelse och pedagogernas strävan mot att uppnå målen 

 I resultatet som följer kommer jag att redogöra för dessa kategorier separat under mina två 

frågeställningar.  
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5.1 Vilka uppfattningar finns hos lärare gällande hur den konkreta undervisningen i 

svenska som andraspråk kan bedrivas?  
Den första kategorin Integrerad men ändå segregerad som hör till studiens första frågeställning 

handlar om hur undervisningen i svenska som andraspråk är organiserad på de olika skolorna. 

Att integrera flerspråkiga elever i undervisning visar sig vara en aspekt som lärarna uppfattar 

vara viktig för lärandet dock visar analysen att undervisningen i svenska som andraspråk i alla 

fall inte kan sägas vara integrerande. Den andra kategorin ”Vi tänker mycket på språket” – 

språkets roll i undervisningen och undervisningsmetoder handlar om lärares uppfattningar 

kring språkets roll i undervisningen i svenska som andraspråk. Att eleverna kontinuerligt får 

använda sig utav språket i olika situationer och kontexter lyfts fram som en betydelsefull aspekt 

i inlärningen av ett andraspråk. Vidare handlar kategorin om olika undervisningsmetoder som 

lärare uppfattar vara fördelaktiga för flerspråkiga elevers lärande. Även vikten av ett tillåtande 

klassrumsklimat lyfts fram som en betydelsefull aspekt för elevers inlärning. Den tredje 

kategorin vanlig svenska och svenska som andraspråk – kategorisering, bristtänk och 

konstruktionen av det annorlunda handlar om sättet lärare talar om andraspråkslever och 

undervisningen i svenska som andraspråk. Hur lärare omedvetet genom språket konstruerar 

normalitet och avvikelse. 

5.1.1 Integrerad men ändå segregerad  

Vikten av integrera 

Den första aspekten som framkommit genom analysen handlar om vikten av att integrera elever 

med svenska som andraspråk i den ordinarie undervisningen. 

 

På Kronobergsskolan är eleverna integrerade och så ser det ju inte ut på dom andra skolorna utan 

där är det ju sådana undervisningsgrupper att dom är segregerade alltså i en grupp men på vår skola 

har vi valt att integrera eleverna (Eva) 

 

Lärarnas uppfattning är att det är viktigt att flerspråkiga elever får vara med i en klass 

med svensktalande barn för att få utveckla sin egen svenska och för att kontinuerligt få 

höra det svenska språket. 

 

Det finns ju en stor vinning i att integrera eleverna med dom svenska barnen...vinningen består ju i 

att om jag befinner mig där det talas svenska så berikar ju det mitt ordförråd och mitt språk (Frida) 
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Förberedelseklasser  

Vad gäller förberedelseklasser har analysen visat att det endast är en av fyra skolor som 

har dylika medan de andra skolorna i stället direkt placerar ut eleverna i en klass med 

svensktalande elever. 

 

Vi har ingen förberedelseklass utan eleverna blir placerade direkt ut i klass sen beroende på vart 

eleverna befinner sig så får de olika mycket tid med mig eller Erik… är du analfabet har du väldigt 

mycket tid med mig…men har du gått i skolan innan och vet vad skolan innebär då går du direkt ut 

i matte, engelska det måste man det är kärnämnen…sen gör vi anpassningar tillexempel prioriterad 

timplan (Lisbeth) 

 

Nackdelar med integrering  

Nackdelarna med integrering uppfattas vara att de flerspråkiga eleverna lätt hamnar i en 

passiv roll (Yvonne) dock uppfattar lärarna att det negativa övervinns av det positiva. 

 

Nackdelen eller risken med att integrera är väl att det är lätt att dom här eleverna lätt intar en… 

alltså blir passiva då är det ju lärarens roll att skapa en tillåtande klassrumsmiljö där man kan jobba 

med språket och där det är okej att säga fel… så det positiva överväger ändå det negativa om man 

säger så (Eva) 

 

Segregerad undervisning  

Även om lärarna poängterar att eleverna är integrerade i undervisningen så visar dock 

analysen att på tre av de fyra undersökta skolorna så är undervisningen i svenska som 

andraspråk segregerad från övrig undervisning på ett eller annat sätt. 

 

Så får ju eleverna gå till den andra undervisningsgruppen… för skolan är ju delad i två olika skolor 

med tio minuters gångavstånd så eleverna får ju gå till den andra skolan om man säger så för att ha 

sin undervisning i svenska som andraspråk (Lisbeth) 

 

På merparten av skolorna fungerar det så att eleverna får gå ifrån undervisningen för att 

ha undervisning i svenska som andraspråk något som lärarna uppfattar både som positivt 

och negativt. 

 

Ja men det är ju så undervisningen i svenska som andraspråk är organiserad i alla fall på vår 

skola…alltså eleverna är ju integrerade men de får ju gå ifrån för att undervisas i sva…ehm och det 

kan ju vissa elever uppleva som lite jobbigt då och inte vilja läsa sva…och det är ju inte positivt att 

de känner så…för annars är ju eleverna integrerade…men inte i sva då…(Yvonne) 
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Analysen visar att på den skola där undervisningen i svenska som andraspråk inte är 

segregerad från övrig undervisning så upplever läraren att detta inte bara är något positivt 

då hon får försöka få till den lilla skillnaden i farten (Frida) 

 

Ja men alltså dom eleverna får ju göra ungefär samma saker som dom andra…det blir ju inte så stor 

skillnad på sva och svenska när de är integrerade så här alltså när jag ska ha sva också…den här 

lilla skillnaden får jag försöka få till i farten…det är liksom inte så lätt när man har 19 andra som 

vill ha hjälp…så man kanske kunde önska att man hade någon som kom och hade sva med de 

eleverna som verkligen hann med…(Frida) 

 

Sammanfattningsvis går det genom analysen att urskilja att lärare uppfattar och lägger 

stor vikt vid att eleverna integreras och inte får all sin undervisning åtskild från eleverna 

med svenska som förstaspråk. Det viktiga visar sig ändå vara att det är eleverna som ska 

känna sig tillfreds med undervisningens organisation. 

 

Ja alltså på vår skola pratar vi mycket med eleverna om hur de trivs och hur de känner inför 

tillexempel när de ska gå till sin svenska som andraspråksundervisning och som det ser är de flesta 

eleverna nöjda… alltså det viktiga är ju faktiskt hur eleverna känner… jag skulle tycka vi hade ett 

problem om eleverna upplevde sig utanför eller så… (Eva) 

 

 

5.1.2 ”Vi tänker mycket på språket” – språkets roll i undervisningen och undervisningsmetoder 

Rika möjligheter till att samtala 

Det har genom analysen framkommit att en del som lärare uppfattar som viktig i arbetet med 

flerspråkiga barn handlar om att eleverna genom undervisningen ska ges rika möjligheter att 

samtala, tala och få tilltro till sin egen språkförmåga. Lärarna poängterar vikten av att eleverna 

genom undervisningen hela tiden ges tillfälle att använda sig utav det svenska språket genom 

interaktion med andra elever. 

 

 

Alltså det är ju så viktigt att eleverna ges möjlighet att använda språket så mycket som möjligt och efter 

sin egen förmåga… genom att hela tiden få använda sig av språket lär man ju sig så mycket… sen får 

man får ju se till individen och liksom vad finns det för förmågor och progression hittills... vilka krav 

är rimliga att ställa… allt beror ju på var eleven befinner sig (Lisbeth) 

 

Ett lustfyllt lärande  

Ett lustfyllt lärande lyfts fram som en viktig aspekt och lärarna framhåller vikten av att 

undervisningen inte bara blir statisk och tråkig (Eva). Lärarna framhåller vikten av att 

eleverna ska få använda språket på flera olika sätt och att få leka med språket. 
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Ja till en flicka laddade jag tillexempel hem Bornholms modellen så att hon skulle få leka med språket 

och hitta nya synonymer och därigenom vidga sitt språk och ordförråd och det gör man ju bara genom 

att man testar och leker med språket (Eva) 

 

 

Att utmanas i lärandet  

En annan aspekt som lärare uppfattar viktig är att eleverna hela tiden utmanas i sitt lärande 

för att komma framåt i sin utveckling. Att inte förenkla sin undervisning och sitt språk 

uppfattar lärare vara viktigt i undervisningen av flerspråkiga elever. 

 

Jag tänker väldigt mycket på språket och att man inte ska göra det för lätt för eleverna… att alltid 

lägga undervisningen lite högre det är viktigt… jag vet i början när jag fick elever som inte var redo 

att prata så mycket då förenklade jag mitt eget språk men det hjälpte ju inte ett dugg då trodde ju 

dom att dom pratade rätt… så man ska tänka på att inte underlätta för mycket för eleverna (Yvonne)  

 

Olika undervisningsmetoder  

Att använda sig av olika undervisningsmetoder i sin undervisning av elever med svenska 

som andraspråk är en aspekt som samtliga lärare lyfter fram som både viktig och 

betydelsefull för elevernas förmåga att tillägna sig ett så rikt och varierat språk som 

möjligt. 

 

Nu har ju vi kört med faktatext och då har ju jag försökt hålla mig till cirkelmodellen och den passar 

ju andraspråkselever väldigt bra just det här med att man får en väldigt grundlig genomgång hur 

ska en faktatext se ut hur är den uppbyggd vad är det för speciella ord som finns med ( Frida) 

 

 Ja jag använder mig inte bara utav en specifik metod utan jag använder mig av olika metoder 

beroende på vilken elev jag har… tillexempel genrepedagogik den tycker jag jättemycket om för 

den passar andraspråkselever så himla bra (Lisbeth) 

 

Ett tillåtande klassrumsklimat  

Sammanfattningsvis belyses i denna kategori vikten av att ha ett tillåtande 

klassrumsklimat samt vikten av att de lärare som undervisar i svenska som andraspråk 

själva har en god grund att stå på (Frida) och själva är medvetna om hur viktigt språket 

är för elevernas kunskapsutveckling. 

Alltså det är ju viktigt att ha ett tillåtande klimat i klassrummet så eleverna vågar använda sig av 

språket… så ingen skrattar om någon säger fel… det är ju viktigt för alla men speciellt för 

andraspråkselever (Yvonne) 
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Det är ju så viktigt att man har en kompetens när man undervisar i svenska som andraspråk…att 

man inte har outbildade lärare för språket är ju så viktigt eleverna måste få använda sig av språket 

mycket och ofta för att få lära det räcker liksom inte att sitta med stenciler och fylla i för att lära sig 

svenska (Lisbeth) 

 

5.1.3 ”Vanlig” svenska och svenska som andraspråk – kategorisering, bristtänk och 

konstruktionen av det annorlunda 

Konstruktionen av det annorlunda  

En betydelsefull aspekt som framkommit via analysen handlar om hur vissa lärare genom 

språket omedvetet konstruerar vad som är normalt och vad som är avvikande. Det svenska 

uttrycks av vissa lärare som det vanliga. 

 

Så är det ju med vanliga svenska elever också inte bara med andraspråkselever utan vanliga elever kan 

ju också vara starkare muntligt än skriftligt (Eva) 

 

Alltså ehm nej det kan jag väl inte tycka… alltså ehm det får jag ju knappt till med våra vanliga...ehm 

alltså jag hinner ju inte det med dom vanliga barnen heller (Yvonne) 

 

Analysen visar även att lärare i talet gör skillnad på svenskundervisningen och undervisningen 

i svenska som andraspråk. Det talas om vanlig svenska och svenska som andraspråk. 

 

Ja men så tycker jag även att det är i den vanliga svenskan som vanliga svenska barn läser… alltså där 

ska ju kursplanen också fungera som ett stöd i undervisningen (Yvonne) 

 

Ja men då kanske eleverna inte behöver läsa Sva tillexempel utan kan läsa efter den vanliga svenskan 

med liksom dom vanliga… eller ja med dom svenska barnen (Lisbeth) 

 

Ett bristperspektiv  

Vidare urskiljs en tendens när vissa lärare talar om var flerspråkiga elever befinner sig i sin 

kunskapsmässiga utveckling talas det i vissa fall om elevers svagheter och brister i stället för 

elevernas styrkor.  

 

”alltså jag har ju många svaga elever… som har stora brister kunskapsmässigt och det är ju så komplext 

det här för det har ju även med den sociala biten att göra… för det finns ju många av dom här svaga som 

är väldigt stökiga för det hänger ju ihop lite tyvärr” (Frida) 



33 
 

 

Föräldrarnas ansvar gällande elevernas brister  

När det gäller brister lyfts även detta fram som en del av föräldrarnas ansvar då föräldrarna inte 

antas hjälpa sina barn hemma med varken skoluppgifter eller att de sitter ner och läser en bok 

tillsammans med sina barn. 

 

Ja men jag tror ju just att det här med att dom har stora brister..ehm att dom har svårt att fokusera…alltså 

dom har ju ingen stöttning hemifrån och vi ser ju att när föräldrar stöttar upp så blir ju resultatet i skolan 

oftast lite bättre…men tyvärr är det mycket brister…många har ju föräldrar som inte stöttar alls 

liksom…sen finns det väl dom som är lite svagt begåvade också att det finns en psykisk åkomma liksom 

( Eva) 

 

Svaga elever läser svenska som andraspråk  

Att de elever som är ”svaga och har stora kunskapsmässiga brister” (Eva) läser just svenska 

som andraspråk hävdas av vissa lärare höra ihop. Svaga elever läser svenska som andraspråk 

starka elever läser vanlig svenska. 

 

Ja men alltså det är väl därför vi valt att dom ska läsa sva och inte vanligt svenska just eftersom dom har 

så stora brister i svenska språket och är så svaga i ämnet… annars hade dom ju kunnat läsa vanlig svenska 

liksom om dom varit starka elever och bra på svenska (Yvonne)  

 

Att kategorisera elever  

Sammanfattningsvis belyses inom denna kategori att lärare önskar att de kunde nivågruppera 

de ”svaga” eleverna för att på så vis kunna arbeta utefter elevernas förutsättningar och behov 

på ett annat sätt.  

 

Alltså jag hinner inte med för i min klass är det väldigt många kunskapsmässigt svaga elever så tiden 

räcker inte till där skulle man behöva vara flera så man kunde sitta ner i grupperingar…för jag har har 

väldigt många svaga och några är mellan svaga och några är starka så det är svårt att hitta tid för att hjälpa 

dom svaga (Frida) 

 

5.2 Finns skilda uppfattningar hos lärare gällande synen på undervisningen i svenska 

som andraspråk och dess möjligheter och begränsningar? 
Den första kategorin som hör till studiens andra frågeställning är Att arbeta utifrån individen – 

om anpassningar och att ta tillvara på elevernas modersmål handlar om hur lärare uppfattar 

och lägger stor vikt vid att hela tiden se till individen vad gäller undervisningens utformning 

samt att i den mån det är möjligt ta till vara på elevernas flerspråkighet i undervisningen. Den 

andra kategorin Sjunkande måluppfyllelse – pedagogers strävan mot att uppnå målen handlar 

om lärares uppfattningar kring att de flerspråkiga eleverna har svårt att nå upp till skolans 
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kunskapskrav något som lärarna hela tiden strävar efter att förändra. Den tredje och sista 

kategorin Bristande resurser och för lite tid handlar om att lärares uppfattningar att resursbrist 

och för lite tid verkar begränsade för undervisningen i svenska som andraspråk. Lärarna 

upplever att de saknar personal samt att lärarrollen inte alltid bara handlar om att just vara lärare 

och att lära ut. 

 

 

5.2.1 Att arbeta utifrån individen – om anpassningar och att ta tillvara på elevernas modersmål 

Arbeta utifrån individen  

Det har via analysen visat sig att lärare uppfattar det vara av stor vikt att arbeta utifrån individen 

och dennes förutsättningar i undervisningen då varje elev är unik (Eva) 

 

Vi har en elev som fortfarande har det lite kämpigt med svenskan men han är så duktig på matematik 

alltså och förstår det matematiska språket så vi jobbar mycket där med honom lär honom de svenska 

orden för multiplikation och division… det är viktigt att arbeta så utifrån individen och var denna befinner 

sig hela tiden (Lisbeth) 

 

Att hela tiden arbeta för att se individen och dennes behov lyfts fram av samtliga lärare som 

en viktig del i undervisningen. Och de framhåller vikten av att inte dra alla över en kam 

(Yvonne) utan att jobba utifrån där eleverna befinner sig kunskapsmässigt just nu. 

 

Alltså den ena eleven är ju inte den andre lik och utifrån det så kan man ju faktiskt ge alla elever möjlighet 

att utvecklas så långt som den kan… det tror jag… det är en utmaning för varje pedagog att hitta just den 

här elevens nycklar men det är så viktigt att hela tiden sträva efter att göra det (Yvonne) 

 

Sen så måste man ju tänka att varje elev är ju unik… varje elevs förmåga är unik för man bär med sig 

olika erfarenheter och olika sätt att tillägna sig språket och jag menar när jag träffar barn från olika 

kulturer så står dom ju på olika ställen… det måste man hela tiden tänka på  (Eva) 

 

Möjligheter till utveckling  

Att hela tiden försöka ge varje elev möjlighet att utvecklas så långt som den kan genom olika 

anpassningar i undervisningen lyfts av samtliga lärare fram som en viktig del. Anpassningarna 

handlar bland annat om digitala medier vilka lärare uppfattar medföra mycket möjligheter i 

undervisningen samt vara ett bra sätt att individanpassa undervisningen på för flerspråkiga 

elever. 
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Ja men vi har ju en tjej som jag tillexempel fixade en ipad åt…där hon jobbar med olika program för att 

kunna utvecklas i sin svenska…hon har ju så otroligt dåligt ordförråd så vi har laddat ner appar där hon 

får lära sig olika synonomer för ord och så…jag tycker verkligen att paddan är bra verktyg när man 

arbetar med sva (Eva) 

 

Ja alltså vi använder oss mycket utav tekniska hjälpmedel, paddor, datorer…eh sen har inte alla men 

nästan alla klassrum smartboard och sån här vad heter det…dokumentkamera har vi också…det medför 

verkligen möjligheter i undervisningen i sva det gör det verkligen (Frida) 

 

Elevernas modersmål 

En annan aspekt som belyses inom denna kategori handlar om elevernas modersmål. Lärarna 

uppfattar elevernas modersmål som en tillgång och något de kan ta tillvara på i sin undervisning. 

 

Ja men tillexempel så kan jag om eleverna behöver få något förklarat för sig dels ta hjälp an andra elever 

som pratar samma språk… eller andra gånger får eleven skriva ord på sitt hemspråk som vi sen arbetar 

med att översätta till svenska… för jag tror det är viktigt att deras modersmål liksom finns med i den mån 

det kan även om eleverna läser svenska liksom… (Lisbeth) 

 

Ja men en elev fick tillexempel skriva en saga på sitt modersmål och sen översätta den till svenska…så 

först fick han läsa den på sitt modersmål för hela klassen som liksom satt tyst och lyssnade…sen fick 

klassen gissa vad den handlade om sen så berättade han på svenska vad den handlade om…det finns så 

mycket man kan göra så mycket möjligheter (Yvonne) 

 

En förståelse hos läraren  

Vad som sammanfattningsvis poängteras inom denna kategori är vikten av att som lärare ha 

respekt för elevernas modersmål och en förståelse för att det inte är helt enkelt att få all sin 

undervisning på ett annat språk än sitt modersmål. Att ha vetskap om och förståelse för 

elevernas kultur lyfts även fram som en väsentlig del. 

 

Ja men det är ju viktigt att ha en positiv syn på elevernas hemspråk så att man inte bara tycker att svenskan 

är mycket bättre och så här... man måste ha respekt för deras hemspråk och förstå att det är viktigt för 

inlärning (Eva) 

 

Ja men tänk dig själv om du skulle få all din undervisning på ryska fast du pratar svenska du skulle ju 

inte fatta ett skvatt…så det är viktigt att försöka tänka sig in i deras situation på något sätt  (Frida) 

 

5.2.2 Sjunkande måluppfyllelse – pedagogernas strävan mot att uppnå målen 

Det har via analysen framkommit att lärare uppfattar att flerspråkiga elever i större utsträckning 

än elever med svenska som förstaspråk har svårigheter gällande måluppfyllelsen i skolan. Det 

är en större andel flerspråkiga elever som inte når upp till skolans kunskapskrav något lärarna 

bland annat uppfattar bero på tillströmningen av flerspråkiga elever under 2015 och 2016.  
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Ja måluppfyllelsen är sjunkande just i år det har kommit så väldigt mycket nya så att…ja sen visst jag har 

elever som klarar sig jättebra också men ja i år är måluppfyllelsen hos andraspråkselever inte särskilt hög 

(Lisbeth) 

 

Lärarens undervisning 

En annan aspekt som vissa lärare uppfattar kunna påverka måluppfyllelsen i kommunen är hur 

lärare sköter sin undervisning (Eva). 

 

Ja men det beror väl helt på hur läraren sköter sin undervisning… och idag kan man ju jobba mycket med 

formativ bedömning det handlar ju mycket om att använda sig av olika undervisningssätt och arbeta 

utifrån elevernas färdigheter… gör man inte det kan man ju inte heller förvänta sig att eleverna uppfyller 

målen (Frida) 

 

Föräldrarnas roll  

Att föräldrarna till de flerspråkiga eleverna inte lär sig svenska poneras också vara en möjlig 

anledning till den sjunkande måluppfyllelsen då eleverna kommer hem och bara pratar sitt 

hemspråk (Eva) 

 

Ja men oftast är det ju så att föräldrarna inte lär sig svenska på det viset och eleverna går liksom tillbaka 

till det de är vana vid när de kommer hem… så det är ju något att arbeta vidare med faktiskt… för jag 

tror det skulle öka måluppfyllelsen… om de pratade i alla fall lite svenska hemma ibland (Yvonne) 

 

En strävan om högre måluppfyllelse 

Analysen visar att lärare trots sjunkande måluppfyllelse hela tiden strävar efter att varje elev 

ska uppnå skolans lärandemål och kunskapskrav. Detta sker genom att lärarna hela tiden 

strävar mot att eleverna ska uppnå målen.  

Ja men det är ju viktigt att hela tiden sträva mot att eleverna ska uppnå målen man kan ju inte bara ge upp 

för att måluppfyllelsen är sjunkande ett år… utan det är viktigt att hela tiden arbeta för att de ska uppnå 

målen (Frida)  

 

Föräldrarnas delaktighet 

Sammanfattningsvis framkommer det också att lärare uppfattar att en viktig del för att uppnå 

ökad måluppfyllelse handlar om föräldrarnas delaktighet i elevernas utbildning. 

 

Ja men jag bjuder ju in föräldrarna att de är välkomna till klassen och att de får vara med i klassrummet… 

jag tror det är viktigt att de får se vad vi gör i skolan då kanske de förstår mer varför de kanske behöver 

försöka anstränga sig lite mer med läxor och svenskan hemma (Eva) 
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5.2.3 Bristande resurser 

Vad analysen visat gällande den sista kategorin handlar om lärarnas uppfattningar kring 

bristande resurser och för lite tid. Lärare uppfattar att de på grund resursbrist och för lite tid inte 

kan tillgodose alla elevers behov i den utsträckning de skulle önska. 

 

Ja begränsningarna är ju att det har kommit in så jättemånga elever vilket gör att man inte kan… det finns 

alltså inte… man kan helt enkelt inte tillgodose behoven utifrån dom behov som finns (Eva) 

För lite personal  

Lärarna uppfattar att det finns för lite personal för att kunna arbeta på det sätt de önskar med 

flerspråkiga elever. Möjligheterna med svenska som andraspråksundervisningen reduceras 

därmed på grund av för lite personal. 

 

Men oj det finns ju massor med möjligheter men det är ju så himla mycket som sätter begränsningar jag 

och erik vi har tillsammans etthundrafemtio procent och vi har trettiosju elever i blandade grupper…vi 

har elever som behöver enskild undervisning i samma grupp…ja vi är för få och det är en jättestor 

begränsning (Lisbeth) 

Tidsbrist 

Tidsbrist är en aspekt samtliga lärare uppfattar vara en stor begränsning i deras undervisning 

av flerspråkiga elever. Även om de uppfattar att det finns stora möjligheter med 

undervisningen i svenska som andraspråk så gör de stora elevgrupperna och tidsbristen det 

svårt för lärare att hinna med vilket till stor del begränsar de möjligheter som finns i 

undervisningen.  

 

Alltså det finns ju så mycket man skulle kunna göra… alltså jag tänker ju sådär att man ibland önskade 

att man hade lite mer tid… eller ja mycket mer tid och att det fanns någon mer som kunde hjälpa till 

ibland känner man bara att oj det blir för mycket jag hinner inte med (Yvonne) 

Undervisningen  

Analysen visar att lärare uppfattar att det är undervisningens kvalitet som får stå tillbaka på 

grund av bristande resurser och tidsbrist. Undervisningen blir i många fall inte det som lärare 

önskar och vill att den ska vara för eleverna.  

 

Ja men det är ju svårt idag eftersom det kommer så pass många och då finns det inte riktigt tid och just 

den här känslan när det är så pass hårt tryck… undervisningen blir ju inte som man vill… det känns som 

att undervisningen blir sådär halvdan för man skulle ju önska sig så mycket mer tid med varje elev… det 

är en fruktansvärt frustrerande och jobbig känsla (Eva) 
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Lärare uppfattar att kommunen inte hunnit med att organisera undervisningen i svenska som 

andraspråk på ett fördelaktigt sätt när tillströmningen av flerspråkiga elever varit så stor under 

det senaste året. Något som också inverkar på undervisningens kvalitet. 

 

Ja eftersom det kommer så många som ska ha…och det finns inget alltså det är dåligt 

organiserat…undervisningens kvalitet får ju stå tillbaka man hinner ju inte alls med (Eva) 

 

Nej men jag tänker ju att det är ju likadant här i vår kommun har vi ju inte hunnit med och jag är 

övertygad om att det ser ut så här i många kommuner i Sverige eftersom det varit sånt hårt tryck och det 

är ju inte schysst mot dom som ska komma att man liksom inte hinner med att förbereda och ta hand om 

dom på rätt sätt (Frida) 

En utökad lärarroll 

Det är inte bara undervisningen som det ställs högre krav på utan även lärarrollen då många 

elever som kommer är traumatiserade och har varit med om mycket (Lisbeth). Lärarna 

uppfattar att deras lärarroll utökats och i mångt och mycket handlar om annat än att undervisa 

de flerspråkiga eleverna. 

Nej alltså dom har ju inte bara behov utav lärande utan dom har behov av att prata jättemycket…jag har 

haft tillfällen då jag haft en elev som sitter och hållen mig i handen och gråter och snorar på min arm och 

funderar om hans mor överlevde färden med båten medan jag har en annan elev som sitter på andra sidan 

och vill ha hjälp med sin läxa liksom…man blir lätt lite schizofren då…hur ska man räcka till? (Lisbeth) 

Brist på utbildade lärare 

Sammanfattningsvis visar analysen att lärare uppfattar en brist på utbildade lärare i svenska 

som andraspråk i kommunerna. Det finns inte tillräckligt med lärare för att kunna undervisa 

alla de elever som kommit. 

 

Ja och sen så finns det ju inte resurser i form av sva lärare heller…sen kan man ju naturligtvis jobba med 

sva när man är svensklärare men det blir ju inte samma sak det är ju viktigt att man är nischad och har 

kunskap om hur man ska möta de här eleverna…så det blir ju tufft när det saknas resurser (Eva) 

 

 

6. Diskussion 
I detta kapitel kommer jag att diskutera mitt resultat i relation till studiens syfte och de två 

frågeställningar som varit vägledande för studien. Detta görs i relation till tidigare forskning 

och bakgrund. Kapitlet är uppdelat i två rubriker: Resultatdiskussion och Metoddiskussion. 

Under Resultatdiskussionen kommer jag att diskutera kring de delar av resultatet jag funnit vara 

av relevans för studiens syfte och frågeställningar, diskussionspunkterna redogör jag för var för 

sig i form av underrubriker. Avslutningsvis följer en konklusion samt vilka vidare studier av 
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det undersökta området jag anser vara viktiga att göra. Jag kommer även redogöra för vilka 

möjliga konsekvenser mitt resultat kan få för den undersökta praktiken. 

6.1 Resultatsdiskussion 

6.1.1 Ett behov av mer 

Något som blivit synligt genom analysen och som går att relatera till frågeställningen Finns 

skilda uppfattningar hos lärare gällande synen på undervisningen i svenska som andraspråk 

och dess möjligheter och begränsningar handlar om att lärare uppfattar att det finns stora behov 

och många brister. Behovet handlar om brist på lärare med utbildning inom svenska som 

andraspråk, brist på personal, dålig måluppfyllelse samt att lärare känner att tiden inte räcker 

till för att tillgodose alla elevers behov. Vad gäller brist på utbildade lärare hävdar Torpsten 

(2008) i likhet med Fridlund (2011) och Brorsson & Laino (2015) att det råder brist på utbildade 

lärare inom ämnet svenska som andraspråk. Lärare saknar i stor utsträckning kunskaper och 

kompetens om hur mångfald hanteras och många lärare som undervisar i svenska som 

andraspråk har inte heller någon formell utbildning i ämnet utan har oftast låg eller obefintlig 

utbildning (Brorsson & Laino 2015) (Elmeroth 2008) Fridlund (2011). Vetenskapsrådet (2013) 

lyfter fram att så mycket som 2/3 av de lärare som undervisar i svenska som andraspråk saknar 

relevant utbildning. När det gäller brist på utbildade lärare inom svenska som andraspråk tyder 

denna studies resultat på liknande tendenser då analysen visar att lärare uppfattar en brist på 

resurser i form av utbildade lärare inom svenska som andraspråk. Detta gör att lärare inte hinner 

med och att de upplever att tiden inte räcker till. 

 Lärarna upplever att det inte finns tillräckligt med utbildade lärare i svenska som andraspråk i 

kommunerna för att kunna undervisa den stora mängd elever som kommit det senaste året. 

Bristen på resurser blir därmed en aspekt som uppfattas begränsa undervisningen i svenska som 

andraspråk. 

Det visar sig att lärare anser att det är viktigt att ha en utbildning inom svenska som andraspråk 

och ”vara nischad och ha kunskap om hur man ska möta de här eleverna” (Eva). Genom detta 

går det att dra paralleller till Brorsson & Laino (2015) som lyfter fram den betydande roll som 

läraren i svenska som andraspråk har för eleverna som läser detta ämne då lärarens kompetens 

utgör en nyckel för eleverna även i andra skolämnen och för elevernas studieframgång generellt. 

Den kompetens som lärare besitter är därmed av stor betydelse för de elever som läser svenska 

som andraspråk (Brorsson & Laino 2015).  

Vad gäller lärares uppfattningar om att utbildningen i svenska som andraspråk begränsas av 

bristande resurser i form av personal och utbildade lärare inom svenska som andraspråk, så går 



40 
 

denna del av resultatet att knyta till Fridlunds (2011) och Torpstens (2008) resultat. Detta då 

deras studier visar att det saknas utbildade lärare inom svenska som andraspråk, något som 

lärare i min studie uppfattar vara en förutsättning för att kunna bedriva en god undervisning i 

ämnet. Således visar mitt resultat i likhet med Fridlunds (2011) och Torpstens (2008) studier 

på snarlika tendenser gällande bristen på utbildade lärare. 

6.1.2 Läraren och undervisningen i svenska som andraspråk 

Vad gäller studiens första frågeställning Vilka uppfattningar finns hos lärare gällande hur den 

konkreta undervisningen i svenska som andraspråk kan bedrivas? har analysen visat att lärare 

poängterar vikten av lärarens förhållningssätt och kompetens för att flerspråkiga elever ska få 

de förutsättningar de behöver för att kunna lyckas i skolan. Just detta är något som Lindberg & 

Hyltenstam (2013) lyfter fram som en viktig del i undervisningen i svenska som andraspråk. 

Även andra forskare som bland annat Banks & Banks (2007), Lahdenperä (2004ab) samt Stier 

& Sandström Kjellin (2009) lyfter fram vikten av lärarens kompetens och menar att det inte 

räcker med att ha en välvillig inställning till olika kulturer för att lyckas med sin undervisning 

utan lärare behöver utveckla en interkulturell undervisning. En sådan undervisning handlar 

bland annat om att lärare i sin undervisning använder olika ämnesinnehåll från olika kulturer i 

sin undervisning, att lärare hjälper elever att förstå, undersöka och avgöra hur implicita, 

kulturella antaganden, referensramar och perspektiv påverkar hur undervisning konstrueras 

samt att lärare har medvetandegjorts om olika kulturers uttryckssätt och tillåter en jämbördig 

kommunikation om detta (Lahdenperä & Sandström 2013). Vidare framhåller Lahdenperä & 

Sandström (2013) vikten av att lärare inser vad det betyder att få sin undervisning på ett språk 

som inte ens är ett modersmål något som analysen visat att lärare i studien har i åtanke: 

”ja men tänk dig själv om du skulle få all din undervisning på ryska fast du pratar svenska du skulle ju 

inte fatta ett skvatt… så det är viktigt att försöka tänka sig in i deras situation på något sätt” (Frida) 

Vidare poängteras vikten av att ta tillvara på elevernas modersmål i den konkreta 

undervisningen som bland annat görs genom att eleverna får skriva sagor på sitt modersmål och 

läsa upp för klassen samt att elever med samma modersmål får hjälpas åt och därigenom fungera 

som resurser för varandra i lärandet.  

En annan aspekt som analysen visar att lärare fäster stor vikt vid är att hela tiden arbeta utifrån 

individen och anpassa undervisningen efter elevers individuella behov: 

”alltså den ena eleven är ju inte den andre lik och utifrån det så kan man ju faktiskt ge alla elever möjlighet 

att utvecklas så långt som den kan… det tror jag… det är en utmaning för varje pedagog att hitta just den 

här elevens nycklar men det är så viktigt att hela tiden sträva efter att göra det” (Yvonne) 
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Dock visar analysen att lärares strävan efter att arbeta utefter individen och dennes behov i 

mångt och mycket inte realiseras då tiden inte räcker till, något som togs upp ovan under den 

förra rubriken. Jag har reflekterat mycket över denna aspekt och finner det högst problematiskt 

att alla elever inte kan få hjälp utifrån sina individuella behov på grund av att lärare i svenska 

som andraspråk i dag ser ut att vara så överbelastade i sin yrkesroll vilket också min 

undersökning visar. Ser vi till Lgr 11 står det under rubriken en likvärdig utbildning att 

undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och att skolan har ett 

särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att nå målen för utbildningen 

och därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. När lärare upplever att tiden inte 

räcker till för att hjälpa alla elever kan lärare heller inte arbeta utifrån den enskilde elevens 

individuella behov något som lärare lyfter fram som en viktig aspekt i deras undervisning. Ser 

man på undervisningen i svenska som andraspråk utifrån termer som likvärdighet kan det på 

grund av lärares konstanta tidsbrist knappast bli en likvärdig utbildning och det är problematiskt 

att lärare inte har de förutsättningar de behöver för att kunna göra de individuella anpassningar 

som krävs för olika elever.  

 

En annan del som lärare uppfattar vara en viktig del av den konkreta undervisningen i svenska 

som andraspråk handlar om språkets roll i undervisningen och att eleverna genom 

undervisningen ska ges rika möjligheter att samtala, tala och få tilltro till sin egen språkförmåga. 

Lärarna poängterar vikten av att eleverna genom undervisningen hela tiden ges tillfälle att 

använda sig utav det svenska språket genom interaktion med andra elever. 

 

 

”alltså det är ju så viktigt att eleverna ges möjlighet att använda språket så mycket som möjligt och 

efter sin egen förmåga… genom att hela tiden få använda sig av språket lär man ju sig så mycket… sen 

får man får ju se till individen och liksom vad finns det för förmågor och progression hittills... vilka 

krav är rimliga att ställa… allt beror ju på var eleven befinner sig” (Lisbeth) 

Detta är något som lyfts fram i Lgr 11 där det står under kursplanen för svenska som andraspråk 

att språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och för att lära. Likt Lgr 

11 så framhåller även Skolverket (2012) detta och menar att den faktor som anses avgörande 

för att flerspråkiga elever ska lyckas i skolan är att de tillgodogör sig ett välfungerande språk 

vilket bland annat görs genom rikliga möjligheter att använda sig utav det svenska språket i 

interaktion med andra.  
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En sista punkt som analysen visar att lärare värdesätter och framhåller som något viktigt vid 

den konkreta undervisningen i svenska som andraspråk handlar om vikten att använda sig av 

olika undervisningsmetoder. En undervisningsmetod som studiens informanter lyft fram som 

fördelaktig i undervisningen i svenska som andraspråk är den genrebaserade pedagogiken som 

även kallas cirkelmodellen: 

”nu har ju vi kört med faktatext och då har ju jag försökt hålla mig till cirkelmodellen och den passar 

ju andraspråkselever väldigt bra just det här med att man får en väldigt grundlig genomgång hur 

ska en faktatext se ut hur är den uppbyggd vad är det för speciella ord som finns med”( Frida) 

 

Som redogjorts för i kapitel 2 i avsnitt 2.4.5 så utvecklades denna undervisningsmodell för att 

stödja elevernas litteracitetsutveckling i skolans ämnesundervisning och arbetssättet bygger på 

en cirkulär cyklisk undervisningsmodell som består av minst fyra undervisningsfaser 

varigenom det behandlade ämnet bearbetas utifrån olika perspektiv (Kuymuncu 2013). 

6.1.3 Den flerspråkiga eleven 

Den sista punkten som visat sig genom analysen av resultatet handlar om på sättet lärare 

omedvetet talar om flerspråkiga elever. Analysen återspeglar vad lärare omedvetet uppfattar 

som normalt och vad som därigenom också blir avvikande. Som Torpsten (2008) framhåller så 

formuleras genom språket vad som är sant, normalt, avvikande och hur vi ska betrakta vår 

omvärld. Elever med svenska som andraspråk kan enligt Torpsten (2008) vara ett exempel på 

avvikelser ifrån normen, de avviker ifrån det som betraktas som normalt i den svenska skolan 

och genom att betrakta några som avvikande så utövas därigenom en makt över dem som ska 

utbilda och dem som ska utbildas. Vad gäller denna studies resultat så visar detta att lärare mer 

fragmentariskt och implicit och utan att vara medvetna om det uttrycker vad som är normalt 

och inte, mer än vad de hävdar explicit 

 

”alltså ehm nej det kan jag väl inte tycka… alltså ehm det får jag ju knappt till med våra vanliga...ehm 

alltså jag hinner ju inte det med dom vanliga barnen heller” (Yvonne) 

 

Det talas om ”vanliga” elever och flerspråkiga elever och lärare talar om vanlig svenska och 

svenska som andraspråk. Vissa lärare uttrycker till och med att det är svaga elever som läser 

svenska som andraspråk vilket i sig blir en märklig generalisering från behovet att ha svenska 

som andraspråk till egenskapen av att vara allmänt svag då elever faktiskt läser svenska som 

andraspråk för att just lära sig det svenska språket. Behärskade redan flerspråkiga elever det 
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svenska språket skulle det inte heller finnas något behov hos dem att läsa svenska som 

andraspråk.  

Vad gäller att lärare omedvetet kategoriserar in elever i grupper som vanliga och ovanliga så är 

detta något jag reflekterat mycket över under studiens gång. Denna kategorisering visar på att 

svenskhet är den norm som lärare uppfattar vara normal och att härstamma från ett annat land 

blir därigenom avvikande och onormalt. En annan del som framkommer via analysen handlar 

om att lärare talar om flerspråkiga elever i termer som framhäver deras brister i stället för vad 

eleverna är framgångsrika i. Det talas om att elever har stora brister kunskapsmässigt något som 

lärare framhåller också har med elevers sociala förmåga att göra då flerspråkiga svaga elever 

tenderar att ofta vara lite stökiga i skolan (Frida). Detta sätt att tänka är problematiskt på många 

sätt. Tänker lärare på elever som behäftade med brister och som att svaga elever ofta är stökiga 

påverkar detta vilka framgångar lärare uppfattar att flerspråkiga elever kan nå i skolan. Tänker 

vi på en elev som svag och att denne har stora brister kunskapsmässigt finns det en uppenbar 

risk att vi förminskar elevernas möjligheter att lyckas i skolan. Läraren är den som hela tiden 

ska ha en tilltro till sina elevers förmåga och alltid försöka se till elevernas framgångar i skolan.  

Analysen visar även att lärare uppfattar att en del av elevernas kunskapsmässiga brister går att 

härleda till deras föräldrar. Detta då lärare förutsätter att föräldrar till flerspråkiga elever aldrig 

sitter ner med sina barn för att hjälpa dem med skoluppgifter. Rent krasst så kan det visst vara 

så att vissa föräldrar på grund av brister i det svenska språket inte gör det, men det är 

problematiskt att generalisera och hävda att det är så i samtliga fall. Att tänka så förstärker ett 

vi – och domtänkande.  

Det som diskuterats ovan är något som också Lindberg & Hyltenstam (2013) lyfter fram och 

de framhåller att många studier just visar att bristtänkande i mångt och mycket karaktäriserar 

synen på elever med annan kulturell bakgrund än den homogent svenska. Vidare uttrycker de 

att elever ifrån ett sådant bristperspektiv framställs som problemelever med begränsad kapacitet 

och låg motivation. Att framställa elever på det här sättet kritiseras även av Torpsten (2008) 

som menar att kritik kan riktas mot lärares förhållningssätt gentemot flerspråkiga elever. Att 

flerspråkiga elever kategoriseras på ett dylikt sätt är något som enligt Torpsten (2008) kan skada 

dessa elever. 

Mot bakgrund av detta anser jag att det är av stor vikt att lärare hela tiden reflekterar över på 

vilket sätt de uppfattar, tänker och talar om flerspråkiga elever. Skall den svenska skolan vara 

en skola för alla krävs det att lärare ser på alla sina elever på ett likvärdigt sätt och då bör man 
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som lärare hela tiden arbeta med sitt eget förhållningssätt och tänkesätt för att försöka undvika 

negativa kategoriseringar av slaget vanliga och avvikande elever. Lärare behöver för att detta 

ska realiseras hela tiden försöka lyfta elevernas framgångar i skolan och inte enbart fokusera 

och tänka på de brister som eleverna uppvisar inom olika ämnen. Det finns en överhängande 

risk att man som lärare kan bidra till att flerspråkiga elever upplever ett utanförskap i skolan 

vilket jag inte tror gynnar deras lärande och skolgång över huvud taget.  

6.1.4 Den samlade bilden av undervisningen i svenska som andraspråk 
 

Vad studiens resultat antyder är att om undervisningen i svenska som andraspråk skall bli så 

som lärare önskar så behövs mer resurser i form av lärare och även extra personal i övrigt. Det 

framgår att lärare uppfattar att de har för lite tid och därigenom inte kan tillgodose alla elevers 

behov. Det visar sig även att de möjligheter lärare har vad gäller undervisningen i svenska som 

andraspråk till viss del begränsas av bland annat tidsbrist. Lärare värdesätter till exempel att 

arbeta utifrån individen något som den upplevda tidsbristen sätter käppar i hjulet för. I analysen 

speglas det tydligt att lärarna i studien har stora kunskaper om hur den konkreta undervisningen 

i svenska som andraspråk kan bedrivas på ett fördelaktigt sätt. Lärare är medvetna om vikten 

av att flerspråkiga elever hela tiden får använda sig utav det svenska språket i interaktion med 

andra elever.  

Även om analysen visar att det finns flera begränsningar inom undervisningen i svenska som 

andraspråk så visar den även på en stor kompetens hos de lärare som är utbildade inom svenska 

som andraspråk. Fick lärare de resurser som behövdes skulle undervisningen med största 

säkerhet inte längre bli begränsad och lärare skulle förhoppningsvis kunna bedriva en sådan 

undervisning som de framhåller att de vill bedriva. Den sjunkande måluppfyllelsen hos 

flerspråkiga elever som även tas upp av lärare i min undersökning, tror jag med största 

sannolikhet skulle förbättras om lärare fick de resurser som behövdes.  

Vad gäller sättet lärare talar om flerspråkiga elever i termer av brister och avvikelser, kan detta 

motverkas genom att lärare medvetandegörs om problematiska generaliseringar och 

oreflekterade hållningar. Detta då jag inte tror att de är medvetna om det själva och behöver 

arbeta aktivt med detta för att motverka ett tänkande i termer av normalt och avvikande.  
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6.2 Metoddiskussion 
I denna studie har jag valt att använda mig av intervjuer då jag ville ta reda på lärares 

uppfattningar kring hur den konkreta undervisningen i svenska som andraspråk kan bedrivas 

samt om det finns skilda uppfattningar hos lärare gällande vilka möjligheter och begränsningar 

lärare uppfattar att det finns med undervisningen i svenska som andraspråk.  

 

Denscombe (2009) framhåller att det genom att ta utgångspunkt i fyra kategorier går att avgöra 

om forskning är trovärdig eller inte. I den första av dessa kategorier validitet är den avgörande 

frågan huruvida data uppmätts på ett korrekt sätt och i fall datan lämpar sig för förskningsämnet 

(Denscombe 2009). Vad gäller denna studie så har jag i denna undersökt hur lärare uppfattar 

att den konkreta undervisningen i svenska som andraspråk kan bedrivas samt huruvida det finns 

olika uppfattningar hos lärare gällande undervisningen i svenska som andraspråk och dess 

möjligheter och begränsningar. Metoden jag valde för att undersöka detta fenomen var intervju 

då denna enligt Denscombe (2009) är den metod som bäst lämpar sig för att undersöka hur 

människor uppfattar ett fenomen. Den andra kategorin som Denscombe (2009) redogör för är 

tillförlitlighet och denna handlar om att forskningsprocessen måste vara möjlig att granska, det 

vill säga att andra forskare skall kunna dra samma slutsatser något som kräver att metod, analys, 

beslutsfattande och reflektiv redogörelse av procedurer visar läsaren de linjer i undersökningen 

som ledde fram till slutsatserna. Jag har i denna studie försökt beskriva alla steg i processen på 

ett ingående och detaljerat sätt för att visa läsaren på hur jag kommit fram till resultatet.  

 

Ser vi till den tredje kategorin så är denna generaliserbarhet som Denscombe (2009) framhåller 

handlar om i fall forskningsfynden är möjliga att tillämpa på andra exempel av fenomenet, det 

handlar såtillvida om forskningsfyndens förmåga att förklara eller förekomma liknande 

företeelser snarare än att vara något unikt. I denna studie har min avsikt varit, vilket tidigare 

nämnts, att inte generalisera, dels på grund av studiens omfattning men främst på grund av att 

jag inte söker efter det typiska eller generaliserbara utan autentiska, illustrativa och talande 

exempel på hur lärare upplever ett fenomen som jag intresserat mig för. Det min studie kan visa 

är exempel och beskrivningar som är talande och relevanta för de fenomen jag undersöker. 

 

Mina resultat går också att sätta i relation till tidigare forskning vilket gör att de kan stödjas av 

tidigare resultat i både kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Den sista kategorin 

Denscombe (2009) redogör för är objektivitet som handlar om ”frånvaron av snedvridning i 

forskningen” (Denscombe 2009:379). Denna kategori handlar om att datainsamling och 
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analysprocess ska vara neutrala vad gäller forskarens inverkan på resultatet och att de ska vara 

rättvisa, ärliga samt opartiska (Denscombe 2009). 

.  

6.3 Resultatets betydelse för den undersökta praktiken 
Det resultat som framkommit i denna studie anser jag kunna bidra till att verksamma lärare 

inser vikten av att de lärare som undervisar i svenska som andraspråk har den utbildning som 

krävs för att kunna bedriva undervisningen på ett tillfredsställande sätt. Att vara utbildad inom 

svenska som andraspråk borde vara ett krav för att få undervisa inom detta ämne. Vidare kan 

resultatet i denna studie även bidra till att verksamma lärare inom de aktuella kommunerna inser 

vikten av att det ska finnas de resurser inom skolan som krävs för att bedriva en god 

undervisning. Lärarnas upplevelser visar på att det behövs mer personal för att alla elever ska 

få en fullgod utbildning och för att flerspråkiga elever skall kunna erövra de kunskaper som 

krävs för att de ska kunna tillgodogöra sig en högre utbildning längre fram. 

 

Det är inte främst lärares uppgift att förändra dessa förutsättningar för undervisningspraktiken 

utan här har kommunerna det största ansvaret och förhoppningsvis bidrar denna studie möjligen 

till en förändring på högre nivå i de aktuella kommunerna. Detta då lärare uppfattar och 

upplever att det behövs mer utbildad personal inom undervisningen i svenska som andraspråk. 

 

Med bakgrund av detta kan studiens resultat bidra till att lokalisera inom vilka områden lärare 

i den aktuella kommunerna anser sig behöva mer stöttning och en rekommendation kunde vara 

att kommunen lyssnade till lärares uppfattningar och upplevelser och därefter avsatte de 

resurser som är möjliga att avsätta för att underlätta lärares arbete med undervisningen i svenska 

som andraspråk.  

 

Behovet av vidare forskning kring undervisningen i svenska som andraspråk är stort. Det 

behövs mer kunskap kring hur undervisningen bäst kan bedrivas för ökad måluppfyllelse och 

mer forskning för att undervisningen ska främja en likvärdig utbildning för alla elever oavsett 

språklig eller kulturell bakgrund. Detta skulle till exempel kunna ske via intervjuer, 

observationer och aktionsforskning.  

 

Vad som vore intressant och som det enligt mig behövs ytterligare forskning kring gäller 

elevernas uppfattningar och upplevelser av skolans undervisning i svenska som andraspråk. 
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Även om det redan finns forskning som fokuserar på elevernas uppfattningar tror jag det behövs 

ännu mer för att kunna bedriva en undervisning som även elever upplever att de är tillfreds med 

utan att känna utanförskap eller att känna sig annorlunda.  Därför behövs det fortsatt forskning 

om hur det faktiskt förhåller sig. Hur ser elever på undervisningen i svenska som andraspråk? 

Vad anser elever vara viktigt för att undervisningen ska kännas tillfredsställande?  
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8. Figurer 

Figur 1. Cirkelmodellen för undervisning och lärande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


