
UPPSALA UNIVERSITET  EXAMENSARBETE, 15hp 

Institutionen för nordiska språk                     Svenska som andraspråk C  

                    Vt 2019 

                                                                                         Handledare: Natalia Ganunza 

                                                                                                 Institutionen för nordiska språk 

 

 

 

 

 

 

Hur fungerar det i praktiken? 

En kvalitativ intervjustudie av verksamma lärares 

undervisningserfarenheter inom ämnet svenska som 

andraspråk 

 

 

Pihla-Maria Hupponen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

Sammandrag 

Svenska som andraspråk (SVA) är ett ämne som syftar på att utveckla svenska språket hos 

elever med en annan språklig bakgrund än svenska. Ämnet är relativt nytt och hur ämnet ska 

läggas upp och undervisas effektivt har debatterats flitigt bland såväl etablerade forskare som 

verksamma lärare. Syftet med undersökningen är att redogöra för hur några lärare i svenska 

som andraspråk upplever ämnets utmaningar och förutsättningar. Syftet är även att få praktiska 

tips från lärarna om vad de anser vara effektiva språkutvecklande metoder anpassade till elever 

med svenska som andraspråk. Intervjumetoden tillämpades för att få in materialet som byggde 

på fyra lärares svar. Resultatet redovisar att samtliga lärare betonade att stöttning, dialog och 

erfarenhetsanknuten undervisning utgör viktiga grundpelare för en god SVA-undervisning. 

Resultatet visar även utmaningar som förekom i andraspråksundervisning då elevernas 

skolbakgrunder kunde skilja sig åt stort inom en grupp enligt de intervjuade lärarna  

Nyckelord: Svenska som andraspråk, undervisningsmetoder.   
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1 Inledning  

Den ökade mängden andraspråkselever har påverkat situationen i skolvärlden. Idag har cirka 

20 % av alla elever i grund- och gymnasieskolan i Sverige någon form av flerspråkig bakgrund 

(Axelsson 2013:547). Detta leder till att skolorna är tvungna att tänka nytt och omstrukturera 

utbildningen för att möta dessa elevers behov (Skolverket 2012). Hur situationen är under dessa 

omständigheter enligt några verksamma lärare redogörs i denna undersökning. Fokuset är hur 

lärare som arbetar i svenska som andraspråk upplever sitt yrke och ämne och vilka arbetssätt 

de anser är lämpliga för att möta andraspråkselevernas behov. Undersökningen belyser också 

ämnets utmaningar. 

Den låga andelen behöriga lärare är en faktor som sänker ämnet svenska som andraspråks 

status (se vidare avsnitt 2.1, Lindberg & Hyltenstam 2012: 30). Isak Skogstad är skoldebattör 

och högstadielärare och hävdar i en artikel publicerad i nättidningen S.O.S. att 

ämneslärarutbildningen lider av många brister. Förtroende för utbildningen är inte självklar då 

det inte finns något lärosäte i Sverige som mäter utbildningens faktiska effekt. Enligt Skogstad 

är det fel att anta att lärarutbildningen skapar bättre lärare, och han önskar att saken skulle börja 

undersökas. Han anser den otillräckliga utbildningen till exempel vara beroende på avsaknaden 

för blivande lärare att lära sig hur man undervisar. Han menar även att de krav som ställs i 

utbildningen är för låga och att de praktiska momenten, genom verksamhetsförlagd utbildning, 

har alltför undanskymd roll (Skogstad 2018).  

Matilda Ernkrans som är minister för högre utbildning och forskning, har skrivit en 

debattartikel på regeringskansliets sida.  Hon är inte heller nöjd med lärarutbildningens kvalité, 

eftersom hon anser att kopplingen mellan teori och praktik inte är tillräckligt stark i 

lärarutbildningarna. På debattartikeln skriver hon även att flera partier är eniga om behovet av 

en reformering av lärarutbildningen (Ernkrans 2019). 

Mot bakgrund av dessa negativa uttalanden om lärarutbildningen har jag funderat på hur 

verksamma lärare ser på sitt yrke och om de anser att lärarutbildningen har förberett dem 

tillräckligt för arbetet som lärare i svenska som andraspråk. Det grundar sig på en önskan om 

att få höra och veta mer om verkligheten genom lärares upplevelser som en möjlighet att komma 

i kontakt med verkligheten. Den kvalitativa intervjumetoden som tillämpats i denna 

undersökning hade som syfte att få en bättre inblick i hur ämnet svenska som andraspråk ser ut 

i praktiken, eftersom detta är relevant för mig som blivande lärare i svenska som andraspråk att 

få veta mer om. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur några högstadie- och gymnasielärare arbetar 

språkutvecklande i ämnet svenska som andraspråk (SVA). Syftet med undersökningen var 

även att undersöka lärarnas syn på ämnets utmaningar och möjligheter.  

Frågeställningar:  

• Vad anser lärare, utifrån sin egen praktik, vara framgångsrika undervisningsmetoder 

och arbetssätt i sin SVA-undervisning?  

• Vilka utmaningar och möjligheter innebär ämnet svenska som andraspråk? 

Med undervisning avses det som pedagoger använder som aktiviteter för att överföra kunskaper 

i svenska som andraspråk. Språkutveckling står för den process i undervisningen där eleverna 

bygger upp sitt språk. 

2 Bakgrund    

I detta avsnitt klargörs först begreppet andraspråk, vilket följs av en beskrivning av centrala 

syften för ämnet svenska som andraspråk enligt styrdokumenten. Därefter redovisas de debatter 

som omgärdat ämnets implementering. Både för- och motargument mot ämnets utformning och 

organisation tas upp.  

2.1 Svenska som andraspråk 

Andraspråket innefattar språket som människan socialiserar sig in i genom interaktion. 

Andraspråket talas i dess naturliga miljö, vilket oftast innefattar landet språket talas i. Till 

skillnad från andraspråket lärs främmande språk in oftast genom undervisning utanför språkets 

naturliga miljö (Hammarberg 2013:28). Ämnet svenska som andraspråk har funnits som ett eget 

fristående ämne i grund- och gymnasieskolans läroplan sedan 1995 (Lindberg & Hyltenstam 

2012: 30). Ämnets främsta syfte är att utveckla andraspråkselevers kommunikativa förmåga i 

svenskan, med hjälp av vilken andraspråkseleven kan ta sig vidare i bildningen i den svenska 

skolan och därefter även fungera i arbetslivet. Eleven ska även lära sig att reflektera över sin 

flerspråkighet. Genom multimodal undervisning ska eleverna använda svenska språket varierat 

såväl i skriftliga- som i muntliga sammanhang. Undervisningens innehåll ska utgå ifrån 

elevernas intressen och kunskaper (Skolverket 2011:182).  
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Ända sedan ämnets inrättande har det omgärdats av debatt om frågor såsom vilka arbetssätt 

som är språkutvecklande och effektiva för flerspråkiga elever (Cummins 2000:2f.). 

Förespråkare av ämnet svenska som andraspråk som ett eget fristående ämne, med en egen 

kursplan, har argumenterat för att ämnet behövdes för att erkänna den språkliga och kulturella 

mångfalden hos eleverna. De menade att det skulle bidra till att stärka ämnets status och 

professionalisering, så att det inte längre skulle ses endast som ett stödämne till skolans övriga 

ämnen (Lindberg & Hyltenstam 2012: 30). 

Resultaten av PISA -undersökningen (2009) visar att gruppen elever med utländsk bakgrund 

är överrepresenterad bland dem som inte når grundskolans eller gymnasiets lärandemål och inte 

går ut med fullständiga betyg (Skolverket 2010:70). Detta kan vara en följd av att 

utbildningsansvariga och lärare ännu inte har kunnat bli eniga om införing av lämpliga åtgärder 

för att säkerställa en effektiv språkutvecklande utbildning för de flerspråkiga eleverna 

(Cummins 2000:3). De oeniga uppfattningarna om andraspråksundervisningens utformning 

innefattar faktorer som att ämnet ses som en färdighetsträning utan sammanhang med skolans 

övriga innehåll (Skolinspektionen2010:4). 

Anledningar till SVA-ämnets instabila ställning är flera. En rapport av Myndigheten för 

skolutveckling (2004) hävdar att införandet av svenska som andraspråk som ett eget ämne har 

resulterat i en parallellitet mellan SVA och svenska. Andra skäl till ämnets svaga ställning 

antogs bland annat vara skolledares och lärares bristfälliga kompetens i att lära ut andraspråket 

samt synen på flerspråkighet som en brist snarare än en tillgång (Lindberg & Hyltenstam 2012: 

30). En oklarhet kring vilka elever som skulle delta SVA-undervisning, eller att ämnet inte 

alltid har anordnats trots behovet, har också lett till ämnets missgynnande status (Hyltenstam 

m.fl. 2012:79).  

De nämnda faktorerna har influerat ämnets negativa särprägel och lett till att ämnets 

existensberättigande har ifrågasatts. Hyltestam (2012) beskriver hur bortseendet från en 

specialanpassad språkundervisning för minoritetselever skulle leda till en situation som rådde 

innan ämnet svenska som andraspråk infördes i skolorna. Även Lindberg (2009) förespråkar 

för ämnets väsentlighet och att avskaffandet av ämnet inte skulle vara gynnsamt för 

andraspråkseleverna. Hon benämner fenomenet där man bortser olikheterna som ”difference 

blindness” och hon argumenterar för svenska som andraspråkets existens: ” […] att blunda för 

elevernas olikheter […] som att behandla alla elever som de vore lika, är i själva verket djupt 

ojämlikt” (Lindberg2009:18). Att bortse från olika behov som elever har, innebär risken att 

viktiga frågor ”sopas under mattan” i den allmänna debatten enligt henne. Även om 
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Vetenskapsrådet erkänner att det kan förekomma kategoriseringsproblem för särskilda grupper 

för elever med speciella behov, garanterar detta inte att den pedagogiska praktiken skulle 

förbättras (Hyltenstam m.fl. 2012:81).  

3 Teoretiska utgångspunkter  

Undersökningens teoretiska ramverk inleds med en redogörelse av Säljös (2014) definition av 

det sociokulturella perspektivet på lärande. Därefter motiveras varför förkunskaperna hos 

elever bör uppmärksammas i undervisningen.  I avsnittet diskuteras även andraspråkselevernas 

varierande bakgrund och hur detta kan påverka undervisningen. Därefter förklaras hur dialog i 

undervisningen kan fungera språkutvecklande. Sist ska teorin om genrepedagogiken belysas 

och hur cirkelmodellen kan användas språkutvecklande i undervisningen.  

3.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling rör hur människor utvecklar 

kulturella förmågor som att skriva, räkna, läsa och att resonera abstrakt. Definitionen har sin 

utgångspunkt i Lev Vygotskijs arbete om utveckling, lärande och språk. Mediering inkluderas 

i den sociokulturella traditionen som ett av de grundläggande begreppen. Mediering hänvisar 

till fenomenet där människan använder sig av redskap eller verktyg för att komma i kontakt 

med omvärlden eller att förstå den. Sådana redskap kan enligt Vygotskij delas in i materiella 

redskap som till exempel tangentbord, och i språkliga eller mentala redskap, som människan 

använder sig av (Säljö 2014:298). Språkliga redskap kan till exempel vara bokstäver och 

teckensystem med hjälp av vilka människor kan delta interaktionen. Mediering sker enligt 

Vygotskij när människan utnyttjar olika slags redskap och deltar i kommunikationen samt 

analyserar världen. Detta kallas även för användning av kulturella redskap. Analysering av 

omvärlden sker inte direkt, utan ”via omvägar”. Mediering ser olika ut i olika kulturer, eftersom 

de språkliga redskapen förhåller sig till kulturen i vilken den skapas (Säljö 2014:299f.).  

Säljö (2014) förklarar att enligt det sociokulturella perspektivet sker lärandet via så kallad 

appropriering, vilket innebär att när människan medierar, alltså använder sig av kulturella 

redskap som språk, lär hon sig nya kunskaper. Till exempel när en ny färdighet lärs in, 

approprieras denna förmåga hos människan. Exempelvis automatiseras skrivförmågan när den 

lärs in.  Skolan är en miljö där barnet har möjligheten att lära sig och appropriera kunskaper 
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som ligger utanför deras egna räckhåll. Då är barnet beroende av det stödet som den mer 

kompetenta människan besitter.  Appropriering av nya kunskaper sker ständigt genom åren och 

begränsas inte bara i barnets inlärning (Säljö 2014:304f.). 

Som nämnts ovan, är människans utveckling en ständig process. Centralt för Vygotskijs 

teorier om lärande är hypotesen om den närmaste utvecklingszonen som uttrycker hur 

människor är känsliga för att ta in nya kunskaper på en viss zon. Genom kulturella redskap kan 

den kunnige lära ut ny information. Lärandet sker då den nya färdigheten är för avancerad för 

inläraren men som kan åstadkommas med hjälp av stöd. Den nya kunskapen uppnås inte genom 

att få höra det rätta svaret direkt, utan genom stöttning som ger förutsättningarna för inläraren 

att inse och förstå själv (Säljö 2014:305). Pedagogens professionella kompetens innehåller 

känsligheten att uppfatta vart den närmaste utvecklingszonen ligger för eleven, alltså vilken ny 

kunskap som är uppnåelig med hjälp av stöd, samt med vilken slags stöd den nya förmågan 

uppnås (Säljö 2014:306). 

En engelskspråkig term som beskriver lärandet genom stöd heter scaffolding, på svenska 

ofta översatt till stöttning. Begreppet beskriver hur kommunikationen sker i sådana pedagogiska 

förhållanden. En pedagogisk situation handlar om att stöttningens roll är stor i början och att 

den successivt minskas i takt med att inlärarens kompetens ökar och hen kan klara uppgiften på 

egen hand. Enligt det sociokulturella perspektivet visar en sådan process en viktig princip för 

hur man beaktar samspel och lärande. Med hjälp av scaffolding approprieras, alltså lärs de nya 

förmågorna in (Säljö 2014:305f.). 

Anledningar till att andraspråkselever behöver väldigt mycket stöttning är att de ska ha lika 

högt uppsatta mål som infödda svenska talare men SVA-elever behöver bara extra stöd för att 

nå samma mål.  Läraren ska ha höga krav och förhoppningar för sina andraspråkslever så att de 

eleverna även skulle ha höga förväntningar för sin egen skolutveckling och förmåga att uppnå 

de höga skolprestationerna precis som modersmålstalare har (Gibbons 2014:19).  

3.2 Vikten av att uppmärksamma förkunskaper och bakgrund 

Undervisning som förhåller sig till elevernas intressen och tidigare kunskaper som de har om 

ämnet är viktigt, därför att texten blir betydelsefull efter att den tolkats mot bakgrund av de 

tidigare erfarenheterna (Cummins 2000:10).  

Fördelarna med att aktivera elevernas tidigare kunskaper är att de gör inlärningsprocessen 

mer effektiv. Att undervisningen blir mer effektiv genom att bygga på förkunskaperna baseras 
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på att det kognitiva engagemanget ökas, vilket möjliggör hjärnfunktioner på en intellektuellt 

och språkligt högre nivå. Såväl ny information som nya språkkunskaper blir mer uppnåeliga 

(Cummins 2000:11). Tidigare kunskaper och erfarenheter utgör en grunduppbyggnad som 

möjliggör att den nya informationen blir mer begriplig samt kontextinbäddad. Att sätta igång 

erfarenheterna kan också bidra till att de implicita kunskaperna om ett visst ämne blir explicita 

för inläraren. Då bli eleven mer medveten om vad hen kan och vilka saker behöver mer 

bearbetning (Cummins 2000:10). Läraren som utreder de förkunskaperna som finns hos eleven 

gynnas av att elevernas kulturella kunskaper kan fastställas.  

Utöver de kognitiva funktionernas aktivering har förkunskapernas sysselsättande även andra 

positiva inslag. Att eleverna kan delta i klassrumsaktiviteterna genom att presentera sina 

tidigare erfarenheter förmedlar till eleverna att deras bakgrund är viktig. Gruppen visas då att 

allas erfarenheter är unika och betydelsefulla. Det kan öka delaktigheten, vilket i sin tur kan 

fungera som en motivationsfaktor och samtidigt påverka elevernas självkänsla (Cummins 

2000:11f.). Eleverna har således möjlighet att utvecklas kognitivt samt får sin identitet 

bekräftad, och även öka delaktigheten i undervisningen (Cummins 2000:12). 

Bakgrundskunskaperna kan variera mycket speciellt hos andraspråkseleverna. Eleven kan 

till exempel ha tvingats avbryta utbildningen och har därför en begränsad litteracitet på 

modersmålet (Cummins 2000:1). Exempelvis kan en kortvarig skolbakgrund betyda att vissa 

begrepp och färdigheter inte hunnits läras in, vilket påverkar hur studiegången ser ut. Att sakna 

vissa kunskaper som skulle behövas som bas för ytterligare kunskaper kan sakta ner 

inlärningsprocessen. Utöver de olika förmågorna som ligger hos eleverna, kan även den 

allmänna studievanan och beteendemönster i klassrummet vara beroende på hemlandets 

kulturella skillnader (Viberg 1996:137).  

3.3 Dialogbaserad undervisning  

Andraspråksundervisningen ska erbjuda elever riktligt med tillfällen att delta i 

språkutvecklande samtal i och utanför klassrummet (Lindberg 2013:512f.) Hatch (1978, i 

Lindberg 2013:481) presenterade en hypotes som beskrev hur grammatiska strukturer kan 

byggas upp i samtal mellan icke-infödda och infödda talare. Detta kan ske genom stöttning och 

komplettering som den mer kompetente samtalspartnern ger (Lindberg 2013:481).  Ytterligare 

anledningar till att andraspråkselever kan gynnas av en undervisning som innehåller interaktion 

är att inläraren har möjlighet till språklig förhandling. Termen står för möjligheten att signalera 
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bristfällig förståelse, be om klargöranden eller upprepningar och på detta sätt inverka inflödet 

så att den blir mer lättillgänglig (Lindberg 2013:486). Long (1996, i Lindberg 2013:487) 

förespråkar också för dialog som en språkutvecklandeprocess. Han redovisar detta genom 

betydelsen av omformuleringar med hjälp av vilka en inlärare kan upptäcka skillnaden mellan 

sin egen produktion samt den korrekta formen. Detta kan till slut leda till en omstrukturering 

av inlärarspråket (Lindberg 2013:487). 

Viberg (1996) tar också upp fördelar som interaktion med infödda talare ger. Enligt honom 

skapar detta känslan av att känna sig välkommen samt att uppnå en hög språklig nivå. Att 

andraspråkslever undervisas i skilda klassrum är ibland nödvändigt men det bidrar också till att 

de har färre möjligheter att skapa kontakter med infödda talare. En lösning kan vara att låta 

andraspråkselever delta ordinarie undervisning så mycket som möjligt (Viberg 1996:142). 

Ytterligare fördelarna med den dialogiskt orienterade undervisningen, är att den ställer höga 

kognitiva krav. Detta kräver hög stöttning för att uppnå den höga kognitiva nivån. Dessa 

faktorer gör att eleven ”lyfts upp” en nivå högre i språkutvecklingen (Gibbons 2014:35). 

Språkbearbetningen på djupet sker då eleven tar språkliga risker och är tvungen att göra sig 

förstådd för att nå ett visst syfte och mål. Det som spelar roll i vilken utsträckning 

språkutvecklingen sker är också hur man uttrycker sig själv (Gibbons 2014:43). När man 

utmanar eleverna att komma över den språkliga förmågan som känns tryggt, ska detta ske i en 

stöttande kontext, där riskerna och misstag accepteras (Gibbons 2014: 45).  

Det sociokulturella perspektivet, som diskuterades i avsnitt 3.1, betonar också kvalitén av 

interaktionen som en central faktor för lärandeprocessen.  Äkta konversation står för en slags 

konversation som leder till ökad förståelse för ämnet. Begreppet beskrivas som en diskussion 

som är ömsesidig och domineras inte av någon deltagare. Lärarledd diskussion ska ske genom 

att läraren stöttar vid behov och uttrycker sig inte alldeles för mycket utan lämnar det största 

ansvaret för eleverna själva (Gibbons 2014:49f.). Monologiska klassrum där läraren dominerar 

dialogen i sin traditionella position framför klassen, gynnar inte andraspråksutvecklingen. 

Förklaringen är att eleverna då får färre tillfällen och möjligheter att uttrycka sig och det blir 

även kortfattat för dem (Gibbons 2014:51). 

Det som läraren även kan fästa sin uppmärksamhet på i det dialogiska sammanhanget är ifall 

eleven behärskar den formella språkanvändningen. Det informella samtalet går relativt fort att 

lära in, för detta utvecklas eleverna i när de interagerar med kompisarna. Den informella 

språkanvändningen visar inte hur eleven behärskar de akademiskt ämnesrelaterade begreppen 

som är förknippade med skolans lärande och litteracitet (Gibbons 2014:22).  
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3.4 Genrepedagogik  

Modellen för genrepedagogiken utvecklades ursprungligen i Australien av forskare och 

verksamma lärare runt 80– och 90-talen. Lärarna tillsammans med forskarna utvecklade en 

metod med hjälp av vilken elevernas låga textbearbetning kunde förbättras genom att göra olika 

typer av texter explicita för eleverna (Gibbons 2014:127). Genrepedagogiken är en pedagogisk 

inriktning där en rad olika vetenskapliga discipliner har haft inflytande såsom systemiskt-

funktionell teori samt sociokulturell teori. Genre begreppet blev en gemensman benämning som 

karaktäriserade olika slags texter i skolsammanhang (Kuyumcu 2013:605). Genrernas 

övergripande syfte delades in i tre olika grupper av genren, alltså genrefamiljer. Engagerande 

genrer innefattar texter i form av berättelser, informerande genrer står för faktatexter och 

värderande genrer beskriver argument- och textresponser (Kuyumcu 2013:614f). 

Grunden för genrepedagogiken baseras främst på den lingvistiska språkmodellen som hade 

Michael Halliday som upphovsman.  Halliday beskrev det mänskliga språksystemets 

fungerande i enlighet med systemisk-funktionell lingvistik.  Enligt den systemisk-funktionella 

modellen består språkanvändningskontexten av den kulturella kontexten och av 

situationskontexten. Den kulturella kontexten gör att elever har möjlighet till att förstå alltmer 

utmanande textgenrer som kännetecknar skolans undervisning. Samtidigt utvecklas även 

elevernas muntliga förmåga när de lär sig att interagera om dessa företeelser. Situationskontext 

beskriver hur eleven kan ha en förmåga att välja det bästa möjliga språkliga registret som 

anpassas efter situationen (Kuyumcu 2013:606ff.). 

Genrepedagogiken i andraspråkssammanhang erbjuder redskap som gynnar elevernas 

läsförståelse, skrivkonsten samt fördjupning av kunskaperna i olika ämnesområden på ett 

explicit sätt. Tillägnandet av ämnesspecifika termer ökar begripligheten av ämnet i sin helhet. 

Utöver den kunskapsutvecklingen som eleven kan uppnå med hjälp av genrepedagogiken kan 

eleverna lära sig producera språket såväl muntligt som skriftligt. Andraspråkselever kan därmed 

ha konkret stöd i utvecklingen av språk och kunskaper (Kuyumcu 2013:627f.). 

3.4.1. Cirkelmodellen  

Genrepedagogiken använder sig av en undervisningsmodell som kallas för cirkelmodellen eller 

cirkelmodellen för undervisning och lärande (Kuymucu 2013). Cirkelmodellen baseras på en 

helhetssyn på litteracitet som sammankopplar tillägnandet av ämneskunskaperna  med 

språkutveckling och lärande.  
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De fyra olika faser som cirkelmodellen består av gör en viss texttyp eller genre explicit för 

eleven. Varje fas utförs inom ett nytt lärandemål som utgår från kursplanerna för den aktuella 

årskursen (Kuymucu 2013:617). Under den första fasen ska klassen gemensamt bygga upp 

kunskaper om ämnet. Här ska läraren bygga ny information på de förkunskaperna som eleverna 

besitter. Man ska ta upp till exempel relevanta begrepp som är användbara till den aktuella 

genren, till exempel känna igen ”motargument” om klassen ska skriva en debattartikel. Andra 

fasen innehåller arbetet där man i helklass iakttar en modelltext. Syftet i denna fas är att eleverna 

ska igenkänna en viss texttyps syfte och struktur samt karakteristiska språkliga drag. Tredje 

fasen består av att man gemensamt i klassrummet konstruerar en text som motsvarar 

modelltexten. Målet med denna process är att uppfatta hur man bygger upp en text. Man ska 

även lära sig att diskutera om genrens språkliga kännetecken och innehållet. Till sist i fjärde 

fasen ska eleven kunna producera en text själv som motsvarar och liknar modelltexten. Där kan 

läraren stötta vid behov. På så vis bygger man kunskap om ämnet samt om den aktuella genren. 

Att arbeta igenom alla faser kan ta flera veckor beroende på studenternas språkliga och 

kognitiva nivå samt ämnets karaktär.  Cirkelmodellen för undervisningen kan täcka ett helt 

ämnesområde och den kan ge struktur och stöd så att eleven har chansen att uppnå målet 

(Gibbons 2014:128). 

4. Metod 

Metoden som använts för materialinsamling redovisas nedan. Därefter följer en beskrivning av 

urval, genomförande samt hur materialet har analyserats. Slutligen redogörs undersökningens 

etiska överväganden och metodvalet diskuteras.  

4.1 Kvalitativ intervju 

I studien har kvalitativa intervjuer genomförts. Den kvalitativa forskningen försöker inte ge 

några noggranna siffror om ”stora fenomen” som kvantitativa metoder kan generera, utan syftar 

till att påvisa djupare kunskap om mindre omfattande företeelser (Bryman 2011:412f.). 

Begreppet kvalitativ intervju beskriver den typ av intervju som ofta förekommer vid kvalitativ 

forskning (Bryman 2011:413). Närhet till forskningsobjektet präglar kvalitativa intervjuer där 

forskaren kan föreställa sig ha respondentens perspektiv för att få en djupare uppfattning om 

det man studerar. Kvalitativa intervjuer kan ha som syfte att skapa mer fullständiga tolkningar 



13 

 

om det fenomen som undersöks (Holme & Solvang 1996:101). Kvalitativ intervju tillämpades 

i studien, eftersom fokuset ligger på de undersöktas tolkningar, i detta fall lärares erfarenheter 

kring framgångsrika yrkespraktiker inom ämnet svenska som andraspråk. Metoden valdes 

utifrån syftet med studien som var att få djupinriktade svar från erfarna lärare som hade 

kännedom om ämnet svenska som andraspråk. Forskningen har en induktiv synvinkel som 

beskrivs av Bryman (2011) som en relation mellan teori och praktik där teorin appliceras utifrån 

de praktiska forskningsresultaten (Bryman 2011:340). 

 De kvalitativa forskningsmetoderna har fått kritik eftersom de är svåra att generalisera 

utanför kontexten de har producerats i (Bryman 2018:484). Trots nackdelarna hos kvalitativa 

intervjustudier finns det ett antal skäl att ha kvalitativ intervju som metod. En anledning till 

detta kan vara att metoden kan vara flexibel, eftersom informanterna kan påverka intervjuns 

riktning genom sina olika svar. Följdfrågor kan även ställas för att få ännu större förståelse av 

den intervjuades tankar (Holme & Solvang, 1996:101). En annan anledning till att kvalitativa 

intervjuer är så pass använda kan också vara på grund av deras styrka att själva 

undersökningssituation liknar en vardaglig situation där information byts genom interaktion i 

form av samtal (Holme & Solvang 1996: 99).  

Studien utgick ifrån modellen semistrukturerad intervju som definieras enligt Bryman 

(2011) som en intervju där forskaren ställer frågor utifrån en intervjuguide (se bilaga på sida 

31) som innehåller öppet formulerade frågor som rör vissa teman och där informanten kan 

resonera fritt kring sina tankar och föreställningar (Bryman 2011:416).  

4.2 Urval och avgränsning  

Urval av undersökningsdeltagare beror på antal saker. Mängden studiedeltagare i en kvalitativ 

forskning kan ha konsekvenser i att antingen blir generaliseringen svårt om antalet 

informanterna är för få, men också krångligt att dra slutsatser om antalet är för stort. 

Undersökningens syfte bestämmer hur antalet deltagare kan se ut (Kvale & Brikmann 

2014:156). 

Kriterier för informanter var att lärare skulle undervisa i ämnena svenska och svenska som 

andraspråk. Informanter skulle jobba på högstadie– och gymnasienivå eftersom forskaren själv 

utbildas mot dessa årskurser. Valet av att intervjua antingen högstadie- eller gymnasielärare 

gjordes inte för att få de högsta möjliga deltagarstickprov.  
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 Ett begränsat antal respondenter definieras som bekvämlighetsurval enligt Bryman (2018). 

Bekvämlighetsurvalet beskrivs vara passande när informanter tillfälligt finns tillgängliga för 

forskaren (Bryman 2018:243). Urvalet blev lärarna som fanns i närheten och var nåbara samt 

som tackade ja till intervjubegäran. Antalet studiedeltagare begränsades också utifrån studiens 

omfattning och tidsåtgång. Kriterierna för målgruppen behövdes utvidgas på grund av ett litet 

deltagarantal. Till slut blev målgruppen alla de tillgängliga lärare som undervisade i svenska 

som andraspråk.  

Totalt fyra lärare med olika utbildningsbakgrunder samt arbetserfarenheter intervjuades för 

studien. Alla lärare jobbar antingen på högstadiet eller på gymnasiet i ämnet svenska som 

andraspråk. Informanterna intervjuades var för sig vid olika tillfällen. För att inte identifiera 

respondenterna, namngavs lärarna talen 1–4 för att undvika avslöja namnet eller könet.  

Etikprövningsnämnder kräver anonymisering av personuppgifter i vissa fall för att en studie 

ska godkännas. Studiedeltagarnas personuppgifter är sekretessbelagda och deras anonymitet 

och integritet skyddades i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) rekommendationer om en god 

forskningssed (Vetenskapsrådet 2011:40f.).  

Lärare 1 undervisar i ämnet svenska som andraspråk på språkintroduktionsprogrammet 

(SPRINT) samt svenska på gymnasiet. Läraren har jobbat som SVA-lärare sen 2010, alltså i 9 

år. Med svenska ämnet har läraren jobbat sen 17 år tillbaka. Läraren har ämneslärarexamen i 

svenska, religion och svenska som andraspråk. Ämneslärarexamen innefattar 90–120 

högskolepoäng (HP) i ett ämne. Språkintroduktionsprogrammet (SPRINT) är ett individuellt 

gymnasieprogram med målet att lära sig svenska samt att läsa in grundskolekompetens. 

Eleverna är 16–20 år gamla och har varit en kort tid i Sverige.  

Lärare 2 undervisar i svenska och svenska som andraspråk på gymnasiet. Läraren har jobbat 

i båda ämnena i 4 år. Läraren undervisar även i ämnet psykologi. Ämneslärarexamen har läraren 

i ämnena religion och svenska. Svenska som andraspråk har läraren studerat en termin alltså 30 

HP, och håller på att utbilda sig vidare för att bli behörig i ämnet.  

Lärare 3 undervisar i ämnet svenska som andraspråk på högstadiet. Ämnet har läraren 

undervisat i 3 år. Läraren har SVA i årskurs 7–9 samt förberedelseklass (FBK). Läraren har 

tagit ämneslärarexamen i spanska och svenska. På FBK undervisas nyanlända som behöver lära 

sig svenska innan de kan placeras ut i ordinarie klasser, beroende på hur snabbt eleven anammar 

det nya språket. Utöver att lära sig svenska får eleverna kunskaper även i skolans andra ämnen. 

Eleverna är 13–15 år gamla.  
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Lärare 4 undervisar ämnet svenska som andraspråk och har gjort det sen 9 år tillbaka. Läraren 

har som klass elever som går på språkintroduktionsprogrammet (SPRINT), fast på en annan 

fakultet än lärare 1. Lärare 4 har jobbat totalt 34 år med andraspråksundervisning om ämnen 

franska och engelska räknas med. Läraren har som utbildningsbakgrund 100 HP svenska och 

10 HP svenska som andraspråk.  

4.3 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes vid en tidpunkt som passade både läraren och intervjuaren. Intervjun 

ska utföras i ett avskilt rum, fri från störande ljud eller andra faktorer som skulle kunna 

förvränga informanternas svar på något sätt (Kjellberg & Sörqvist 2015:260). Att intervjuerna 

spelades in har både för- och nackdelar enligt Bryman (2018). Att intervjuerna inspelas bidrar 

till att intervjuaren kan koncentrera sig på det som dyker upp under intervjun, och att ställa 

rimliga kontrollfrågor. Nackdelarna kan betyda informantens ovilja att berätta om företeelser 

lika fritt som utan bandspelaren, eller tekniska problem hos bandspelaren (Bryman 2018:578). 

Precis innan själva intervjun gav informanterna sitt samtycke till att delta i studien samt till 

att intervjuerna skulle spelas in. Innan själva inspelandet fick informanterna se alla 

forskningsfrågor för att få möjlighet till att ställa frågor huruvida forskningsfrågorna upplevdes 

som otydliga. Samtidigt fick respondenterna fundera kring hur de skulle svara på det bästa 

sättet. Själva intervjun började med att informanterna fick svara på bakgrundsfrågorna för att 

kartlägga bland annat lärarnas arbetsroll samt utbildningsbakgrund, vilket kan inverka hur 

svaren ser ut. Därefter ställdes forskningsfrågorna i enlighet med intervjuguiden där följdfrågor 

ställdes i enlighet med reglerna för en semistrukturerad kvalitativ intervju där informanten 

resonerar och svarar fritt enligt vad som själv uppfattas som viktigt att redovisas (Bryman 

2018:563).  

4.4 Bearbetning och analys 

De delarna av intervjumaterialet som besvarade undersökningens syfte och forskningsfrågor 

transkriberades och analyserades noggrant. Efter att alla användbara delar var nerskrivna, 

påbörjades sökandet efter de gemensamma teman som skulle förekomma i svaren. De relevanta 

svaren innefattade lärarnas syn på SVA-ämnets möjligheter och utmaningar samt arbetssätt som 

upplevdes som framgångsrika. Denna metod där man sorterar sitt material under särskilda 
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teman, kallas tematiskt analys enligt Braun & Clarkes (2006). Den tematiska analysen kan 

definieras som att fånga in de viktiga motiven i materialet i relation till forskningssyftet (Braun 

& Clarkes 2006:87). Alla lärare gavs en särskild färg i sina svar så att informanten skulle k’nnas 

igen oberoende av vilken plats i de omsorterade texten som svaret placerades på.  Därefter 

börjades sökningen efter de gemensamma karaktäristiska dragen som skulle vara 

informationsgivande i relation till syftet. Innehållet som kopplade samman svaren från olika 

lärare blev namnet på temat och rubriken på de omsorterade svaren. Denna analysprocess 

resulterade i tre framträdande teman med anknytning till lärarnas syn på vad som kännetecknar 

en framgångsrik andraspråksundervisning: stöttning som språkutvecklande arbetssätt, 

dialogbaserad undervisning, och vikten av att undervisningen anknyter till elevernas intressen 

och förkunskaper. Dessutom urskildes ytterligare två teman: utmaningar med att undervisa 

elever som har svenska som andraspråk samt faktorer som skiljer ämnet svenska som 

andraspråk från ämnet svenska. Olika teman och svar analyseras mer i avsnitt 5 Resultat samt 

diskuteras mot det teoretiska ramverket i avsnitt 6 Diskussion.  

4.5 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra allmänna huvudkrav som forskning bör hålla sig till: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt 

informationskravet ska forskaren berätta om forskningens syfte till informanterna. 

Studiedeltagaren skall ges all information som kan vara av betydelse för beslutet av att delta. 

Forskaren ska informera om de eventuella riskerna, vad som krävs för att delta, samt tiden som 

undersökningen antas ta (Kjellberg & Sörqvist 2015:289). Samtyckeskravet innebär att 

studiedeltagaren ska informeras om att medverkan i studien är frivilligt och att den kan avbrytas 

när som helst utan någon förklaring. I enlighet med konfidentialitetskravet ska deltagarnas 

namn samt alla personuppgifter fingeras för att ingen obehörig skulle ta del av dem, eller veta 

vilka som varit informanterna. I denna undersökning gäller dessa anonymiserade 

personuppgifter lärarnas namn, skola och område. Att samla in materialet håller sig till 

nyttjandekravet som kräver att datainsamlingen sker bara i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 

2002). Alla dessa krav har följts och uppfyllts under hela forskningsprocessen. 

Medgivandesblanketten som alla informanter skrev under finns som bilaga på sidan 32.  
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4.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

Undersökningens reliabilitet står för graden av replikering. Ju högre reliabiliteten är hos en 

mätning, desto mer sannolikt kommer forskningen ge samma resultat vid upprepningen. Detta 

krav är svårt att uppnå vid kvalitativ forskning. En strategi att fylla kravet är att en ny forskare 

går in i en likartad roll i en liknande situation som den första forskaren, och på detta sätt kan 

mätningarna bli jämförbara (Bryman 2018:465). Enligt Brinkmann ock Kvale (2014) hänger 

reliabiliteten ihop med ifall informanterna kommer ge samma svar till andra forskare eller om 

de kommer att ändra sina svar under intervjun (Brinkmann & Kvale 2014:295). 

Forskningens validitet eller giltighet handlar om graden av generaliserbarheten till andra 

sociala miljöer och människor. Validiteten är oftast låg vid kvalitativa intervjuer, för att 

forskaren oftast har ett begränsat urval (Bryman 2018:466 f.). Validiteten kan inte sägas vara 

de kvalitativa forskningarnas starka sida eftersom generaliserbarheten försämras oftast med ett 

begränsat och litet urval (Bryman 2011: 352).  

4.7 Metoddiskussion 

När det gäller undersökningens reliabilitet eller tillförlitlighet är det svårt att replikera denna 

forskning. Frågorna var så omfattande att det finns många olika sätt att svara på dem. Svaren 

kommer att ändras efter läraren, eftersom alla har sina unika erfarenheter och upplevelser. Att 

respondenterna kommer att ge samma svar till andra forskare går ej att säkerställa. Vilken skola 

läraren arbetar på eller vilken slags elevgrupp läraren har framför sig är knappast samma så att 

reliabiliteten är låg vid denna undersökning. Dock undveks ledande frågor för att höja 

reliabiliteten hos forskningen. Informanterna fick resonera fritt kring frågorna och göra sin egen 

tolkning. Kontrollfrågorna ställdes för att försäkra att man förstått vad informanten menade och 

ville få fram.  

Att validiteten skulle vara hög och resultat skulle vara generaliserbart till andra människor 

och situationer går inte heller att garantera, på grund av ett litet urval. Att urvalet blev så litet 

berodde på tidsåtgången, uppsatsens ramar samt informanternas tillgänglighet. Forskningen 

hade varit mer reliabel samt valid om flera deltagare hade varit verksamma. Hade lärarnas 

undervisningspraktiker observerats hade forskaren kunnat se huruvida klassrummet egentligen 

är så som läraren säger. Intervjustudien hade också kunnat kombineras med enkätundersökning 

där man får in flera svar från lärare i olika stadsdelar.  
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Oavsett om forskningens validitet och reliabilitet kan ifrågasättas är den ändå valid, eftersom 

syftet inte var att belysa alla lärares uppfattningar utan undersökningen berättar om enskilda 

fall som ändå blir intressanta att analysera. Fastän det bara var fyra deltagare och frågorna var 

väldigt breda, kunde man ändå se gemensamma drag i svaren, vilket säger att lärarna hade en 

del likadana åsikter om de fenomen som rör ämnet svenska som andraspråk.  

5. Resultat 

Resultatet inleds med att introducera de tre undervisningsmetoderna som lärarna beskrev som 

språkutvecklande i andraspråkssammanhang. Lärarna beskrev även vilka slags utmaningar som 

kan uppstå i andraspråksklassrum samt hur lärarna tycker ämnena svenska som andraspråk och 

svenska differentierar sig.  Resultatet kommer att diskuteras mot det teoretiska ramverket i 

avsnitt 6 Diskussion.   

5.1 Stöttning som språkutvecklande arbetssätt  

Ett tema som framträdde tydligt i tre av de fyra intervjuerna var lärarnas användning av 

”stöttning” (Gibbons 2014) som ett språkutvecklande arbetssätt i undervisningen i svenska som 

andraspråk. Stöttning rör både det stöd som läraren kan ge eleven samt det stöd som eleverna 

kan ge varandra. 

Både lärarna 1 och 2 beskrev de lyckade undervisningsaktiviteterna vara processer som 

kunde genomföras med hjälp av cirkelmodellen (se 3.4.1) och scaffolding (se 3.1). Bägge 

metoderna går ut på att ge olika slags stöttning vid arbetets olika faser. Lärare 2 nämnde att hen 

har använt sig av ”scaffolding” som en språkutvecklande metod. Metoden går ut på att läraren 

ser till att stötta mycket i början men sedan med tiden progressivt låta eleven ta mer ansvar och 

göra uppgifterna själv utan hjälp. Läraren beskrev användandet av scaffolding som att bygga 

en ställning med hjälp av vilken eleverna kan klättra på. Exempelvis hade Lärare 2 använt sig 

av scaffoldning när hen undervisade hur ett PM skulle skrivas. Hon beskrev att eleverna fick 

fylla i en mall för att förstå hur den rätta strukturen ser ut, och med hjälp av denna mall jobba 

vidare med PM skrivandet. 

Lärare 1 redovisade hur hen har haft mycket hjälp av cirkelmodellen som utgångspunkt i sin 

undervisning med andraspråkselever. Första gången som läraren kom i kontakt med 
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cirkelmodellen var under utbildningen i svenska som andraspråk. Lärare 1 exemplifierar 

användningen av cirkelmodellen i följande citat: 

Först tittar vi på en exempeltext eller modell och sen tillsammans försöker man bena ut […] 

vad är typisk för den här typen av texten, och sen att eleverna tillsammans i gruppen skapar en 

sån text, kanske två och två […] sen till slut äger du texten själv och kan skriva en på egen 

hand. (Lärare1)  

Lärare 1 gav ytterligare ett exempel på användningen av cirkelmodellen vid presentationen av 

något nytt för eleverna. Övningen gick ut på att ge kamratrespons på ett debattinlägg. Läraren 

beskrev tillvägagångssättet genom olika steg. Arbetet började genom att eleverna gav respons 

gemensamt i klassrummet på en exempeltext. Därefter fick klassen se ett klipp där även läraren 

själv gav respons till en kollega, vilket följes av att eleverna i smågrupper fick arbeta med 

respons för att ”kunna äga det lite mer”. Till sist var eleverna kapabla att ge respons på ett 

debattinlägg själva på egen hand. Lärare 1 upplevde denna undervisningsmetod som lyckad.  

Till skillnad från lärare 1 och 2, berättade lärare 3 att hen inte använde cirkelmodellen eller 

scaffolding som någon allmän undervisningsmetod, utan endast något som hen nyttjade vid 

särskilt svåra tillfällen, till exempel när eleverna skulle arbeta med ett läromedel som är avsett 

för talare med svenska som modersmål. Med hjälp av denna bok lär sig eleverna ämnesspecifika 

ord inom ämnet biologi. Hen motiverade användningen av ett svårt material enligt följande: 

”Man ska inte sänka krav eller förväntningar. Man måste diskutera inom det man läser hela 

tiden. Man måste finnas där hela tiden”. (Lärare 3) 

5.2 Dialogbaserad undervisning som språkutvecklande metod 

Något som samtliga lärare betonade som viktigt i undervisningen av andraspråkselever, var att 

skapa rikligt med tillfällen för muntlig interaktion, både mellan eleverna och mellan läraren och 

eleverna.  Dialogen sågs enligt lärarna som en viktig företeelse både med avseende till framtida 

utbildning och på elevernas språkutveckling.  

Lärare 3 såg dialogen som sker i klassrummet som en av de främsta och mest lämpliga 

arbetssätten som fungerar språkutvecklande i undervisningen. Läraren menade att när man 

resonerar kring svåra begrepp och teman som dyker upp i undervisningen kan eleven utvecklas 

i språkutvecklingsarbetet. Läraren menade att fördelarna med dialogövningar är att de fungerar 

som en motivationsfaktor för eleverna för att de uppskattar möjligheten att interagera muntligt.  
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Lärare 1 och 4 konstaterade också vikten av interaktionsarbetet i klassrummet. Till skillnad från 

lärare 3, som tyckte att eleverna blir enormt motiverade av dialogövningar, har lärarna 1 och 4 

stött på fenomenet där eleverna inte uppskattar diskussioner med klasskompisar lika mycket. 

Anledningen till att dialogen är så svårt just med SVA-elever, ansåg lärarna 1 och 4, är att 

eleverna kanske varit vana vid monologiska klassrum i sina tidigare hemländer. Lärarna 1 och 

4 motiverade dock också dialogmetoden som nödvändig att kunna behärska med tanken på 

framtida studievanor på vidareutbildning på gymnasiet till exempel. Lärare 4 pratade om hur 

eleverna såg på dialogmetoden: 

De är väldigt fokuserade på att läraren är auktoriteten […] att det är ”mellan mig och 

läraren”[...] att lyssna på klasskompisar är inte så intressant, så det får man hela tiden att 

jobba med dem, att det finns något som heter interaktion mellan dem. (Lärare 4) 

5.3 Vikten av att uppmärksamma elevernas intressen och 

bakgrund 

Att utforma sin undervisning utifrån elevernas intressen är ett fenomen som säkert många lärare 

känner till. Men det kan bli extra viktigt med SVA-elever som kommer från olika världsdelar 

och som är nya i landet. Nedan redovisas det kommentar och tankar av några lärare som har 

stött på fenomenet.  

Lärare 2 och 3 såg planeringen av undervisningen med tanken på elevernas bakgrund som 

en motiverande faktor för eleverna. Lärare 2 hade elevernas intressen i åtanken till exempel när 

klassen skulle skriva ett PM. Texten skrevs utifrån ett tema som ligger nära eleverna, nämligen 

”flerspråkighet”. Denna metod beskrev Lärare 2 som en lyckad undervisningsmetod, eftersom 

eleverna uppfattade uppgiften som intressant och motiverande men samtidigt som utmanande. 

Även lärare 3 uppfattade ”elevnära” aktiviteter och övningar som givande. Hen ansåg eleverna 

bli mer motiverade när de diskuterar om företeelser som ligger nära dem. Lärare 3 förespråkade 

användningen av gamla nationella prov eftersom de har utformats med tanken på elevernas 

förkunskaper och intressen.  

Lärare 4, till skillnad från lärarna 2 och 3, som framhävde vikten av att relatera 

undervisningen till elevernas intressen, nämnde att hen använder sig av en ”jag-stärkande” 

undervisning där elevens bakgrund kopplas till undervisningen. Hen påpekade även att det är 

viktigt för läraren att visa respekt för elevernas bakgrund och ge dem en viss frihet med att göra 
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saker på sitt sätt. Lärare 4 redovisar mer om synen på företeelsen att tänka på det som eleverna 

vill och behöver i citatet nedan: 

 […] men också det här med kulturella fenomen att man lyfter fram deras rätt att fira nyår 

eller olika högtider och […] hur man ramar in livet på sitt eget vis[...] måste vi ju ha 

djupaste respekt för […]. (Lärare 4) 

De intressen som lärare 4 tog hänsyn till var mest i form av det praktiska som eleverna stöter 

på i sina liv utanför skolan och som ligger väldigt nära nyanlända elever, såsom hur man söker 

vård eller bostad. Lärare 2 beskrev inte alls dessa vardagliga sysslor som att söka bostad och 

vård som inkluderade i deras undervisning. Hen betonade inte heller den kulturella bakgrundens 

betydelse i undervisningen. Att lärare 4:s undervisning ser annorlunda ut kan dock bero på att 

eleverna till lärare 2 går på gymnasiet och har förmodligen varit i Sverige under längre tid.  

5.4 Särskilda utmaningar i ämnet svenska som andraspråk 

Tre av de fyra intervjuade lärarna resonerade kring svårigheter som kan uppstå specifikt i 

undervisningen i svenska som andraspråk. Framförallt rörde deras kommentarer bekymmer 

med hur man ska undervisa i grammatik, på ett sätt som gör att eleverna förstår språkets 

uppbyggnad och själva kan använda ett grammatiskt språk.  

Lärare 1 är behörig svenska som andraspråkslärare sedan nio år tillbaka men känner 

fortfarande att vissa saker vållar problem med SVA-elever. Hen nämnde att grammatiken ger 

upphov till problem för eleverna.  Läraren ville få grammatiken hos eleverna att fungera i 

vardagliga samtal och i självproducerade texter. Enligt lärare 1 är eleverna väldigt trygga i olika 

grammatiska övningar, vilka de kan klara sig av ganska bra på egen hand. Svårigheten ligger 

dock i att förflytta de inlärda grammatiska strukturerna och kunskaperna från ”pappret” till det 

skriftliga och muntliga språket. Hen beskrev situationen som följande:” […] jag ser att du 

skriver här det går ju superbra. Men det här ser jag i din text ser jag det här så hur ska jag göra 

grammatik till riktigt, så att de äger språket […]”. (Lärare1) Problemet med att få språket att 

funka i den ”riktiga användningen” hänger enligt lärare 1 ihop med att eleverna är en åtskild 

grupp från de elever som har svenska som modersmål. Respondenten 1 tycker att den 

marginella användningen av det språk som lärs in speglar sig i elevernas inlärning. 

Precis som lärare 1 har lärare 4 också märkt att eleverna presterar bättre när de får hjälp av 

lärare, exempelvis vid enskilda grammatikövningar. Bristerna i elevprestationerna uppkom vid 

självständiga arbeten och prov. Medan lärare 1 menade att problemen var beroende av distansen 
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till de svensktalande eleverna, resonerade lärare 4 att svårigheterna kunde bero på möjliga 

brister i undervisningen men framförallt på elevernas ovilja att göra sina hemläxor samt att 

repetera. Eleverna till lärare 4 verkade kunna genomföra olika övningar och moment som 

förekom på lektionstillfällen med klassen, men när eleverna skulle göra ett självständigt prov, 

gick det inte lika bra längre. Lärare beskrev olika bakgrunder som en faktor som påverkar 

elevprestationer:  

De kanske har gått […] två år i koranskola eller de har gått några år i en skola som är svår 

att jämföra med vår och där har man krävt sig kunskap på ett annat sätt än vad vi gör[...] så 

att de är inte vana vid i att hur de ska prestera på det sättet som svenska skolan vill att de 

ska prestera. (Lärare 4) 

Lärare 4 fortsatte med att säga att en lärare måste gå vidare någon gång fast eleverna inte 

sitter med kunskaperna man hade önskat sig. Eleverna har också ett ansvar själva för att 

komma vidare i sin utveckling. Allt ska inte vara beroende av läraren 

Där lärare 4 och 1 har svårigheter med att grammatiken skulle läras ut, nämnde lärare 2 inget 

om just detta. Däremot hade hen svårigheter med att lära ut andraspråket när det gäller 

uttalsinlärningen. Lärare 2 tror att SVA-utbildningen som hen håller på att genomföra kommer 

ge hen råd hur dessa situationer skulle hanteras. Lärare 2 påpekar också att hen inte är ensam 

med dessa upplevelser, utan hen har fått intrycket att andra SVA-lärare brottas med samma 

saker i sina yrkespraktiker också.  

5.5 Skillnader och likheter mellan att undervisa i SVA och i svenska 

I intervjuerna ställdes frågor till lärarna rörande upplevelser om det finns några viktiga 

skillnader mellan att undervisa i SVA jämfört med att undervisa i svenska. Lärarna 1 och 3 gav 

snarlika svar när det gäller förförståelsens betydelse samt att berätta och förklara mer om 

kontext och situation. Två lärare nämnde också gruppstorlekens påverkan, vilken oftast skiljer 

sig från de reguljära klassernas omfång. 

Lärarna 3 och 1 tyckte inte ämnena SVA och svenska skiljer sig mycket åt. Distinktionen 

blev enligt lärarna förklaringen av kontexten och orden samt bearbetningen av förförståelsen, 

vilket sker i högre utsträckning i SVA. Lärarna 3, 1 och 4 tyckte alla att bearbetning och 

genomgång sker långsammare på grund av allt förarbete samt bearbetning av stoffet: ”Man 

måste upprepa, upprepa instruktioner, flera gånger om.” (Lärare 4). Lärare 1 påpekade att 
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graden av materialets bearbetning samt i hur stor utsträckning upprepningarna förekommer, är 

beroende av vilken nivå andraspråkstalarna ligger på. 

Oavsett liknande svar mellan lärare 1, och 4 i frågorna som rörde skillnader mellan SVA och 

svenska, tillade lärare 4 att hen tror att de anledningar som leder till skillnader mellan ämnena 

vara beroende på elevernas bakgrund och olika möjliga utmaningar som läraren stöter på. 

Skillnader och problem som kan förekomma i SVA i högre utsträckning, var mental ohälsa eller 

trauman som en del kan ha fått. Lärare 4s tid disponeras till andra saker som ligger utanför 

språkinlärningsprocessen. Utmaningarna gäller bland annat värdegrunden och elevernas 

uppfattningar gentemot varandra samt mot läraren:  

Att skapa en trygg klassrumsmiljö är utmanande när elever har stereotypiska uppfattningar 

om varandra […] När det gäller makten har elever helt annorlunda uppfattningar om vem 

som kan ses som en auktoritet […] en del har ju svårt att ta tillrätta visningar utav en 

kvinnlig lärare. (Lärare 4) 

Till skillnad från lärare 4, ser lärare 2 de positiva förutsättningarna med SVA-ämnet, att gruppen 

är mycket mindre än vad ordinarie klasser brukar vara: ”Hade alla haft mindre grupper hade det 

varit perfekt.” Den positiva effekten blir extratiden och hjälpen som kan ges till eleverna på 

SVA-undervisningen. Hen kan till exempel gå igenom det som diskuterades på svensklektionen 

eller kontrollera i förväg en text som kommer att tas upp på svensklektionen. Lärare 2 berättade 

även att man går igenom svåra ord och pratar om dem på ett sätt som inte görs på 

svensklektionerna. Lärare 2 fortsatte med ytterligare positiva faktorer med SVA genom att 

hänvisa till fler möjligheter för eleverna att uttrycka sig och få sin röst hörd när alla har samma 

förutsättningar.  

Medan lärare 2 bara såg positiva sidor med mindre grupper där SVA-undervisningen ofta 

sker, hade lärare 3 motsatta åsikter om saken. Hen tyckte nämligen själv att mindre grupper var 

en tillgång, men däremot hade eleverna till denna lärare svårigheter att inse detta. Läraren ansåg 

att gruppens storlek spelar en stor roll: när klassen är liten känns det inte som en riktig lektion 

och det blir svårt att få igång eleverna. Läraren har försökt med olika slags övningar och 

metoder få eleverna bli mer engagerade men det är svårt. När det kommer till själva ämnets 

status tyckte lärare 3 att mycket var beroende på skolledningen och hur andra ser på ämnet. 

Lärare 3 kände sig vara ”ensam” med att visa sin tro på ämnet och eleverna. Läraren redovisade 

hur hen har försökt motarbeta elevernas negativa attityder mot ämnet och gruppens storlek som 

är en del av problemet: 
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De känner sig inte som en del av den svenska skolan […] Att inte få dem känna som 

specialbehandlade. Att få dem att känna som alla andra. Och jag har sagt det till dem många 

gånger att det här är bra, men det är inte bara min uppgift utan hela skolans ansvar […] Det 

vore bra att andra skulle också säga och inte bara jag att ”Ahmed kan”. (Lärare 3) 

6 Diskussion 

I detta avsnitt diksuteras studiens resultat diskuteras mot bakgrund av det teoretiska ramverket. 

En slutsats som kan dras utifrån de resultaten som har presenterats är att det inte finns några 

enkla svar på hur undervisningen i svenska som andraspråk bör läggas upp för att bli så 

framgångsrik som möjligt. De intervjuade lärarna förespråkar många olika 

undervisningspraktiker och de ger de olika yrkespraktikerna olika stor betydelse.  

Gemensamt för tre lärare var utnyttjandet av stöttningsstrategier. Användningen av 

stöttningsstrategier stöds även av Gibbons (2014:19). Enligt Gibbons bör andraspråkselever få 

mycket stöttning på grund av deras annorlunda språkliga bakgrund i stället för att se eleverna 

som avvikande. Eleverna ska däremot iakttas ha speciellt behov av stöd. Det som skilde lärarna 

åt var deras sätt att beskriva användningen av stöttning i undervisningen. En av dessa tre lärare 

menade att stöttningen kan förbättra elevernas möjligheter att klara av de svåra uppgifterna, 

vilket även Gibbons nämner (2014:35) är gynnsamt. Då kan eleven även uppnå den höga 

kognitiva nivån, vilket i sin tur leder till en effektiv inlärning. De andra två lärarna genomförde 

däremot stöttningsbaserade aktiviteter enligt en mer strukturerad mall eller modell. Medan den 

ena ansåg cirkelmodellen (se 3.4). vara en fungerande arbetsgrund, upplevde den andra 

scaffolding (se 3.1) vara passande som en språkutvecklande arbetsmetod.  

Cirkelmodellen har som styrka enligt Gibbons (2014:128) att den kan innefatta ett helt 

ämnesområde samt ge struktur och stöd så att eleven har chansen att uppnå målet. Att en lärare 

upplevde cirkelmodellen vara ett givande hjälpmedel i sin undervisning stämmer överens med 

Kuymucu (2013:617) som beskriver att cirkelmodellen hjälper med att göra en genre explicit 

för eleven. Läraren som arbetade med cirkelmodellen hade som mål att lära ut olika genrer till 

eleverna, precis som Kuymucu beskriver att modellen kan användas till. Exempelövningen som 

ägde rum var kamratrespons som Kuymucu (2013:614f.) benämner som värderande genre. 

Scaffolding var den andra mallen som den andra läraren utnyttjade. Scaffolding bygger även på 

stöttning som enligt den andra läraren kan användas som en metod i att lära ut nya färdigheter 
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(se 5.1). Säljö (2014:306) stödjer även tillämpandet av scaffolding som en teknik där läraren 

har möjlighet att steg för steg minska stöttning och ge eleven mer ansvar. Scaffolding grundar 

sig på teorin om den närmaste utvecklingszonen (3.1) som också bevisar hur rätt mängd av stöd 

kan få eleven uppnå den nästa nivån i utvecklingen. Säljö (2014:305) redovisade fördelen med 

tillämpandet av teorin och menade att den kan hjälpa läraren att finna den rätta nivån som 

undervisningen ska ligga på. Scaffolding och cirkelmodellen fungerar båda så att stöttningens 

mängd är som störst vid början av arbetet, och som minst i slutet av aktiviteten. Gemensamt för 

metoderna är även deras målsättning att eleven ska behärska den nya kunskapen själv utan 

lärarens stöd. Läraren som inte nämnde någonting om stöttning som en bra metod kan bero på 

att just denna lärare inte hade utbildning i ämnet svenska som andraspråk. Läraren nämnde även 

hur frustrerade eleverna blir vid upprepningar som är en slags stöttning, vilket gjorde att den 

inte upplevdes som en fungerande metod.  

Utöver stöttning ansågs dialogen vara en av de främsta språkutvecklande metoderna av tre 

lärare. En av lärarna lyfte dock dialogmetoden som den främsta språkutvecklande metoden för 

andraspråkslever. Detta stödjs av Säljö (2014:301) som betonar vikten av den muntliga 

interaktionen. Lärandet sker genom språket och språket ses som en nödvändig förmåga för att 

vara delaktig i sociala sammanhang i det vardagliga livet. Även Gibbons (2014) förespråkar ett 

dialogiskt klassrum genom att redovisa hur en bra planerad dialogisk situation ligger på en hög 

kognitiv nivå, som i bästa möjliga fall kan stärka elevernas språkförmågor. Detta kräver även 

en hög grad av stöttning för att klara av sådana utmanande aktiviteter (Gibbons 2014:35). I 

enlighet med Gibbons poängterade läraren även att hen skulle ge stöd vid behov för att försäkra 

att diskussionen blir lärorik och betydelsefull.  

De två andra lärarna (se 5.2) ansåg också själva att dialogiska klassrumsaktiviteter var bra 

att tillämpa i praktiken. De såg värde i de interaktiva övningarna även om dessa två lärare hade 

svårigheter i att få eleverna se interaktionen mellan dem som värdefullt. En av lärarna antog 

anledningen vara de kulturella skillnaderna. Viberg (1996:137) påpekar också hur elevernas 

tidigare skolerfarenheter influerar situationen i svenska klassrum. Enligt Viberg kan 

undervisningen stanna upp vid flera olika aktiviteter på grund av de avvikande 

bildningserfarenheterna som eleven besitter. Alla lärare nämnde hur undervisningen och 

framgången sker relativt långsamt och upprepningar vid att lära ut kunskaperna uppkom på 

allas lektioner ständigt. En lärare påminde också (se 5.2) om en faktor som kan problematisera 

dialogundervisningen: eleven kan låta väldigt avancerad när hen uttrycker sig muntligt.  

Gibbons (2014:22) framhäver hur de ämnesrelaterade uttrycken som uppkommer i skolans 



26 

 

ämnen är mycket mer begränsade hos andraspråksleven. Detta kan förbises av lärare som blir 

övertygad av en duktig elev som behärskar de informella konversationsformerna. Anledningar 

till att bara en lärares elever uppskattade dialogiska övningar kan bero på lärarens egen positiva 

inställning till dessa aktiviteter.  

I avsnittet 5.3 ansåg tre av fyra lärare att undervisningen som uppmärksammar elevernas 

intressen och bakgrunder fungerar som en framgångsrik språkutvecklande metod för 

andraspråkselever. Cummins (2000:11) har liknande tankar som lärarna, eftersom han upplyser 

hur undervisningen blir effektiv och begriplig genom att nya kunskaper byggs på de som redan 

finns i minnet. Kartläggning av förkunskaper gör det även lättare att upptäcka den närmaste 

utvecklingszonen (3.1) som hjälper att välja passande material för elevens kognitiva nivå 

(Cummins 2000:12).  Anledningarna till att uppmärksammandet av förkunskaperna sågs som 

framgångsrikt enligt tre pedagogerna skiljer sig.  Två lärare förespråkade metoden för att den 

kunde öka elevernas engagemang. Exempelvis redovisade en lärare en övning som handlade 

om temat ”flerspråkighet”, vilket ligger nära eleverna. Lärarens beskrev att aktiviteten 

engagerar eleverna. Lärarens val av aktivitet passar även bra med Skolverkets (2011:182) 

styrdokument som inkluderar andraspråkselevernas reflektion över sin flerspråkighet som ett 

mål eleven ska uppnå. En annan lärare nämnde att det är gynnsamt att låta elevernas kulturella 

bakgrunder synas i klassrummet.  Detta passar med Cummins (2000:11f.) rekommendationer, 

eftersom eleverna då i bästa fall kan få sin identitet bekräftad och känna att deras ursprung är 

betydelsefullt. Detta leder enligt Cummins i sin tur till ökad delaktighet i klassrummet. Skälen 

till att lärarna motiverade undervisningsmetoden som framgångsrik på så olika sätt kan bero till 

exempel på grupperna lärarna har framför sig. Om eleverna har varit i Sverige längre tid känner 

de antagligen inte så stort behov av att låta deras olika kulturella bakgrunder tas upp explicit, 

därför att de redan blivit vana vid tanken att leva i en annan kultur. Läraren som upplevde dessa 

specifika bakgrundsfaktorerna vara viktiga att ha med i klassrummet berättade också hur hen 

har mött elever vars beteende kan präglas av en kulturchock.  

Utöver de språkutvecklande metoderna tog lärare upp företeelser i form av utmaningar som 

förekommer särskilt med andraspråkselever (se 5.4). Hälften av lärarna upplevde att 

grammatiken var svårt att lära ut så att den kunde användas flytande i talet samt i 

självproducerade texter och provsvar. Att de utlärda grammatiska formerna inte lärs in, alltså 

approprieras (Säljö 2014:304f.) hade enligt lärarna olika skäl. Två lärare hänvisade till de 

kulturella skillnaderna som påverkar elevernas studiegång. De menade att elevernas 

studievanor skiljer sig från de beteendemönster som förväntats i svenska skolor och därför 
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påverkar prestationer negativt. En av dessa lärare antog även att kulturchock samt möjlig mental 

ohälsa återspeglar sig i skolprestationer. Viberg (1996:140) säger att det är bra ifall läraren vet 

någonting om de tidigare erfarenheterna så att elevens beteende förstås bättre och nödvändiga 

åtgärder för att lösa situationen kan införas. Studietekniken kan även skilja sig från kultur till 

kultur enligt Viberg, vilket även två lärare nämnde. Gemensamt med dessa lärares elevgrupper 

är att de inte är i kontakt med infödda svenska talare. Att just dessa elevgrupper hade svårigheter 

i att få grammatiken fungera i flytande tal kan bero på det som Long (1996) förespråkar  ( i 

Lindberg 2013:487) att interaktion är en språkutvecklande process. Long redovisar hur en 

språklig kontakt med en infödd talare möjliggör användningen av omformuleringar (se 3.3) 

med hjälp av vilka en inlärare kan se skillnaden mellan sin egen produktion samt den 

målspråksenliga formen. Detta kan i bästa fall leda till en omstrukturering av inlärarspråket. 

Lindberg (2013:48) förklarar också hur avsaknad av samspel med infödda talare kan påverka 

på de grammatiska strukturernas utveckling negativt. Dessa kan nämligen byggas upp i samtal 

med en mer kunnig talare.  

Att tre av fyra lärare hade problem med att lära ut vissa språkliga strukturer på ett 

framgångsrikt sätt, varav en hade problem med uttalsundervisning, kan bero på att utbildningen 

helt enkelt inte har gett lärarna de verktyg som skulle hjälpa att lära ut dessa språkliga strukturer. 

Att två lärare hade exakt samma problem med att lära ut språkliga former oavsett olika 

utbildningsbakgrunder visar att utbildningen kanske inte haft inflytande i detta sammanhang. 

Skogstad (2018) diskuterar utbildningens ofullständighet genom att hänvisa till avsaknaden av 

undervisningskonsten. Det finns ingen forskning kring om utbildningen har haft effekt enligt 

honom. Ernkarns (2019) skriver också att flera partier är villiga att ändra lärarutbildningen. 

Ernkarns ser brister på utbildningens kvalité och framförallt hur lite teorin motsvarar praktiken.  

Utmaningar som uppstår enligt tre av lärarna är problemen som en särskild 

undervisningsgrupp orsakar (se 5.5). En liten grupp bidrog enligt en av lärarna till att eleverna 

kände sig ”utpekade” samt specialbehandlade. Samma lärare nämnde även att det inte gäller 

alla grupperna. Lindberg (2009:18) argumenterade för att det inte är gynnsamt för eleverna att 

bli placerade i ordinarie klasser för att man då skulle bortse från de skillnader som finns i 

klassrummet och det stödet som andraspråkseleverna skulle behöva inte skulle kunna ges. 

Viberg (1996:142) belyser både för- och nackdelarna med att erbjuda svenska som andraspråk 

i en separat undervisningsgrupp. Han menar att undervisningen i den reguljära klassen skulle 

öka elevernas språkförmåga samt elevens känsla av att känna sig välkommen. Därför betonar 

han att eleverna i en särskild grupp påverkas negativt av att vara skilda från andra jämnåriga, 
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eftersom muntliga förmågor utvecklas effektivt i dialogen med kamraterna. En av de 

intervjuade lärare uttryckte liknande tankar. Hen tyckte att elevernas språkfärdigheter utvecklas 

mycket snabbare ifall de fick vara mer kontakt med infödda svenska talare. SVA-gruppen 

riskerade att inte bli helt inkluderad. Däremot exemplifierade en annan respondent hur en liten 

grupp hade bidragit positivt till undervisningen. Med hjälp av den extra tiden och stödet som 

en liten grupp gav, upplevde läraren smågrupper vara gynnsamma för eleverna. Dock är 

eleverna till denna lärare med i reguljär undervisning i andra ämnen, vilket kan leda till känslan 

att eleverna får både extra stöd och kontakt med andra elever.  
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Bilagor 

Bilaga 1 intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 

- Hur ser din arbetsroll ut? 

- Hur länge har du undervisat dina ämnen? 

- Kan du berätta om din utbildningsbakgrund?  

Frågor: 

 

1) Vilka undervisningsmetoder och arbetssätt anser du är de bästa för undervisningen 

i svenska som andraspråk?  

 

2) Hur utformar du din undervisning? Kan du ge ett konkret exempel på en 

språkutvecklande metod som du upplevde vara lyckad eller inte lyckad?  

 

3) Kan du beskriva några skillnader mellan hur du väljer att lägga upp 

undervisningen i SVA respektive i svenska? Varför gör du dessa skillnader? 

 

4) Vad har du för tankar kring val av material och litteratur i SVA-undervisningen? 

(hur väljer du nivå- och individanpassat). 

 

 

5) Vilka utmaningar har du stött på i din undervisning med just SVA -elever? 

 

 

6) Vilka misstag kan en SVA -lärare göra?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Bilaga 2 Medgivandeblankett 

Medgivandeblankett               

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur lärare som arbetar med elever i årskurs 1–

3 på gymnasiet/7–9 på högstadiet anser att man arbetar språkutvecklande i SVAS -

undervisning.   

Allt deltagande i denna studie är frivillig och du kan när som helst avbryta deltagandet.  I den 

färdiga uppsatsen kommer fingerade namn att användas för att säkerhetsställa att alla deltagare 

förblir anonyma.    

Jag samtycker till att mina svar vid dagens intervju får spelas in och används i denna studie.  

Namn: ......................................................................   

 


