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Sammandrag 
Åland är ett svenskspråkigt, självstyrt örike med fler och fler elever med annat modersmål än 

svenska. Elever med annat modersmål läser stödundervisning i svenska i grundskolan, för att 

tillgodogöra sig svenskan. Uppsatsen handlar om stödundervisning i svenska på Åland, som 

undervisas i grundskolorna och saknar styrdokument. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur stödundervisning i svenska utformas, då det är 

ett ämne som officiellt inte finns i skollagstiftningen, samt analysera det utifrån en 

ramteoretisk ansats. Syftet är även att undersöka vilka de största utmaningarna är, med att 

bedriva och utforma undervisningen, i ett ämne som officiellt inte finns. Frågeställningarna 

besvaras genom kvalitativa intervjuer med sex lärare i fem grundskolor, som undervisar i 

stödundervisning i svenska. På intervjuerna har en innehållsanalys gjorts utifrån ramfaktorer. 

De ramfaktorer som har framkommit är styrdokument, tid, gruppstorlek, modersmål, 

organisation av undervisningen och lärare. (Se tabell 3). 

Resultaten av undersökningen visar att lärarna använder sig av styrdokument från Finland 

och Sverige i andra ämnen, för att skapa sitt eget pedagogiska ramsystem i stödundervisning i 

svenska. Vidare visar resultatet att alla skolor i undersökningen har olika namn på 

stödundervisning i svenska. Resultatet visar även att undervisningen i skolorna i 

undersökningen organiseras genom differentiering enligt elevernas behov, samt att få elever 

gör att interaktiviteten blir lidande i undervisningen. Modersmålsundervisning är inte tillåtet 

på Åland, men lärarna använder sig ändå av elevernas modersmål i undervisningen, för att 

underlätta inlärningen. Slutsatsen av undersökning är att alla lärare måste utforma sitt eget 

ämne stödundervisning i svenska, när det inte finns ett pedagogiskt ramsystem. Slutsatsen är 

även att de största utmaningarna med att skapa ett ämne som officiellt inte finns är att göra 

undervisningen likvärdig, utifrån dessa premisser. 

 

Nyckelord: stödundervisning i svenska, svenska som andraspråk, ramfaktorer, läroplan, 

lärare. 
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1 Inledning 
Åland är ett självstyrt, svenskspråkigt, finskt örike med 30 000 invånare. På Åland ökar 

antalet barn med annat modersmål än svenska. Hösten 2020 har 12 procent av eleverna i 

grundskolan annat modersmål än svenska. 

För att lära sig svenska, kan elever med annat modersmål i grundskolan få läsa 

stödundervisning i svenska. Stödundervisning i svenska är ett ämne som officiellt inte finns i 

den åländska skollagstiftningen. Ämnet svenska som andraspråk kallas för stödundervisning i 

svenska på Åland. 

 Grundskolelagen på Åland är från 1995. Inflyttningen var då marginell, och 

stödundervisning i svenska behövdes inte i den åländska skollagstiftningen. Inflyttningen till 

Åland har dock accelererat. I dagens åländska skola behövs ämnet stödundervisning i 

svenska, för elever med annat modersmål än svenska. Hösten 2021 kommer en ny åländsk 

läroplan att implementeras. I den nya läroplanen finns ämnet svenska som andraspråk. Det 

byter ut undervisningen i stödundervisning i svenska. Från och med den 1 januari 2021 fanns 

den nya skollagstiftningen på landskapsregeringens hemsida. 

Utformningen och undervisningen i stödundervisning i svenska i den åländska grundskolan 

har pågått under de senaste 10 åren. Stödundervisning i svenska är intressant då det hittills 

inte har funnits en lagstiftning i ämnet, men elever bevisligen läser det i skolan. 
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur undervisningen i stödundervisning i svenska 

utformas, då det är ett ämne som officiellt inte finns i skollagstiftningen, samt analysera det 

utifrån en ramteoretisk ansats. Syftet är även att undersöka vilka de största utmaningarna är i 

att utforma och bedriva undervisning i ett ämne som inte finns. 

1.2 Frågeställning 

Utifrån teorin om ramfaktorer, som i korthet handlar om vilka ramar undervisningen verkar 

inom, ska frågeställningen hur utformningen av undervisningen bedrivs besvaras. Detta mot 

bakgrund av att stödundervisning i svenska är ett ämne som behövs, men som inte officiellt 

finns. 

Frågeställningarna i uppsatsen är: 

 

• Hur bedrivs utformningen och genomförandet av undervisningen i stödundervisning i 

svenska i fem grundskolor på Åland? 

 

• Vilka är de största utmaningarna med att utforma och bedriva undervisning i ett ämne som 

officiellt inte finns? 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen disposition ser ut som följande, under kapitel 1 beskrivs inledning, syfte och 

frågeställning i uppsatsen. Under kapitel 2 tas bakgrunden till stödundervisning i svenska upp. 

I kapitel 3 beskrivs uppsatsens teori – ramfaktorteorin. I kapitel 4 kommer uppsatsens metod, 

en kvalitativ intervju och innehållsanalys. I kapitel 5 redovisas undersökningens resultat, och i 

kapitel 6 är det diskussion av resultatet, samt i kapitel 7 avslutning. 

2 Bakgrund 

2.1 Finlandssvenska skolan 

Andelen elever med tvåspråkig bakgrund, i de svenska skolorna i Finland, ökade under 1980- 

och 1990-talet. I Finland ökade antalet invandrare, och i de svenskspråkiga skolorna fanns det 
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elever med minst 52 modersmål (Oker-Blom & Westerholm, 2017, s. 7–8). Detta krävde 

särskilda insatser och stöd till skolorna. Skolan behövde utveckla sin undervisning, så att den 

anpassades efter den enskilda tvåspråkiga eleven och övriga flerspråkiga elever (Oker-Blom 

& Westerholm, 2017, s. 7).  

Barn kan få förberedelseundervisning i Finland. Förberedelseundervisningen är för 

nyanlända elever, för vilka svenskakunskaperna inte räcker för grundskolan. Både de som 

nyligen har flyttat till Finland, och de elever som har invandrarbakgrund, men är födda i 

Finland, kan få förberedelseundervisning (Utbildningsstyrelsen, 2015, s. 10). Det är dock inte 

möjligt att inom förberedelseundervisningen i Finland ordna egentlig undervisning i 

modersmålen (Utbildningsstyrelsen, 2015, s. 16). Det finns ingen möjlighet att hitta 

modersmålslärare för nyanlända elever i små finlandssvenska kommuner. 

2.2 Den åländska skollagstiftningen 

Den åländska lagstiftningen inbegriper skollagstiftningen. Ålands landskapsregering skapar 

en läroplan för grundskolan från skollagstiftningen. I läroplanen anges kommunernas ansvar 

för skolverksamheten. Kommunen ska ha möjlighet att utforma en organisation som passar 

skolverksamheten i kommunen. 

”I landskapet Ålands läroplan för grundskolan anges riktlinjer för kommunernas 

skolverksamhet. De är allmänt formulerade i avsikt att man inom kommunen ska ha 

möjlighet att ange en mer detaljerad färdriktning för ansvarsfördelning för verksamheten. 

Riktlinjerna utgör den bas som man ska utgå ifrån då man på det kommunala planet 

planerar och förverkligar undervisningsarbetet i grundskolorna.” 

(Ålands Landskapsstyrelse, 1995, s. 6; Johansson, 2020). 

Citatet visar att om det exempelvis flyttar elever med annat modersmål än svenska till 

kommunen, ska man ha möjlighet att anordna undervisning i stödundervisning i svenska i 

grundskolan. 

2.3 Bedömning av elever med annat modersmål än svenska 

I landskapet Ålands Läroplan för grundskolan, reviderad 2015, finns det en skrivelse hur 

bedömning av elever med annat modersmål än svenska ska se ut. Bedömningen används av 

lärarna i undersökningen, när de undervisar i stödundervisning i svenska. 
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”Bedömning av elever med annat modersmål  

Vid bedömning av elever med annat modersmål som flyttat till landskapet från annat land 

ska elevens bakgrund och den kunskap i svenska som utvecklas beaktas. Skolan ska 

använda sig av mångsidiga och flexibla bedömningsmetoder anpassade till elevens 

situation, så att han eller hon kan visa sina kunskaper oberoende av eventuella brister i 

skolspråket. Bedömningen för dessa elever kan, med undantag av avgångsbetyget, vara 

verbal under hela den grundläggande utbildningen.” 

(Ålands Landskapsstyrelse, 1995, s. 29). 

Detta citat visar på att det inte finns bedömningskriterier för stödundervisning i svenska, i 

Ålands Läroplan för grundskolan. 

2.4 Flexibilitet för stödundervisning i svenska 

Elever kan få tillfällig stödundervisning i svenska, när de behöver lära sig svenska och har 

flyttat till Åland (Allardt Ljunggren, 2008, s. 21). Stödundervisning i svenska kan 

skoleleverna tillgodogöra sig i fem år, från och med när de börjar skolan på Åland. Även 

elever som är födda på Åland, men har ett annat modersmål än svenska eller en diversifierad 

språkbakgrund, kan få stödundervisning i svenska. Är det en högstadieelev kan mer 

stödtimmar också anordnas vid behov. Stödundervisningen i svenska upphör, när eleven inte 

har behov mer. Vid behov kan elever få stödundervisning i svenska i mer än fem år (Wiklund, 

Andreas, överinspektör, Ålands Landskapsregering, 16.11.2016, personlig kommunikation; 

Johansson, 2020). 

2.5 Andel elever på Åland med annat modersmål än svenska 

Andelen elever med annat modersmål än svenska ökar och uppnår under läsåret 2020 till så 

många som 350 stycken. 

    Från år 2012 har elever i grundskolan, med annat modersmål än svenska, ökat från fem till 

tolv procent. Nästan alla åländska grundskolor har någon eller några elever med annat 

modersmål än svenska. 

     Under läsåret 2019 till 2020 fick hälften av de 350 eleverna med annat modersmål än 

svenska, stödundervisning i svenska. Antalet timmar i stödundervisning i svenska uppgick till 

27 800 elevtimmar. Antalet stödundervisningstimmar uppgick till 161 timmar per elev 

(Sällström, 2020, s. 11). 
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Tabell 1. Stödundervisning i svenska för elever  
med annat modersmål läsåren 2012 till 2013 samt 2019 till 2020. 
Läsår Elever Timmar Timmar/elev 

2019¬2020 172 27 771 161 

2018–2019 163 25 750 158 

2017–2018 156 23 912 153 

2016–2017 125 22 146 177 

2015¬2016 117 20 677 177 

2014¬2015 110 18 696 170 

2013–2014 100 13 557 136 

2012¬2013 64 11 576 181 

(Sällström, 2020 s. 12; Johansson, 2020). 

  



10 
 

3 Teori 
I denna uppsats kommer ramfaktorteorin att användas. Ramfaktorteorin används för att 

analysera resultatet av innehållsanalysen i intervjuerna. 

3.1 Ramfaktorteori 

Ramfaktorteori är en teori som handlar om hur skolan styrs genom ramar, som skolan måste 

förhålla sig till. Urban Dahllöf, en svensk forskare, utvecklade teorin om ramfaktorer.  

    Ramarna begränsar eller möjliggör undervisning och lärande i skolan (Pettersen, 2008, s. 

58). Inom ramarna ska en specifik verksamhet bedrivas. Ramarna är dock inte orsaken till 

resultatet eller verksamheten (Lindensjö & Lundgren, 2005, s. 25–26). Lärare och elever 

arbetar i en reell miljö under en viss tidsperiod. Flertalet ramar, som är kända på förhand, 

påverkar lärarna och eleverna. Ramfaktorer används och analyseras för att förstå vad som är 

möjligt att uträtta inom skolans väggar (Lindström & Pennlert, 2017, s. 49). Ramfaktorteorin 

försökte i början undersöka de underliggande ramarna tid, innehåll och elevunderlag samt 

förklara sambandet till undervisningens resultat (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999, s. 93). 

Dahllöf menar att ramarna påverkar undervisningsprocessen, som i sin tur inverkar på vad 

eleverna lär sig (Dahllöf, 1999, s. 9–10). 

Det finns flertalet ramfaktorer som beskrivs på olika sätt av forskare. I denna uppsats har 

ramfaktorerna: Styrdokument, tid, gruppstorlek, modersmål, organisation av undervisningen 

samt lärare valts ut. Ramfaktorerna valdes ut efter syftet hur stödundervisning i svenska 

utformas och bedrivs i den åländska grundskolan.  

Lärarna som intervjuas i denna uppsats skapar egna styrdokument i stödundervisning i 

svenska, med hjälp av styrdokument från Finland och Sverige, därför tas forskning från 

Sverige och Finland med i teorin. 

3.1.1 Styrdokument 

Det demokratiska samhället med dess lagar och regler utgör grunden för skolan och dess 

personal (Axelsson, 2004, s. 571; Johansson, 2020). Ramfaktorteorin beskriver de statliga 

styrdokumenten, som ett område centralt för skolans styrning (Broady, 1999, s. 1). Staten 

upprättar juridiska dokument såsom skollagar och läroplaner, som skolan är ålagd att följa. 

Styrdokumenten innebär att det finns politisk kontroll över skolan (Fredriksson, 2010, s. 24). 
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Skollagar, förordningar och läroplaner är det pedagogiska ramsystemet för skolan. Lärarnas 

tolkningar av läroplanerna styr hur de används i skolan. Läroplanerna tolkas dock inte endast 

av lärarna, utan även av lärarkollegiet samt skolans närområde (Imsen, 1999, s. 308). Lagarna 

och reglerna utövas sedan dagligen i undervisningen av lärarna.  

Både Stensmo (2008) och Westlund (2004) skriver om ramfaktorn styrdokument. Stensmo 

beskriver att ramfaktorerna kan delas in i yttre respektive inre ramar. De yttre ramfaktorerna 

har inte rektorn möjlighet att påverka, dessa är exempelvis skollag och läroplan (Stensmo, 

2008, s. 34–35). Westlund kallar skollagar och läroplaner för konstitutionella ramar 

(Westlund, 2004, s. 5).  

3.1.2 Betygssystem för andraspråkselever 

Betyg har olika funktioner. De kan motivera elever att studera. De kan ge en vägledning om 

eleverna har uppnått målen i skolan. De kan även ge eleverna möjlighet att söka vidare till 

andra utbildningar. Betygen i grundskolan är målstyrda och påverkar lärarens val av 

pedagogik samt undervisning (Lindström & Pennlert, 2017, s. 51). Enligt Linde ingår 

betygssystemen i begreppet reglerande ramar (Linde, 2012, s. 17). 

Lahdenperä skriver att det är av yttersta vikt att betygssättningen, samt bedömningen av 

andraspråkselever inte är diskriminerande och nedslående. Betygssystemet utgår från normen 

att alla elever är svensktalande och har svenska som modersmål (Lahdenperä, 2008, s.102). 

Bedömningen ska i stället vara vägledande, sporrande och mångsidig för andraspråkseleverna. 

Bedömningen ska även göras i samråd med alla lärare, som undervisar eleven, och ska bygga 

på de kunskaper som eleven visar (Utbildningsstyrelsen, 2015, s. 18).  

3.1.3 Begränsad tid för ett ämne i skolan 

Timfördelningen i ett ämne är en del av ramverket i skolan. I ”Det ska ni veta” en 

introduktion till läroplansteori skriver Linde, att tid är en ramfaktor som är signifikant i 

användandet av läroplanerna (Linde, 2012, s. 17). När eleverna läser ett ämne är tiden 

begränsad i skolan. Imsen kallar antalet undervisningstimmar för en resursrelaterad ram 

(Imsen, 1999, s. 308). Lärarna har även andra uppgifter att utföra till exempel administration 

och planering. Detta påverkar tidsåtgången som lärarna har för själva undervisningen av 

ämnet (Lindström & Pennlert, 2017, s. 49). 

     Eftersom lärarna i undersökningen skapar egna styrdokument i stödundervisning i svenska, 

med hjälp av styrdokument från Finland och Sverige, tas forskning om timfördelning i ett 
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ämne med i denna uppsats. Barn som är nyanlända till Sverige måste klara av målen i 

grundskolan på kortare tid, än elever med svenska som modersmål. Eleven kan vara några 

timmar i klassen, eller hela tiden i klassen, helt enligt elevens egna behov (Kaya, 2016, s. 26; 

Johansson, 2020). 

Hur länge eleverna läser SVA är behovsprövat, och eleverna läser därför SVA endast en 

viss tid. Eleverna, som läser svenska som andraspråk i Sverige, har möjlighet att göra det så 

länge som det behövs (Kaya, 2020, s. 14). 

Forskningen visar att ett vardagsspråk lärs in i snabbare takt än ett skolspråk. Även fast 

andraspråkseleverna kan uttrycka sig i vardagslivet utan problem, vet man att det kan ta så 

länge som fem år innan skolspråket fungerar på ett adekvat sätt (Gibbons, 2009, s. 35). 

3.1.4 Gruppstorlek 

Lärare undervisar grupper av elever. Hur många elever som finns i elevgruppen har betydelse 

för hur undervisningen ser ut. Få elever i klassen gör att tiden läraren har för varje elev är 

betydande, men interaktiviten mellan eleverna kan i stället bli lidande i undervisningen. 

Antalet elever påverkar även hur relationerna i klassen utvecklas mellan lärare och elever 

(Lindström & Pennlert, 2017, s. 49). Linde skriver också om fenomenet i begreppet yttre 

ramar. I begreppet yttre ramar ingår till exempel antalet elever, som undervisas i en klass 

(Linde, 2012, s. 17). De administrativa ramarna enligt Imsen, innehåller bestämmelser om hur 

skolan ska ledas och struktureras. I de administrativa ramarna ingår exempelvis 

gruppstorleken i skolan (Imsen, 1999, s. 308). 

3.1.5 Modersmål 

En ramfaktor, som driver utformningen i stödundervisning i svenska, är att möta elever med 

olika modersmål. I denna uppsats har jag valt att ta upp ramfaktorn elevernas modersmål, som 

en kulturell ramfaktor. På Åland ska det om möjligt kunna ordnas tillfällig stödundervisning i 

modersmålet för elever som är inflyttade (Allardt Ljunggren, 2008, s. 21). 

En del skolor har inflyttade elever från stora delar av världen. Alla elever har sin kulturella 

bakgrund samt sin historia och tar med den in i skolan. Att ta bruk av de olika elevernas 

kultur, samt skolkulturer är en del i det pedagogiska arbetet i skolan (Lindström & Pennlert, 

2017, s. 51). 

Gibbons skriver om flerspråkighet som en styrka för eleverna. Eleverna behöver ha 

möjligheten att få använda sitt modersmål i skolan. För eleverna är användandet av 
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modersmålet viktigt, både ur ett mänskligt sammanhang och ur ett inlärningsperspektiv 

(Gibbons, 2009, s. 12). Det första, starka modersmålet är grunden för all annan kunskap. 

Modersmålsundervisningen kan användas för att utveckla alla ämnen i skolan (Axelsson, 

2004, s. 571f). Elever med samma modersmål kan arbeta i par eller grupp och stötta varandra. 

Ord på modersmålet kan användas för att förklara innehållet, när man läser en text, och sedan 

kan det översättas till svenska (Axelsson, 2004, s. 551). 

 

3.1.6 Organisation 

I begreppet organisation ingår exempelvis vilka elevgrupperingar, och vilka verksamheter 

som prioriteras i skolans område. I kommunens ansvar ligger hur skolan ska organisera sina 

ämnen och resurser. Här ingår vilka ämnen som lärs ut i skolan (Lindström & Pennlert, 2017, 

s. 49). Imsen skriver om de organisationsrelaterade ramarna. De organisationsrelaterade 

ramarna handlar om hur skolan väljer att organisera sin verksamhet (Imsen, 1999, s. 309). 

Även Stensmo skriver om ramar för organisationen av skolan. De inre ramfaktorerna 

innefattar hur skolan organiseras och hur det dagliga arbetet tar form (Stensmo, 2008, s. 35).  

     För att undervisningen ska fungera på bästa sätt, för elever som läser svenska som 

andraspråk i Sverige, är organisationen flexibel. Organisationen av svenska som 

andraspråkselever ska ändras utifrån hur många elever som finns i gruppen, samt efter 

undervisande lärare med kompetens i ämnet. Elever som är helt nyanlända har andra behov än 

elever som varit i landet i ett antal år (Kaya, 2016, s. 30f).  

    Skolorna använder olika sätt att organisera svenska som andraspråk. Ibland placeras elever 

i en förberedelseklass, och har flera lärare som arbetar tillsammans. På många håll i Sverige 

har denna organisationsmodell tagits bort. Eleverna har i stället blivit satta i en stor klass 

direkt. När man organiserar nyanlända elever på detta sätt, kräver det mycket arbete av lärarna 

och skolan (Kaya, 2016, s. 19–20).  

     För bästa resultat bör ämnes- och andraspråkslärarna samarbeta. (Gibbons, 2009, s. 34). I 

stället, för att eleven endast läser svenska som andraspråk, leder en timplanering där lärarna 

samarbetar ofta till goda resultat. I klassen behöver eleven få en individualiserad 

undervisning. Skolan i Sverige har i uppdrag att organisera sin undervisning för elever med 

annat modersmål, på ett sådant sätt, att de ges möjligheter att utveckla kunskaper i skolans 

alla ämnen, samtidigt som de lär sig det svenska språket (Otterup, 2018, s. 11–12). 
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3.1.7 Personalens utbildning 

En aspekt när man diskuterar personalfrågan är att det är viktigt att personalen är välutbildad, 

för att kvaliteten ska säkerställas i undervisningen (Lindström & Pennlert, 2017, s. 49). Enligt 

Linde, ingår ramfaktorn lärarnas utbildning i begreppet reglerande ramar i skolan (Linde, 

2012, s. 17). 

Alla lärare, som arbetar med nyinflyttade elever, borde ha utbildning i områden som 

mångkulturalitet eller svenska som andraspråk (Kaya, 2016, s. 21–22). Lahdenperä skriver 

också om vikten av att utbilda personalen i mångkulturellt tänkande. Denna utbildning ska 

initieras från skolledningens håll. Ledningen ska tydliggöra att utbildning i mångkulturalitet 

är något lärarna ska prioritera (Lahdenperä, 2008, s. 99). 

3.1.8 Skolans närsamhälle 

Samhället och var skolan ligger i förhållande till andra länder har betydelse för lärarna och för 

skolan (Lindström & Pennlert, 2017, s. 51). Ålands geografiska läge, mittemellan Sverige och 

Finland, påverkar lärarna, eleverna och undervisningen direkt och indirekt. Lärarna utbildar 

sig till exempel i Finland och i Sverige, då det inte finns universitet på Åland.  

Det finns även andra aspekter i närsamhället samt läget som påverkar skolorna. Det finns 

samhällen där det är tätt med elever som behöver svenska som andraspråk, och även skolor 

där svenska som andraspråk är ett ämne som inte finns (Lindström & Pennlert, 2017, s. 51). 

Nyanlända elever har rätt till en likvärdig utbildning, som alla andra elever, då alla barn ska 

ha tillgång till lika god undervisning (Lundgren, 1999, s. 32). 

4 Metod och material 
I denna uppsats har intervjun, enligt en kvalitativ metod, valts för att besvara 

frågeställningarna som ställs i undersökningen. Kvalitativa undersökningar används, när man 

har ett mindre antal objekt som undersöks (Lagerholm, 2005, s. 28 ff). 

4.1 Kvalitativ metod med ett tolkande perspektiv 

Det finns några kännetecken som man brukar tillföra den kvalitativa forskningen. Ett 

kännetecken är att data samlas in genom ord och inte siffror. Ett annat kännetecken är att 

undersökningen inte styrs helt utifrån specifika regler. Ett tredje kännetecken är att man antar 
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ett tolkande perspektiv under resultatinsamlingen, och man utgår från de undersökta objektens 

synvinkel (Lagerholm, 2005, s. 28 ff). 

I denna uppsats används intervjun i undersökningsobjektens naturliga miljöer, och därefter 

tolkas undersökningsresultaten. Intervjumetoden används för att få reda på 

undersökningsobjektens uppfattning av ett specifikt ämne (Wallén, 1996, s. 76). 

Syftet, med att använda den kvalitativa metoden, var att uppnå en djupare förståelse för 

stödundervisning i svenska och utformningen av undervisningen. I uppsatsen har sex 

intervjuer med lärare i stödundervisning i svenska gjorts, för att få en djupare och tolkande 

förståelse för ämnet. 

4.2 Urvalet 

Forskaren letar efter variabler som passar in i undersökningens syfte och frågeställning. I 

urvalet rekommenderas forskaren välja ut sina undersökningsobjekt, för att underlaget ska bli 

så varierat som möjligt (Ryen, 2004, s. 78). 

I denna uppsats. valdes skolor och lärare i olika stora kommuner och skilda miljöer ut. 

Detta för att få fram en så stor variation som möjligt. Anledningen att undersökningen strävar 

efter så stor variation som möjligt är att helhetsbilden ska bli tydlig av hur undervisning 

utformas i stödundervisning i svenska. 

I undersökningen deltar sex lärare i varierande åldrar. Lärarna arbetar på fem olika skolor. 

En skola är i ett invandrartätt område i en stad, en skola är inte i ett invandrartätt område i en 

stad, en skola är i en landsortskommun, en skola är i en mindre landsortskommun och en 

skola är i en skärgårdskommun. Två skolor är låg- och mellanstadieskolor. Tre skolor är både 

låg- och högstadieskolor. 
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4.3 Frågeformulär 

I uppsatsen användes en modifierad variant av frågeformuläret, som används i ”Organisation 

av svenska som andraspråk i grundskolan” av Lars-Gunnar Forslund från 2011 (Forslund, 

2011). Forslunds uppsats har liknande syfte och frågeställning som denna undersökning. 

Frågor specifika för syftet i min uppsats togs med i frågeformuläret till exempel: Vilka 

styrdokument följer ni? Vad kallar ni stödundervisning i svenska på er skola? På Åland fanns 

inte ämnet svenska som andraspråk. Svenska som andraspråk byttes ut mot stödundervisning i 

svenska där det behövdes. Se bilaga 1 för frågeformuläret i denna undersökning. 

4.4 Materialinsamling och datahantering 

Intervjuerna genomfördes på olika platser under februari till mars 2018. Platserna valdes ut 

genom att informanterna fick välja var det kändes bekvämt att genomföra en intervju. 

Intervjupersonerna var sex stycken. 

Fyra intervjuer genomfördes på skolorna. En intervju genomfördes på en annan skola och 

en intervju genomfördes på ett bibliotek. Intervjuerna tog mellan 15 minuter och 45 minuter 

att genomföra. 

Ett problem på Åland kan vara anonymiteten, eftersom det finns få skolor på Åland och det 

är en liten plats. Informanterna har fått fiktiva namn och skolornas namn finns inte med. Se 

tabell 2. Detta för att i så stor mån som möjligt anonymisera datan. 

 

Tabell 2. Lärarna 
Intervjuperson                                                    Ålder 

Siv 60+ 

Kerstin 50+ 

Filia 50+ 

Lena 40+ 

Ylva 60+ 

Ursula   40+ 

 

Alla informanter som deltar i en undersökning har rätt att få information om vad syftet med 

forskningen är, och vad undersökningen ska användas till (Ryen, 2004, s. 76). Informanterna 

delgavs syftet med intervjuerna före intervjun, och samma intervjuguide användes för alla 
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intervjuer. Detta för att dels svara på syftet i uppsatsen, och dels också ge informanterna 

möjlighet att svara på samma teman.  

Intervjuerna spelades in på voice recorder på Ipad och sparades i dropbox.com. 

Informanterna fick även möjlighet att lyssna på intervjun och läsa igenom intervjun i 

efterhand. För varje intervju sparades en fil. Ljudinspelningen gicks sedan igenom för att 

transkriberas, och få en helhetsbild av materialet. Efter att intervjuerna transkriberades 

utfördes en innehållsanalys på intervjuerna. 

Intervjuerna var semistrukturerade, det vill säga samma frågor ställdes till alla informanter, 

och utrymme gavs sedan för att ställa följdfrågor beroende på informanternas svar. Detta för 

att kunna fånga in intressanta aspekter av vad som sades i intervjuerna, men samtidigt följa en 

struktur i intervjuerna. 

4.5 Innehållsanalys av intervjuerna 

På intervjuerna utfördes en kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys fokuserar 

på tolkning av texter. I texten finns både ett manifest innehåll och ett latent budskap. Det 

manifesta handlar om det uppenbara innehållet. Det latenta budskapet innefattar en texts 

underliggande budskap och det uttrycks på en tolkande nivå (Hsieh & Shannon, 2005, s. 

1277¬1279). 

I innehållsanalysen är syftet att finna mönster, likheter och olikheter i texten (Hällgren 

Graneheim & Lundman, 2017, s. 162). Studien genomfördes utifrån följande steg. 

Steg 1: Intervjuerna transkriberades i ett Word-dokument. Texten lästes därefter igenom 

flera gånger för att skapa en helhetsförståelse av intervjuerna. Meningar och fraser som 

summerade delar av texten som svarade mot syftet lades in i Word-dokumentet. Dessa kallas 

meningsbärande enheter. Omgivande text hölls kvar, för att den ursprungliga betydelsen 

skulle finnas kvar. De meningsbärande enheterna får inte vara för stora. Då kan de innefatta 

flera meningsenheter. De kan ej heller vara för små. Då blir meningsenheterna fragmenterade 

(Hällgren Graneheim & Lundman, 2017, s. 162¬163). 

    Steg 2: Nästa steg består av att gruppera och kondensera meningsenheterna. Det innebär att 

upprepningar och överflödiga ord plockas bort, utan att meningens innebörd försvinner. 

Härigenom skapas koder (Hsieh & Shannon, 2004, s. 1277–1279). 

     Steg 3: Underkategorier skapas som består av att koder kopplas ihop med närbesläktade 

koder. En underkategori ska vara homogen och innehållet ska vara ömsesidigt uteslutande 

(Hällgren Graneheim & Lundman, 2017 s. 163). Koder lades ihop med koder och på så vis 
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bildades tretton underkategorier i uppsatsen. Se bilaga två. 

     Steg 4: I detta steg grupperas underkategorier ihop och bildar övergripande kategorier, som 

tillsammans står för en induktiv analys av materialet (Hsieh & Shannon, 2004, s. 1279). I 

uppsatsen bildades sex övergripande kategorier. Se tabell 3 nedan. I tabellen beskrivs de sex 

kategorierna samt de tretton underkategorierna som använts i innehållsanalysen. Kategorierna 

som valdes ut i uppsatsen följer de teman som framkom i intervjuerna med sex lärare i 

grundskolan på Åland.  
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Tabell 3 Innehållsanalys med kategorier 

Kategori Underkategori 

Styrdokument Styrdokument 

 Namn  

 Urval  

 Mål 

 Betyg och bedömning 

Tid Tid 

Gruppstorlek Gruppstorlek 

Modersmål Modersmål  

Organisation av undervisningen Organisation 

 Samarbete 

Lärare Lärares kompetens 

 SVA 

 Andra lärares kompetens i mångkultur 
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5 Resultat 
Här presenteras undersökningens resultat i innehållsanalysen. I resultatet tas 

innehållsanalysen av intervjuerna med sex lärare i stödundervisning i svenska i den åländska 

grundskolan upp. Resultatet följer de tretton underkategorierna samt de sex kategorierna i 

innehållsanalysen i tabell 3.  

5.1.1 Avsaknaden av officiella styrdokument 

Lärarna berättar att det inte finns styrdokument eller läroplaner att följa i stödundervisning i 

svenska. (Se tabell tre, underkategorin styrdokument, s. 19). Det ska dock komma en ny 

lagstiftning för elever med annat modersmål än svenska. Ingen vet hur lagen i 

stödundervisning i svenska blir ännu. Lärarna har inte fått se underlag från den kommande 

lagen ännu eftersom intervjuerna gjordes före den nya lagstiftningen var klar. 

Lärarna beskriver vidare att de använder både svenska sidans (Sverige) styrdokument i 

svenska som andraspråk, och den finska sidans läroplaner i svenska som andraspråk. Lärarna i 

undersökningen har fått dokument från andra lärare. Dessa är till exempel arbetsplaner, 

bedömningar och mallar i ämnet svenska som andraspråk, som de använder i sin 

undervisning. 

”Jag är från fastlandet, jag tittar mycket på den finländska läroplanen som jag tycker att är 

jättebra. Men man tittar nog på både den svenska och den finska läroplanen. Det har pratats 

mycket om att det ska komma den här läroplanen och att det ska komma just för elever med 

annat modersmål. Men det har inte kommit.” Siv. 

Två lärare använder sig av lokala kursplaner knutna till den åländska läroplanen, i sitt arbete 

med stödundervisning i svenska. Lärarna använder i huvudsak kursplaner i svenska ämnet. De 

använder även de andra språkens och de andra ämnenas läroplaner som inspiration till 

styrdokument. 

Vidare berättar en lärare att hon mest går efter den europeiska språknivåskalans 

styrdokument i andraspråksinlärning. 

”Jag tittar mest på EU, europeiska språkbetygen. Vi tittar även på svenska läroplanen och 

de andra språkens läroplaner.” Kerstin. 
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5.1.2 Vad ämnet kallas för 

Alla skolor på Åland har olika namn på stödundervisning i svenska, säger lärarna i 

undersökningen. Lärarna och skolorna i undersökningen har olika namn på stödundervisning i 

svenska. En lärare nämner att eleverna inte kan ha stöd i ett språk som de inte kan. 

I undersökningen säger lärarna att ingen elev läser svenska som andraspråk, eftersom det inte 

finns ett ämne som heter svenska som andraspråk på Åland. En av lärarna är osäker på om det 

finns ett officiellt namn på stödundervisning i svenska på Åland.  

Lärarna i undersökningen kallar stödundervisning i svenska för: Svenska språkstöd, 

förberedande undervisning, SVA (svenska som andraspråk), stöd i svenska för elever med 

annat modersmål, språkstöd och svenska 2. 

”Alltså vi kallar det svenska 2 här, och när vi säger svenska 2, blir de andra lärarna från 

andra skolor förvirrade och undrar vi menar. Det heter olika i alla skolor.” Ylva. 

5.1.3 Urval till stödundervisning i svenska 

Lärarna beskriver att landskapet Åland finansierar språkstöden i stödundervisning i svenska. 

Lärarna berättar att det finns nya direktiv vem som ska få språkstöd. Vilka elever som ska läsa 

stödundervisning i svenska är behovsprövat nuförtiden, säger lärarna. Flyttar eleven från ett 

annat land till Åland, och har annat modersmål än svenska får eleven läsa stödundervisning i 

svenska. Har eleven inte svenska som modersmål har eleven rätten att få läsa 

stödundervisning i svenska. Alla elever som har en förälder hemma som har ett annat 

modersmål än svenska, har rätt att få stödundervisning i svenska. 

”Nu har alla elever rätt att få hjälp med det de behöver få hjälp med. Vi har ju elever som 

kommer från 6 olika skolor. Jag åker till alla skolor före och träffar dem. Jag sitter med 

dem en timme och pratar och vill de pröva så kommer de till oss. Testar vi och de inte 

behöver gå på språkstöd, de är skolmotiverade, de får stöttning hemma, då går det snabbt. 

Kommer du direkt hit från ett annat land så är det självklart att du går hos oss.” Kerstin. 

”Alla elever som inte kan svenska får förstås läsa med mig, Alla elever som har en förälder 

hemma som har ett annat modersmål har rätt att få svenska språkstöd, har jag förstått. Men 

det är också behovsrelaterat, fyller eleverna redan målet, så är det ju ingen anledning att ha 

svenska språkstöd.” Lena. 
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5.1.4 Att sätta upp mål för undervisningen 

Eftersom det inte finns ett ämne, eller en läroplan finns målen inte nedskrivna i ett officiellt 

dokument i stödundervisning i svenska. Lärarna anser att målet är att få eleverna att lära sig 

svenska och att kunna gå sin skola på svenska. Lärarna konstaterar vidare att målet i 

stödundervisning i svenska är att klara sig i samhället. Målet är även att klara av vidare studier 

efter grundskolan. 

I de lägre klasserna är målet att lära sig ett basordförråd på svenska. Tre lärare tar upp att 

målet i högstadiet är att förstå och lära sig ämnesorden i ämnesundervisningen. 

”På lägre klasser är det att få ett basordförråd. I högre klasser är det att få ämnesorden. Men 

det är inte okej att sänka kraven. Man ska få ett språk som bär så att man kan tillgodogöra 

sig skolan. Det måste vara samma för alla skolor. Först ett basordförråd för att börja klara 

sig själv.” Siv. 

5.1.5 Stor variation i bedömning och betygssättning 

Lärarna beskriver att det står i nuvarande grundskolelag att man inte behöver sifferbedöma 

nyanlända elever. I stället kan man ge ett muntligt eller skriftligt omdöme. Alla skolor ger 

omdömen på olika sätt, säger lärarna. Lärarna skriver skriftliga omdömen, skriftligt intyg eller 

ger muntliga omdömen i stödundervisning i svenska. Nu klarar elev x av att ta ut substantiv, 

kan det stå i omdömet, om det är skriftligt. Lärarna säger att man inte kan ge betyg eftersom 

stödundervisning i svenska inte är ett ämne. 

 Lärarna berättar att de tittar på bedömningskriterierna i finska eller svenska läroplanen i 

arbetet med stödundervisning i svenska. Lärarna har också en dialog med de andra lärarna i 

skolan.  

 Idag måste man sätta eleven i nian i storklass. Eleven bedöms i svenskan och måste få ett 

sifferbetyg. De ämnena eleven är godkänd i ges ett sifferbetyg i slutbetyget. Eleverna som är 

nyanlända får sämre slutbetyg i nian. Det är orättvist, eftersom eleverna kämpat så hårt. 

”Ingen vill någon något illa”, säger en lärare. Lärarna hävdar, att de ibland markerar att det 

här är svenska 2 vitsord i slutbetyget. Man kan även göra en stjärna eller asterisk i slutbetyget. 

5.1.6 Tid eleverna läser stödundervisning i svenska 

Lärarna beskriver hur länge en elev kan läsa stödundervisning i svenska. . (Se tabell tre, 

underkategorin tid, s. 19). Några lärare menar att eleven läser så länge behovet finns. Tidigare 
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var det fem år eleverna kunde få språkstöd. Sent anlända ungdomar får läsa mer än fem 

timmar i veckan. Det är annars omöjligt för sent anlända ungdomar att lära sig språket. En 

lärare säger att de har letat efter hur länge eleverna får läsa svenska 2, (namnet läraren 

använder på stödundervisning i svenska), på landskapsregeringens hemsida, men de kunde 

inte hitta svaret i ett officiellt dokument. 

”Ja, jag letade i höstas när jag började med svenska 2. Men jag hittade inte hur länge det är 

som eleverna får läsa svenska 2. Jag har hört fem år, men jag vet inte. Det är lite luddigt. Vi 

ska i alla fall rapportera hur många timmar eleverna läser svenska 2 under sin skoltid.” 

Ylva. 

5.1.7 Gruppstorlek i stödundervisning i svenska 

Lärarna undervisar mellan 7–10 elever i stödundervisning i svenska. Lärarna beskriver att 

undervisningen anpassas utifrån elevernas individuella behov och efter hur många elever det 

är i gruppen. Lärarna berättar även att undervisningen kan lida av att det är få elever i en 

undervisningsgrupp. Ofta är det endast en lärare och en elev i undervisningen. Lärarna 

beskriver att det kan uppstå problem, när det är få elever. Det blir svårt att genomdriva en 

interaktiv lektion, om det till exempel bara finns en eller två elever och en lärare. 

”Eleverna kommer till klassen när de kan. Eleverna kommer så mycket som de behöver. 

Alla har också en egen klass. I början på hösten var det 13 elever, nu är det 8 elever kvar. 

Några har flyttat från kommunen och några elever klarar sig bra ändå och går i vanlig 

klass.” Kerstin. 

”Vi arbetar tillsammans och jag har de äldre eleverna. De är ungefär 7 stycken. Sedan har 

jag 4 stycken som är på paus efter höstlovet. Där är behovet inte så stort.” Ylva. 

5.1.8 Modersmålsundervisning för elever med annat modersmål 

Lärarna konstaterar att det inte är tillåtet att ge modersmålsundervisning på Åland. 

En lärare säger att hon ändå använt modersmålet i undervisningen. 

”Jag har ändå använt det i högstadiet. En pojke fick skriva orden på sitt modersmål och på 

svenska. Jag förklarade för honom hur viktigt det är att använda sitt modersmål också. Han 

ville bara prata svenska först.” Ursula. 
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5.1.9 Organisation av stödundervisning i svenska 

Lärarna beskriver att det är olika organisation i alla skolor. (Se tabell tre, underkategorin 

organisation, s. 19). Alla kommuner är ålagda att ge stödundervisning i svenska. Alla 

kommuner ger språkstöd på eget sätt, beroende på resurser i skolan och baserat på elevantalet. 

Tre skolor i undersökningen har två stycken lärare, som arbetar med stödundervisning i 

svenska. Alla lärare i undersökningen har heltidstjänster i stödundervisning i svenska. 

I en del skolor får eleverna gå i en stor klass från början. Det finns en förberedande 

undervisning i en skola. Där handlar det om en fullständig nybörjargrupp. I en skola är 

eleverna i stödundervisning i svenska i en termin. Eleverna har då inte gått i grundskolan på 

Åland tidigare. 

Lärarna berättar att utbildningen måste differentieras mycket i stödundervisning i svenska. 

Orsaken till det är att en del elever kan lite svenska från början, medan vissa är helt nybörjare. 

Eleverna får olika många timmar stödundervisning i svenska, beroende på behov. Det finns 

ingen modell för stödundervisning i svenska som lärarna följer. Behovet av stödundervisning i 

svenska kan bero på språkbakgrund, modersmål, ålder, familjen och många fler faktorer. 

Behovet av språkstöd finns konstant i många år. Det är något som måste beaktas, när man 

organiserar stödundervisning i svenska.  

Lärarna säger att svenskan byggs upp av hur bra modersmålet är från början. Ligger 

språken långt från varandra, så tar det längre tid. Organisationen av stödundervisning i 

svenska måste ta detta i beaktande. Några lärare berättar att de arbetar med barnens egna 

modersmål. Man kan dra paralleller mellan språken – svenska och det egna modersmålet. 

Eleverna går först in i praktiskt-estetiska ämnen där språket inte är så bärande. Senare 

testar eleverna att gå in i SO- och No-ämnen. Där kommer det ämnesspecifika ordförrådet in. 

De elever som kommit sent till Åland, över 12 års ålder, har svårt att hänga med i 

ämnesundervisningen. 

Det finns elever som inte har läst ett visst skolämne tidigare, till exempel historia. Då får 

eleverna lära sig vad historia är. Det finns elever som har läst engelska i sitt hemland. Då kan 

eleverna ha läst engelska från till exempel rumänska. Eleverna kan också prova att läsa ett par 

ämnen intensivt. Lärarna kan då stödja eleverna i delar av ämnena, som eleverna arbetar med 

för närvarande. 

I början läser eleverna inte alls modersmålssvenska. Det finns endast traditionell 

svenskundervisning i detta landskap. Nyanlända har oftast så bristfälliga kunskaper att de inte 

klarar undervisningen i svenska, hävdar lärarna. 
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5.1.10 Samarbete med andra lärare 

Lärarna berättar att samarbetet mellan stödundervisning i svenska och andra lärare ser olika ut 

i skolorna. Alla lärare samarbetar med andra lärare i skolan, på ett eller annat sätt. Inför 

kommande prov samarbetar man till exempel. I ämnen som eleverna läser samarbetar lärarna 

med andra lärare.  

En del lärare arbetar mycket med klasslärarna, och andra arbetar med svenskläraren. 

Någon arbetar med ämneslärare, och någon av lärarna samarbetar med speciallärarna. Lärarna 

har även ett gott samarbete med de andra lärarna i skolan. Samarbetet i språkstöd mellan 

lärarna är utvecklande för alla elever. 

”Jag gör jättemycket samarbete faktiskt med vår speciallärare och hon ger en liten del 

svenskundervisning för vissa av svenska stödelever tillsammans med deras egna klasslärare 

eller ämneslärare. Vi har integrerat eleverna i klasserna. I årskurs ett och två har vi svenska 

och omgivningskunskap tillsammans med klasslärarna. Vi ger stöd för hela klassen, så att 

alla elever får språkstöd.” Filia. 

5.1.11 Lärarnas ämnesbehörighet  

Tre av lärarna är klasslärare varav en är pensionerad. En lärare är ämneslärare i grunden. Två 

lärare är obehöriga. Nu är det upp till skolan vilken kompetens en lärare ska ha för att ge 

stödundervisning i svenska, säger en lärare. 

”Jag har inte färdig lärarbehörighet. Jag går nu andra terminen på SVA. Jag har tre års 

lärarutbildning utöver det här då, men ingen examen och sedan har jag dryga fem års 

erfarenhet som skolgångsbiträde. Jag har också examen som det och så har jag läst 

specialpedagogik och dylikt.” Filia. 

5.1.12 Utbildning i SVA 

Lärarna beskriver att alla utom en har läst SVA, svenska som andraspråk. Hur många poäng 

lärarna har läst varierar från 5 poäng–80 poäng. Några lärare har läst i Sverige och några i 

Finland. SVA, svenska som andraspråk, har samma namn i Sverige och i Finland. Lärarna 

menar att det är samma ämne. Lärarna säger att de inte vet om svenska som andraspråk ger 

behörighet, för att undervisa i stödundervisning i svenska i den nya skollagstiftningen. 
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5.1.13 Andra lärares utbildning i arbete med andraspråkselever 

Lärarna beskriver att de inte vet om de andra lärarna har någon utbildning i svenska som 

andraspråk. (Se tabell 3, underkategorin lärarnas kompetens, s. 19). Lärarna beskriver att det 

på två skolor varit vidareutbildning för hela skolan. Det hölls en gemensam fortbildning i 

svenska som andraspråk. Det är dock ett par år sedan. På en grundskola har man drivit ett 

utvecklingsarbete i mångkulturalitet över flera år. Det är dock mycket arbete som återstår. 

Lärarna skriver sina egna arbetsplaner, och i dem är det önskvärt att man lär sig om 

andraspråksinlärning. Lärare som utbildat sig för 20 år sedan har aldrig tänkt på 

mångkulturalitet på det sättet. En lärare berättar att hon inte känner till om det finns en uttalad 

policy i just den skolan. 

”En lärare har uttryckt att hon arbetar språkinriktat alltså tar ut begrepp och kollar att alla 

elever är med. Alla elever läser texter och streckar under alla ord, alla begrepp som de inte 

förstår och den läraren säkerställer att alla förstår. Det här är lärarens egen 

undervisningstanke.” Lena.  
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6 Diskussion av resultat 
Frågeställningarna i uppsatsen var: 

 

• Hur bedrivs utformningen och genomförandet av undervisningen i stödundervisning i 

svenska, i fem grundskolor på Åland? 

 

• Vilka är de största utmaningarna med att utforma och bedriva undervisning i ett ämne, som 

officiellt inte finns? 

 

De ramfaktorer som behandlas i undersökningen är styrdokument, tid, gruppstorlek, 

modersmål, organisation av undervisningen och lärare. (Se tabell 3). Nedan redovisas 

diskussion av resultatet. 

I min undersökning använder lärarna styrdokument från Sverige och från Finland för att 

skapa stödundervisning i svenska. Lärarna behöver utforma styrdokument, eftersom det inte 

finns stödundervisning i svenska, i den åländska läroplanen. 

 I undersökningen är avsaknaden av ramfaktorn styrdokument ett problem. Alla lärare i 

undersökningen saknar de centrala statliga styrdokumenten i sin undervisning. Detta kan man 

läsa om i Broady som har skrivit om hur viktig ramfaktorn de statliga styrdokumenten är för 

skolan (Broady, 1999, s. 1). Det går inte heller för skolorna och lärarna att påverka att 

skollagen i stödundervisning i svenska inte existerar. Stensmo beskriver precis det här, att det 

inte finns någon möjlighet att påverka ramfaktorn skollagen och läroplanen för rektorn 

(Stensmo, 2008, s. 34–35). Det stämmer även i denna undersökning. Enligt min åsikt blir 

undervisningen inte likvärdig utan ett statligt styrdokument. Ramarna är inte orsaken till 

resultatet som Lindensjö och Lundgren har skrivit (Lindensjö & Lundgren, 2005, s. 25–26), 

men i min undersökning finns det inga styrdokument att förhålla sig till. Fast ramarna inte är 

orsaken till resultatet ser man i denna undersökning hur mycket ett tydligt pedagogiskt 

ramsystem betyder. Här leder de icke existerande ramarna till att alla lärare i undersökningen 

måste skapa sitt eget styrdokument. Skolorna arbetar utifrån lagstiftning samt läroplaner för 

att varje elev ska få så jämlik undervisning som möjligt. 

    Ett intressant fenomen i undersökningen är att alla skolor har sitt eget namn på 

stödundervisning i svenska (Wiklund, Andreas, överinspektör, Ålands Landskapsregering, 

16.11.2016, personlig kommunikation; Johansson, 2020). I resultatet ser man att det officiella 

namnet skapar osäkerhet hos lärarna. Ingen lärare kan det officiella namnet på 
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stödundervisning i svenska. Jag upplever att det varit svårt att hitta det officiella namnet på 

Ålands Landskapsregerings hemsida. Namnet är inte vedertaget eftersom det inte finns ett 

styrdokument med det officiella namnet. Min tolkning är att namnet är för långt och svårt då 

ingen lärare kommer ihåg det officiella namnet på stödundervisning i svenska. 

Lärarna i undersökningen vet att alla elever som har behov av stödundervisning i svenska 

ska få det. Min tolkning är att de är medvetna om att undervisningen inte blir likvärdig 

eftersom det saknas en central styrning. 

     Det finns inga officiella styrdokument med nedskrivna mål, säger lärarna. Lärarna i 

undersökningen tvekar dock inte angående vilka egna mål de använder i sin undervisning. 

Utan nedskrivna mål i ett statligt styrdokument måste varje lärare i undersökningen skapa sina 

egna mål. Detta leder enligt mig till mycket extraarbete för lärarna i undersökningen. Detta 

påverkar även hur mycket tid lärarna har för planering av undervisningen i stödundervisning i 

svenska. 

     I Landskapet Ålands Läroplan för grundskolan, reviderad 2015 (Ålands Landskapsstyrelse, 

1995, s. 29) står det att man inte behöver sifferbedöma elever i stödundervisning i svenska. 

Man får ge omdömen men alla skolor ger olika sorters omdömen, enligt lärarna i 

undersökningen. Det finns inga betygskriterier då stödundervisning i svenskan inte finns i 

läroplanen. Lärarna söker efter betygskriterier i SVA i Finland och i Sverige. I beskrivningen 

av ramfaktorn närsamhälle tar Lindström och Pennlert upp att skolans läge till andra länder 

påverkar undervisningen direkt och indirekt (Lindström & Pennlert, 2017, s. 51). Ålands 

geografiska plats har således betydelse enligt mig, mitt emellan Finland och Sverige. 

Beroende på var lärarna har studerat eller kommer från använder de styrdokument i svenska 

som andraspråk från Finland eller Sverige. Det är naturligtvis svårt för lärarna att inte ha 

möjlighet att använda landskapet Ålands bedömningskriterier i stödundervisning i svenska, 

eftersom det inte har funnits några sådana när denna undersökning har gjorts. 

I avgångsbetyget i nian måste lärarna ge ett betyg i svenska. Betygen i svenska i nian är 

svårt att ge, menar lärarna. En orsak till det är att eleverna i stödundervisning i svenska, har 

kämpat så hårt och det inte kommer att synas i avgångsbetygen. Lahdenperä skriver om vikten 

av att bedömningen inte ska vara nedsättande för andraspråkselever eftersom svenska är 

normen i samhället (Lahdenperä, 2008, s. 102). Ingen lärare uttrycker att betygssättningen är 

nedsättande, men en lärare säger att ingen vill någon något illa. I det yttrandet ingår enligt mig 

att betygssättningen blir orättvis för elever som läst stödundervisning i svenska. 

Tiden är en vanlig ramfaktor i skolan, och tiden är även en begränsad resurs i skolan när 

man läser ett ämne. Imsen skriver om antalet undervisningstimmar som ett ämne lärs ut i 
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skolan (Imsen, 1999, s. 308). Lärarna säger att eleverna förut fick läsa fem timmar 

stödundervisning i svenska i veckan under fem år, men detta har nu ändrats till att varje elev 

läser så mycket som det individuella behovet kräver. Även här återkommer lärarna i 

undersökningen till att det har varit svårt att hitta det officiella styrdokumentet. 

     Hur många elever som finns i elevgruppen har betydelse för hur undervisningen ser ut. 

Detta kan man läsa om i Lindström och Pennlert som skriver om att antalet elever i 

undervisningen påverkar hur relationerna i klassen utvecklas (Lindström & Pennlert, 2017, s. 

49). I stödundervisning i svenska är det få elever. Interaktiviteten kan då bli lidande, anser 

lärarna. 

     Modersmålsundervisning är inte tillåtet på Åland, säger lärarna i undersökningen. Allardt 

Ljunggren skriver att tillfällig undervisning i modersmål är tillåten men ordnas om det finns 

möjlighet till det (Allardt Ljunggren, 2008, s 21). Dock är elevernas modersmål basen för all 

annan kunskap (Axelsson, 2004, s. 571f).  I undersökningen använder flera lärare ändå 

elevernas modersmål som en resurs i lärandet, eftersom det är positivt för elevernas 

utveckling av andra språk och annan kunskap i skolan. Ser man på Svenskfinland så är det i 

likhet med Åland många kommuner som inte ger modersmålsundervisning 

(Utbildningsstyrelsen, 2015, s. 16). Min tolkning är att modersmålsundervisning borde vara 

tillåtet på Åland då ovanstående resultat tyder på det. 

Organisering är en ramfaktor som driver utformningen av ett ämne. Lärarna hävdar att det 

är olika organisering i varje kommun. Detta är ett intressant faktum i undersökningen, då 

varje skola själv organiserar sin stödundervisning i svenska. Det finns bland annat endast en 

förberedelseundervisning i undersökningen. I denna undersökning beror det nog på att det 

saknas centrala styrdokument, men enligt forskningen bör organisationen av svenska som 

andraspråkselever ändras utifrån elevunderlaget, samt efter undervisande lärare (Kaya, 2016, 

s. 30f). Jag tolkar det som att lärarna inte upplever det som negativt att de har sin egen 

organisering av undervisningen. Lärarna i stödundervisningen i svenska beskriver även att de 

samarbetar mycket med de andra lärarna i skolorna. Detta skriver även Gibbons om (Gibbons, 

2009, s. 34) som positivt för utvecklingen av svenska som andraspråkselever. 

I resultatet framkommer det att lärarna inte vet, om de andra lärarna har någon utbildning i 

svenska som andraspråk. Lahdenperä skriver att skolans ledning ska prioritera utbildning i 

mångkulturalitet (Lahdenperä, 2008, s. 99). 

Personalens utbildning är en faktor som driver undervisningen i skolan (Lindström & 

Pennlert, 2017). Stödundervisning i svenska är inte ett ämne i den åländska skollagstiftningen 

och det är inte möjligt att veta hur den nya skollagstiftningen kommer att se ut. Lärarna har 
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inte fått se några delar av den nya lagstiftningen ännu, men lärarna säger ändå att de har läst 

svenska som andraspråk. En tolkning av resultaten i undersökningen är att lärarna tror att 

svenska som andraspråk är det ämne man behöver, för att bli kompetent i den nya läroplanen. 

Enligt min tolkning är svaret på den andra frågeställningen i undersökningen, vilka de 

största utmaningarna i ett ämne som inte finns är, att lärarna måste uppfinna allt själva. Det 

skapar mycket extraarbete för lärarna då varje skola har sin egen utbildning. I det pedagogiska 

ramsystemet finns det ingen skollagstiftning, det finns ingen läroplan, det saknas mål, det 

finns inget officiellt namn och det finns inga bedömningskriterier. Detta skapar enligt min 

tolkning även en osäkerhet hos lärarna, skolan, de andra skolorna och samhället, vilket i sin 

tur kan försämra kvaliteten på utbildningen, och minskar elevernas rättssäkerhet. Eleverna får 

ingen likvärdig utbildning. Elever som är nyanlända har rätt till en likvärdig utbildning, som 

alla andra elever (Lundgren, 1999, s. 32). 
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7 Avslutning 
 Resultatet visar att lärarna skapar sitt eget ramsystem i stödundervisning i svenska, och 

använder sig av läroplaner i Sverige och Finland i svenska som andraspråk samt andra ämnen 

för inspiration. Ålands läge har betydelse mitt emellan Sverige och Finland, och beroende på 

var lärarna kommer från så söker de efter information i det landet. Det svåraste med att 

undervisa i ett ämne som inte finns är att allt måste tas fram namn, mål och exempelvis 

bedömningskriterier. Ett förvånansvärt resultat var att ingen av lärarna kritiserade att det inte 

fanns en skollagstiftning, och att de måste skapa ett eget ämne. Alla lärare i undersökningen 

kämpade på, och gjorde på sitt eget sätt. Kan det vara som Otterup skriver att läroplaner och 

styrdokument är viktiga, men det är lärarna i skolan som skapar undervisningen (Otterup, 

2018, s. 571)? 

Uppsatsens resultat ska ses i skenet av att det är sex lärare som intervjuas i fem skolor. Det 

är en liten undersökning, men den säger något allmängiltigt om ett ämne som saknar 

styrdokument. Den beskriver hur svårt det är att skapa en undervisning som blir likvärdig för 

eleverna, utifrån dessa premisser. Undersökningen visar hur det är arbeta utifrån dessa 

omständigheter. 

Eftersom svenska som andraspråk nu skrivs in i skollagstiftningen på Åland, skulle det 

vara intressant att undersöka hur resultatet blir efter några år, och göra semistrukturerade 

intervjuer med lärare i svenska som andraspråk, samt jämföra dem med denna undersökning. 
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Bilaga 1 

Frågeformulär: 

1. Hur många elever är det på skolan? 

2. Vad kallar ni stödundervisning i svenska på er skola? 

3. Hur många elever läser stödundervisning i svenska? 

4. Hur går urvalet till när beslut tas om vem som ska läsa stödundervisning i svenska? 

5. Hur organiseras stödundervisning i svenska? 

6. Vad är målet i stödundervisning i svenska? 

7. Hur länge kan en elev läsa stödundervisning i svenska? 

8. Hur sätts betyg i stödundervisning i svenska? 

9. Har du läst SVA? 

10. Vad har du för ämnesbehörighet? 

11. Hur ser samarbetet ut mellan läraren i stödundervisning i svenska och andra lärare? 

12. Har de andra lärarna någon utbildning i svenska som andraspråk? 

13. Finns det modersmålsundervisning? 

14. Vilka styrdokument följer ni? 
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Bilaga 2 

Innehållsanalys av meningsbärande enhet 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Underkategori Kategori 

Det finns säkert 

nerskrivet några fina 

målsättningar, men 

målet är ju att de ska 

klara av arbetet i 

klassen. 

 

Nerskrivet fina 

målsättningar, de ska 

klara av arbetet i 

klassen. 

Vad är målet i 

svenska stöd? 

Styrdokument 

Det har kommit nya 

direktiv vem som ska 

få språkstöd. Det är en 

fråga som blir mer 

aktuell om ämnet 

kommer in i 

lagstiftningen. Helt 

nyanlända helt klart. 

Man samarbetar med 

klasslärarna. 

 

Nya direktiv, 

helt nyanlända, 

samarbete med 

klasslärarna. 

Hur går urvalet till när 

beslut tas vem som 

ska få läsa svenska 

stöd? 

Styrdokument 

Ja, jag letade i höstas 

när jag började med 

svenska 2. Men jag 

hittade inte hur länge 

det är som eleverna 

får läsa svenska 2. Jag 

har hört 5 år, men jag 

vet inte. Det är lite 

luddigt.  

Hittade inte hur länge 

eleverna får läsa 

svenska 2. Hört 5 år. 

Vet inte. 

Hur länge kan en elev 

läsa svenska stöd? 

Tid 
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det finns en ganska 

fast grupp som 

består av 8-10 

elever som är 

väldigt mycket i 

svenska 

stödspråkgruppen.  

 

8-10 i svenska 

stödspråkgruppen. 

Hur stor grupp 

elever är det? 

Gruppstorlek 

Det är förstås lättare 

att gå in i praktiskt-

estetiska ämnen än i 

SO- och NO-ämnen. 

I SO- och NO-

ämnena kommer det 

här ämnesspecifika 

ordförrådet in. Då 

har man också 

hunnit upp i fyran-

femman 

 

Först gå in i 

praktiskt-estetiska 

ämnen sedan i SO- 

och NO-ämnen. 

Hur organiseras 

stödundervisning i 

svenska? 

Organisation 

Man kan vänta med 

att sifferbedöma 

ganska länge tills 

det är rimliga 

möjligheter att ge ett 

sifferbetyg. Vi 

skriver verbala 

omdömen. Nu klarar 

elev x av att ta ut 

substantiv, kan det 

stå i omdömet. 

Vänta med att 

sifferbedöma. 

Skriver omdömen. 

Hur ges beömning 

och betyg? 

Styrdokument 
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