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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att vi ville ta reda på vad fyra lärare som undervisar i svenska 

som andraspråk anser vara positivt respektive negativt att arbeta med elever i en mångkulturell 

skola, samt vilken betydelse dessa lärare anser att svenska som andra språk har för eleverna. Vi 

ville se om det mångkulturella i skolan påverkade  lärarnas planering och strukturering kring sitt 

arbetssätt. 

Vi har intervjuat fyra svenska som andra språkslärare på deras respektive skola.  Resultatet som 

kom fram var att lärarna arbetar utifrån elevernas behov och förutsättningar i det svenska språket, 

de ska få en god språklig utveckling. Lärarna arbetar mycket med ord och begrepp och låter 

eleverna läsa mycket och berätta muntligt. På så sätt bygger eleverna upp både språket och 

kunskapen om ordens nya betydelse och skriver egna texter. Att arbeta i små grupper är viktigt 

för både lärare och elever.  Eleverna känner sig trygga i små grupper, självförtroendet växer och 

man vågar fråga om saker som man inte vågar fråga när man är i sin klass. Lärarna tycker att det 

bara är positivt och berikande att arbeta med elever med annan kulturell bakgrund. Lärarna 

menar att de har ett betydelsefullt arbete. De måste vara flexibla, bjuda på sig själva genom att 

använda sig av kroppsspråk, mimik, dramatisera för att få eleverna att förstå, vilket inbjuder till 

många roliga stunder. Det lärarna nämner som negativt är att det är svårt att få tag i vikarier vid 

långvarig lärarfrånvaro. Eleven missar svenska som andra språkundervisning då de får vara i 

vanlig klass, språket kan bli ett hinder för eleven att hänga med i undervisningen. En lärare 

nämner att organisationen på skolan inte alltid är tillmötesgående och att en del lärare ser svenska 

som andra språk som ett lågstatusämne. 
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Förord 

Vi vill tacka respondenterna för att de delat med sig av sina arbetslivserfarenheter i svenska som 

andra språk i intervjuerna. Vi vill även tacka vår handledare Lizbeth Engström som handlett oss 

igenom detta arbete och även våra familjer som har stöttat oss. 
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1. Inledning och bakgrund 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 

människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att 

ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där 

kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts (Skolverket 2011). 

Vi har valt att göra ett examensarbete om vad svenska som andra språkslärare, anser är 

positivt/negativt med att undervisa i svenska som andra språk för elever med annan kulturell 

bakgrund. Påverkar det månkulturella i skolan hur lärare planerar och strukturerar sitt arbetssätt 

och vi ville ta reda på vilken betydelse lärarna anser att svenska som andra språk har för eleverna. 

Bland dessa elever finns det elever som talar mer än ett språk dagligen. Barn som kommer från 

andra länder slussas successivt in i den svenska skolan. Det är ca 20 procent av barn och 

ungdomar i den svenska skolan som har flerspråkig bakgrund, vilket representerar totalt ca 150 

språk (Skolverket, 2011). Alla barn kan kommunicera och uttrycka sig på ett eller annat sätt, 

oavsett vilket språk barnet talar. 

Detta är ett intressant och aktuellt område för oss i vårt arbete med barn på skola och förskola. 

Vi har båda vuxit upp i ett litet samhälle i mellansverige där det på 1960-80-talet skedde en stor 

inflyttning av familjer med annan kulturell bakgrund på grund av att det fanns arbetstillfällen i vår 

kommun. Detta medförde att vi ofta fick nya klasskamrater med olika kulturella bakgrunder. På 

1990-talet etablerades en flyktingförläggning på orten, de nyanlända barnen fick gå i 

förberedelseklasser under lång tid innan de slussades in i vanliga skolklasser. Trots att 

flyktingförläggningen lades ned på 2000-talet är det fortfarande många familjer och 

ensamkommande barn som fortsätter att komma. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev 

finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 

ansvarig frihet (Skolverket, 2011). En av oss har erfarenheter av barn med annan kulturell 

bakgrund via sitt arbete inom skola och fritidshem. För oss är det intressant att få kunskap om 

huruvida lärarna undervisar annorlunda med barn som har svenska som andra språk. Elever vill 

oftast prestera sitt bästa för att uppfattas vara duktiga och kompetenta för att uppväga det 

negativa som många gånger finns i deras ursprung. Ämnet svenska som andra språk har varit ett 

separat ämne från ämnet svenska sedan 1 juli-1995 (Tingbjörn, 2004). Svenska som andra språk 

får läsas som kärnämne istället för svenska om en elev behöver eller önskar det. 

Vi är intresserade av svenska som andra språk  och vi vill veta vad lärarna upplever som positivt 

respektive negativt med svenska som andra språk för elever med annan kulturell bakgrund. 

Svenska som andra språk är ett eget skolämne i skolan och kommer hädanefter i vår uppsats 

förkortas sva. Undervisning i sva är språkundervisning, det som gör att eleverna ska få ett väl 

fungerande ord-och begreppsbild är att det tvingar dem se sitt eget självklara språk, vilket är 

intressant och givande. Sva är konstruerat för att utveckla och höja flerspråkiga elevers resultat i 

sva samt stödja dessa elever i deras språk-och kunskapsutveckling (Skolverket, 2011). För att vara 

behörig att undervisa i sva bör en lärare ha en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i 

grundskolan eller utbildning. Detta ger behörighet att bedriva undervisning som lärare, det vill 
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säga man har kompletterat sin behörighet med minst 30 hp motsvarande omfattning i ämnet sva 

(Nationellt centrum för svenska som andra språk 16 april, 2015). 
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2. Syfte 

Vi vill med detta arbete synliggöra vad sva-lärare inom skolan anser är positivt respektive negativt 

med att arbeta i en mångkulturell skola. Med detta vill vi få fram om lärarnas undervisning 

planeras och struktureras annorlunda i relation till mångkulturalitet. Vi vill veta vilken betydelse 

lärarna anser att svenska som andra språk har för eleverna. Genom att få inblick i hur lärarna 

arbetar och vad de anser önskar vi nå förståelse för hur vi som pedagoger inom skolan kan 

förhålla oss i vårt framtida arbete som förskollärare i relation till barn med annan kultur. Vårt 

huvudsakliga syfte; formuleras i nedanstående fyra frågeställningar. 

2.1 Frågeställningar 

• Vad är positivt som lärare att arbeta med elever i en mångkulturell skola? 

 

• Vad är negativt som lärare att arbeta med elever i en mångkulturell skola? 

 
• Vilken betydelse anser lärarna att svenska som andra språk har för eleverna? 

 
• Påverkar det mångkulturella i skolan hur lärare planerar och strukturerar sitt  

          arbetssätt? 
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3. Litteraturavsnitt 

Här har vi valt att lyfta fram litteratur, forskning som har betydelse för vår uppsats och våra 

frågeställningar. 

3.1 Styrdokument 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) står det att: 

Det svenska samhällets internationalisering den växande rörligheten över nationsgränserna ställer 

höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 

mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 

identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet 

och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. (Skolverket 2011). 

Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sina egna kunskaper i undervisning i det svenska 

språket, hur det är uppbyggt, uttal, ord och begrepp och hur språkanvändningen varierar 

beroende på sociala sammanhang och medier. Genom undervisning ska elevernas självkänsla 

stärkas och de ska känna tillit till det egna språket och vara bra på att kommunicera. Eleverna 

måste få förståelse för sättet de kommunicerar på, det kan bli konsekvenser och missförstånd för 

andra människor. Därför bör eleverna få förutsättningar att handskas med det egna språket 

(Skolverket 2011). 

Skolan ska se till att varje enskild elev ska få upptäcka sig själv och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Skolverket 2011). I undervisning ämnet 

svenska som andra språk bör eleverna ges samma förutsättningar att utveckla sin förmåga att; 

• formulera sig och kommunicera i tal i skrift, 

 

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 

 
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

 
• välja och använda språkliga strategier, 

 
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer och 

 
• söka information från olika källor och värdera dessa (Skolverket 2011).  

  

Detta tolkar vi att skolan har som uppgift att låta varje elev utvecklas utifrån sin egen 

kunskapsnivå. Eleverna behöver träna mycket på ord och begrepp i mindre grupper så 

självkänslan stärks och att de på så sätt ska få möjligheter till en god språklig utveckling.            
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3.2 Det mångkulturella språket i skolan 

Shala och Klokic (2014) skriver i sitt självständiga arbete, att i de svenska skolorna finns det 

många barn med olika etnisk och kulturell bakgrund, vilket berikar samhället med kunskap om 

andra kulturers traditioner, religioner, mat, musik och kunskap om olika språk i världen. De 

menar även att i skolorna idag finns många barn som är flerspråkiga det vill säga har ett annat 

modersmål än svenska. Detta bidrar till att svenska som andra språk ökar i skolorna och 

kompetensen hos svenska som andra språklärare måste utvecklas, det finns för få resurser och 

knapphändigt med material. 

Utifrån vad Stier och Sandström Kjellin (2009) menar krävs det en lång språklig utveckling och 

repetition av ord och bilder innan eleverna vet ord och begreppens betydelse. Innan det klargjorts 

så blir språket ett trubbigt redskap för kommunikation.  Alla elever kan lära sig, men det måste få 

ta tid att lära sig och det krävs uthållighet, självkänsla, förståelse, respekt för varandra och att det 

finns ett öppet klimat mellan lärare och elever och eleverna emellan. Det innebär också att sva-

lärarna ska få insikt om vad varje elev behöver träna på. Sva-lärarna ska bedöma och värdera varje 

elev efter deras prestation, kunskap och resultat. 

I Skolverket (2012) står det att flerspråkiga elevers inlärning i skolan är viktig för att de ska få 

möjlighet till en mångsidig språkanvändning. Det innebär att eleverna ges många tillfällen till 

språkanvändning i undervisningen. För att flerspråkiga elever ska nå framgång i skolan bör de ha 

erfarna och utbildade sva-lärare som kan ge eleverna en god språklig grund, som eleverna sedan 

kan använda i olika sammanhang.  

För elever med svenska som andraspråk tar det olika lång tid att lära in och som Kultti (2014) 

skriver att kommunicera på ett nytt språk kan få olika betydelser beroende på i vilket 

sammanhang det används: i skolan som främmande språk, som vardagsspråk och fritidsintressen.  

Genom svenska som andra språk kan kommunikation ske på olika sätt och man lyfter gärna fram 

att man kommunicerar på sitt andraspråk. Kultti (2014) anser vidare att en del elever har 

begränsade språkkunskaper och det kan upplevas som ett hinder för andra elever i 

skolundervisningen och på så vis påverka elevens lärande och utveckling. Om man tillhör en 

språklig majoritet vill man prestera mer än i ett språksammanhang som kan vara olika typer av 

deltagande: att tala, ställa frågor, upprepa vad andra säger, lyssna, observera, läsa, agera 

självständigt, det sociala samspelet och samarbetet i gruppen. 

 

3.3 Elevers utveckling med svenska som andra språk 

Axelsson och Bunar (2006) anser att omgivningens inställning till elevers användande av 

modersmålet och svenska som andraspråk kan påverka elevens språk- och identitetsutveckling 

och möjligheter att utveckla deras lärande. De belyser också med tonvikt på innebörden för 

eleven att språk, identitet och lärande bildar en helhetssyn i språkutveckling. Utifrån elevens 

livsmiljö som kan vara flykt från sitt hemland på grund av krig, svält, fattigdom och det som har 
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betydelse för eleven hemifrån exempelvis kunskaper, erfarenheter, språk och kommunikation 

synliggörs och undervisningen anpassas efter eleven. 

Missförstånd mellan elever med olika mångkulturell bakgrund och de undervisande lärarna 

uppstår lätt, hävdar Stier och Sandström Kjellin (2009). Eleverna kan anklagas för fusk eftersom 

de kan skriva av text eller mening ordagrant. Lärarna vill att eleverna redovisar sin text med egna 

ord för att de vill se att eleverna förstår och själv kan använda sig av det svenska språket och 

innehållet blir begripligt. 

Eftersom majoritetsspråket i Sverige är svenska gäller målen och riktlinjerna i första hand elevernas 

utveckling av det svenska språket. Men modern forskning visar att det är viktigt att barnen och 

eleverna får använda alla de språk de har tillgång till som en resurs i sitt lärande och sin utveckling. I 

undervisningen kan alltså barnen eller eleverna uppmuntras att använda även andra språk än svenska 

och på så sätt utveckla sin flerspråkighet. Elever som har samma modersmål kan till exempel få 

samtal om något ämnesinnehåll på sitt modersmål och på så sätt fördjupa sina kunskaper i ämnet  

(Skolverket, Få syn på språket, 2012, s.10). 

 
Skolverket (2011) framhäver att undervisningen i svenska som andra språk avser  att eleverna ska 

utveckla kunskaper i och om svenska språket. Lärarna ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

sitt tal-och skriftspråk så att eleverna får förtroende till sin språkförmåga att de lär sig uttrycka i 

olika sammanhang. I likhet med Skolverket skriver Myndigheten för Skolutveckling (2007) att 

man i andra språks undervisning ska arbeta med det kunskapsrelaterade språket. Lärare som 

samarbetar över de olika ämnena kan ge eleverna hjälp med ord- och begreppsutveckling i 

undervisning i svenska som andra språk enskilt, i grupp eller i helklass. 

Att i tal och skrift kunna använda det svenska språket är en förutsättning för att aktivt kunna delta  i 

samhällslivet. Det är därför skolans viktigaste uppgift att skapa goda möjligheter för språkutveckling 

hos elever med ett annat modersmål  än svenska. Skolans undervisning skall ge eleverna möjligheter 

att använda språket i olika situationer och att utveckla sina färdigheter i att tala, lyssna och skriva 

(Skolverket 2011). 

 

Bjar och Liberg (2010) menar att lära sig ett andraspråk innebär att man lär sig ännu ett språk 

efter att ha etablerat ett förstaspråk. Forskning har visat att det innnebär att den slutgiltiga 

språkberhärskningen varierar och den motsvarar inte förstaspråksinlärarens fullständiga kontroll. 

Det innebär att man talar om inlärning av svenska som andra språk när man lär sig språket i 

Sverige och svenska som främmande språk när man lär sig språket utanför Sverige. 

 

 I Myndighet för skolutveckling (2007) beskrivs det att elever med annan kulturell bakgrund anser 

att det är viktigt med kunskap och begrepp i det svenska språket. Eleverna tycker att ämnet 

svenska som andra språk är intressant, lärorikt och viktigt. Läsning och skrivning är det som 

eleverna tycker är roligast. Myndighet för skolutveckling anser även att för elever med annan 

kulturell bakgrund är svenska som andra språk det viktigaste ämnet i skolan. De kan olika mycket 

när de kommer hit men de får ändå samma förutsättningar och möjligheter att lära in det nya 

språket. Lärarna arbetar efter att eleverna ska uppnå ett ändamålsenligt kunnande i en god 

språklig utveckling och begreppsbildning.    
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 3.4  Sva- Lärarna i en mångkulturell skola 

”Att arbeta på en mångkulturell skola innebär många skratt, många tårar och mycket nerver.” (Hultinger och 

Wallentin (red.) 1996, s.18). 

I den mångkulturella undervisningen måste alla elever få lära av varandra och de måste få känna 

samhörighet, utveckla ett öppet klimat med varandra. Axelsson och Bunar (2006) menar att som 

lärare bör man ha kunskaper om och få inblick i arbetet med flerspråkiga barn och utveckla den 

mångkulturella undervisningen och synliggöra sina egna och andras åsikter om språk och kultur.  

Utöver det behövs kunskap om socialisationsmönster som till exempel barns språkanvändning, 

sociala bakgrund, föräldrarnas arbetsbakgrund, traditioner och bruk, detta för att man ska kunna 

möta barn med olika referensramar och tankemönster. 

Enligt Vygotskys (1962,1978) proximala utvecklingszon menar han att barns inlärning och 

utveckling grundas på social interaktion. Man lär sig i samspel med sina föräldrar, syskon, 

kamrater och inte minst med sina lärare som samarbetar kring de gemensamma flerspråkiga 

eleverna Vygotsky ser inlärning som en samarbetsprocess i vilken den vuxne i dialog med barnet 

gör det möjligt för barnet att lösa uppgifter som det inte skulle klara av att lösa självt. ”Det barnet 

kan göra tillsammans med en vuxen idag kan det göra själv i morgon”  (Hultinger och Wallentin 

(1996). 

I likhet med vad Stier och Sandström Kjellin (2009) lyfter fram tycker även Axelsson och Bunar 

(2006) att sva-lärare bär med sig ett bagage av upplevelser, erfarenheter, ambitioner, kunskaper-

och sin kultur och de blir medvetna om hur de själva påverkats kulturellt utifrån sin uppväxt. Sva-

lärarna vågar därför föra diskussioner om olika kulturuppfattningar med eleverna.  Genom deras 

förmåga att kunna se på sig själv och sin kultur utifrån så ser de sin kunskap och styrka att 

anpassa, utforska, bemöta både positiva och negativa egenskaper i Svenska som andra språk i de 

olika kulturerna. 

Det är bra om lärarna tar reda på när eleverna anländer hit vad de har för erfarenheter, 

kunskaper, språkliga förmågor och hur deras hemmiljö ser ut. Undervisningen och verksamheten 

ska sedan anpassas utifrån elevens erfarenheter. Myndigheten för skolutveckling (2007) skriver att 

i planering av undervisningen utgår andraspråkslärarna i stor utsträckning från elevernas 

erfarenheter, behov och önskemål. De flesta lärare menar att de tar reda på vilka förkunskaper 

eleverna har. En majoritet av lärarna anser att eleverna kan påverka undervisningen ”Mycket eller 

Ganska mycket” då det gäller innehåll, arbetssätt och hur länge arbetet med olika områden ska 

pågå. 

 Vestlin (2013) anser att det är viktigt att man som lärare förstår vad man förmedlar genom sin 

undervisning. Att markera när eleverna säger fel leder inte till något positivt, det uppfattas snarare 

som något negativt. Om man tilltalar eleverna med en negativ ton med fokus på brister, så kan 

det leda till att eleverna ser på sig själva som bristfälliga. 

Sva-lärarna ska framhålla elevernas fördelar med att tala flera språk och att de har förfogande till 

fler kulturer att man ser det som ett hjälpmedel i klassen.  Lärarna ska samtidigt se eventuella 

olikheter som kan finnas i elever med annan kulturell bakgrund menar Brodd (2012). 
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4. Metod 

I detta avsnitt redogör vi för hur vi gått till väga i vår studie. Vi beskriver här hur vi genomfört 

vårt arbete med intervjuer och insamling av material. 

 

4.1 Metodval 

Som metod har vi valt att använda oss av semistrukturerad intervju. 

 
Intervjuer kan grunda sig på vardagslivets samtal och är ett professionellt samtal; den är en 

intervju där kunskap konstrueras mellan intervjuaren och den intervjuade. En intervju är ett 

utbyte av ideér mellan två personer som samtalar om ett ämne av gemensamt intresse ( Kvale och 

Brinkmann 2014). För att vi ska få våra frågeställningar besvarade har vi valt att intervjua fyra 

lärare som arbetar med svenska som andra språk på tre olika skolor. Det är en förskoleklass till år 

2, en årskurs 3- till 5 och två årskurs 6till 9. Anledningen till att vi valde att intervjua lärarna 

individuellt var att vi ville ha ett öppet samtal med möjligheter till följdfrågor.  

 Att boka in tid var inte  något problem. Vi informerade att intervjuerna skulle ta ca 40-60 

minuter, vilket lärarna tyckte var bra så att de kunde avsätta den tiden utan att vi blev störda. De 

var avslappnade och tog sig tid under hela intervjun. 

En intervju kan vara enkel och okomplicerad. Man kan enkelt skaffa sig en bandspelare och be 

någon att berätta om sina erfarenheter av ett intressant ämne eller be en person att berätta sin 

livshistoria. Man kan tycka att det är så enkelt att intervjua, men det är svårt att göra det bra anser 

Kvale och Brinkmann (2014). De anser att en intervju kan vara ett samtal som är uppbyggt kring 

struktur och ett syfte. Intervjuaren kan skaffa sig kunskap genom angelägna frågor och lyhört 

lyssnande. 

Vi menar att med en semistrukturerad intervju som berör ett visst ämne i det här fallet 

mångkultur styr intervjuaren samtalet så det blir belyst. Snabb och innehållsrik information sker 

på den utfrågades (i det här fallet lärarnas) villkor och frågorna ska vara så öppna som möjligt för 

att uppnå bästa resultat.  Forskaren ska inte behöva använda halva intervjutiden till att förklara 

sina frågor och vad de vill veta. Ett sätt att känna igen en bra intervju är att ställa korta 

intervjufrågor med långa svar, menar Esaiasson (2007).    

En av de vanligaste typerna av semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer är den personliga 

intervjun, den är ett möte mellan en forskare och en informant. En av anledningarna till att den 

är populär är att den kan vara lätt att planera och komma överens om. Det räcker med att två 

personer bestämmer en lämplig tidpunkt att träffas. En annan fördel kan vara att de tolkningar 

och förklaringar som kommer fram under intervjun kommer från den intervjuade menar  

Denscombe (2009). Genom våra intervjuer ville vi också se om det fanns skillnader mellan 

lärarnas tankar och inställning på de olika skolorna även om inte det var det primära syftet. Vi 
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ansåg att just semistrukturerade intervjuer (se bilaga 3) var den lämpligaste metoden för oss, för 

att det skulle ge mer utvecklande svar under intervjun. 

Under arbetets gång har vi träffats en till två kvällar i veckan och även vissa helger. Vi har hämtat 

litteratur från biblioteket och sökt avhandlingar på internet både gemensamt och individuellt. 

Intervjufrågorna skrev vi tillsammans. Marie tog personligen kontakt med de fem sva-lärare som 

var tilltänkta för intervjuerna. Ulrika har sammanställt arbetet på datorn.När vi genomförde 

intervjuerna så var båda närvarande, Marie ställde frågorna och Ulrika förde anteckningar men 

inflikade i samtalet. Efteråt hjälptes vi åt att transkibera och analysera intervjuerna. 

 

4.2 Urval 

Vi tillfrågade fem sva-lärare som arbetar på vår hemort om de var intresserade av att bli 

intervjuade  angående vårt examensarbete  som handlade om svenska som andra språk- ur några 

lärares perspektiv. Sedan tidigare kände vi igen tre sva-lärare till utseende och namn och två sva- 

lärare var helt obekanta för oss. Fyra sva-lärare tackade ja och en sva-lärare tackade nej  med 

anledning av att hon inte ansåg sig ha tid. Två sva-lärare arbetar på samma skola. Vi har valt att 

göra samtalsintervjuer med semistrukturerade frågeställningar med fyra lärare som undervisar i 

svenska som andra språk på tre skolor, en  förskoleklass till årskurs 2, en årskurs 3 till 5 och två 

årskurs 6 till 9. Vi har valt att benämna skolorna vid fingerat namn, förskoleklass till årskurs 2 

kommer att heta A, årskurs 3 till 5 kommer att heta B och årskurs 6 till 9 kommer att heta C. De 

utvalda skolorna tillhör samma kommun.  Alla namn är fingerade med siffror. Sva-lärare 1 arbetar 

på skola A, sva-lärare 2 arbetar på skola B, sva-lärare 3 och sva-lärare 4 arbetar på skola C.  

 

4.3 Genomförande 

Vi började med att kontakta fem sva-lärare på fyra skolor och presenterade vår undersökning 

muntligt. Vi berättade att vi är studenter på Uppsala Universitet i Uppsala och skriver ett 

examensarbete om Svenska som andra språk- Ur några lärares perspektiv. När det visade sig att 

fyra av fem sva-lärare var intresserade att delta i vår undersökning avtalades tid att komma och 

göra intervjun. I god tid före intervjun lämnade vi ett informationsbrev (bilaga1), 

samtyckesformulär (bilaga 2) samt frågorna till intervjun (bilaga 3).  Formuleringen på frågorna 

gjorde att lärarna inte kunde svara ja eller nej utan de skulle ge oss utvecklande svar och som 

Esaiasson (2007) skriver ger samtalsintervjuer goda möjligheter att registrera svar som är 

oväntade och möjligheten är stor till följdfrågor. Genom att lärarna fick frågorna före 

intervjutillfället så hade de möjlighet att svara på frågorna i lugn och ro innan intervjun.  

Intervjupersonerna valde tidpunkt och plats utifrån sina egna förutsättningar. Varje intervju tog 

ca 45-60 minuter. Intervjupersonerna var lugna, avslappnade och tog sig tid med våra frågor. Vi 

valde att spela in intervjuerna på mobiltelefonen, vilket stod skrivet i informationsbrevet till 

respondenterna. Inspelningarna gjorde att det blev enklare för oss att sammanställa samtalen och 

lyssna igenom det som sagts i lugn och ro. Båda två var närvarande under intervjuerna, en ställde 

frågorna och en förde anteckningar. Men den som förde anteckningar hade också möjlighet att 
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inflika i samtalet. Vi utförde intervjuerna på respektive skola, vilket underlättade för både lärarna 

och oss. Intervjuerna genomfördes utan några störningar som kunnat påverka intervjuerna.  

Intervjuerna ägde rum i respektive lärares klassrum/arbetsrum. Lärare 1 rum var väldigt litet, 

mörkt och trångt där fanns ett bord och fyra stolar, databord med dator på, ett vitrinskåp med 

material bredvid skåpet fanns ett bord med massor av material på. Lärare 2 rum var stort, luftigt 

och lite mörkt, det fanns ett stort runt bord med tillhörande sex stolar. Till vänster i rummet 

fanns två högskåp  bredvid dessa skåp stod två databord med datorer på med tillhörande stolar. 

Till höger stod katedern och bredvid på väggen hängde en stor white board tavla. I lärare 3 

klassrum stod åtta bänkar med stolar uppställda på rad. På väggen till vänster om dörren hängde 

fyra öppna bokhyllor med material. Bakom eleverna hängde en stor anslagstavla med elevernas 

bildalster. Rakt fram fanns tre stora fönster som gjorde att det blev väldigt ljust där inne. I det 

högra hörnet fanns ett databord med dator och stol, ovanför tre öppna hyllor och bredvid det 

stod ett högskåp. Till höger om dörren stod ett högskåp och bredvid skåpet en liten bokhylla och 

på väggen en stor white board tavla och framför tavlan stod katedern. Lärare 4 rum var litet men 

luftigt, rakt fram fanns det tre stora fönster som gjorde att det blev ljust där inne. I det högra 

hörnet fanns ett databord med dator och tillhörande stol och vid sidan om ett högskåp. Det 

fanns sex bänkar och stolar, en kateder och bakom katedern hängde en white board tavla. Till 

vänster hängde det fyra öppna bokhyllor med material och bakom elevernas bänkar hängde en 

stor anslagstavla.   

Genom att de fyra lärarna i förväg fick tillgång till vårt informationsbrev och våra intervjufrågor 

fick de möjlighet att förbereda sig för intervjun. Lärarna tyckte det var bra att förbereda sig på 

frågornas innehåll före intervjun. Vi ställde samma frågor till alla fyra lärarna, men det blev 

varierade svar utifrån deras erfarenhet och tolkning av frågor. Ibland fick vi inte uttömmande 

svar på vissa frågor och då fick vi vidareutveckla hur vi tänkt oss frågan. Svaren blev utförliga när 

vi fick förklara hur vi tänkt oss frågan.  

4.4 Etik 

I våra intervjuer har vi valt att fingera våra informanter med siffror, detta för att det av etiska skäl 

inte ska vara möjligt att ta reda på vem informanten är.  Informanterna har blivit informerade om 

att deras medverkan i vårt samtyckesformulär är frivillig och att de när som helst kan välja att 

under intervjun avbryta sin medverkan utan att ange orsak. Efter att studien avslutats kommer all 

ljudinspelning att raderas. 
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5. Resultat 

I detta kapitel kommer våra resultat från intervjuerna att redovisas och vilka slutsatser vi gjort 

utifrån svaren på våra frågor.                                                                                                  

Mångkultur är ett möte mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter och vi tar del av 

varandras erfarenheter säger lärare 2. De menar också att man blir  rikare av erfarenheter  genom 

att lyssna och höra vad de här eleverna har att berätta och de lär sig nya saker av varandra. I mitt 

arbete som sva-lärare lär jag mig att förstå på ett nytt sätt när jag träffar nyanlända säger lärare1. 

Lärare 1 har en fil kand i svenska på 70 hp och svenska som främmande språk 5 hp. Hon 

examinerades lågstadielärare 1-3  1988 och har finska som modersmål. Lärare 2 examinerades 1-7 

lärare 2006, och har behörighet i sva upp till år 3, svenska upp till år 6 och matte upp till år 9. 

Hon läser nu till speciallärare. Lärare 3 utbildade sig till mellanstadielärare 4-6 och blev färdig 

1974. Hon har läst en läs-och skrivinlärningskurs på 5 hp och även läst en sva och Dyslexi-kurs 

på 10 hp. Lärare 4 examinerades 4-9 lärare 1998 och är behörig i spanska, so- ämnen och sva. 

  

5.1 Vad är positivt som sva-lärare att arbeta med elever i en mångkulturell 

skola? 

Barn är barn det spelar ingen roll var de kommer ifrån eller vilken kultur, religion de har barn är 

alltid barn säger lärare 1 (10 april, 2015). 

 Det är bara  positivt att arbeta med elever i en mångkulturell skola för de  berikar  vardagen  och 

alla får ta del av en kultur som de annars inte skulle ha fått. De tycker även att man som lärare får 

möjlighet att öppna upp sina tankar och man får en annan inställning till sitt arbete.  

Elever med annan kulturell bakgrund måste utveckla språket som de enspråkiga eleverna redan 

kan vid skolstart, vilket innebär att de kommer att lära sig dubbel språkutveckling i skolan.De 

yngre skolbarnen lär sig snabbt läsa och skriva på svenska trots att de inte behärskar det svenska 

skol och vardagsspråket menar Bjar och Liberg (2010). 

 De är så roligt att se eleverna så ivriga att vilja lära sig läsa och skriva. Jag sätter ofta bild till orden 

som eleverna ska lära sig och eleverna blir så glada när de har rätt ord till bilden. Barn i den här 

åldern 6-8 år är väldigt öppna med varandra och man ser ingen större skillnad språkmässigt mellan 

de svenska barnen och de med annan kulturell bakgrund gestikulerar med varandra för att göra sig 

förstådda säger lärare 1 (10 april, 2015). 

Samtliga lärare tycker det är spännande, givande och positivt att träffa många elever från många 

olika kulturer. Lärare 3 påpekar att eleverna är väldigt skötsamma när de är hos henne för där är 

alla på samma villkor, för att lära sig svenska. Desto äldre elever/vuxna man undervisar ju mer 

innehållsrika blir samtalsämnena, intressanta och det leder till mer givande samtal och 

undervisningen blir mer utvecklande. Alla tycker att de har ett betydelsefullt arbete för målet är 

att alla elever ska lära sig svenska så att de kan slussas in i en vanlig klass. Lärarna säger att de får 
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många givande samtal kring ord och dess betydelse men att det inte alltid är så självklart och lätt 

att förklara så eleverna förstår.                                                                                                                                                     

Det positiva med det här arbetet är att jag får lära känna många elever och arbeta mot de flesta 

klasserna och eftersom jag går in i klassrummen och undervisar i sva så då får jag träffa alla elever. 

Det är ganska spännande att lära ut det svenska språket, det är så självklart för oss som pratar 

svenska, men det är så många saker som är jättekonstiga egentligen för de som har svenska som 

andra språk säger lärare 2 (8 apri,l 2015).                       

Lärare 3 berättar om en elev som skulle äta skollunch i matsalen och han tyckte det doftade så 

gott, han lade på grytan på tallriken. Då berättade jag  att det var; fläskgryta och det får inte du 

äta. Men pojken sade att jag är i Sverige nu och Allah ser inte mig här. Med det ville Lärare 3 säga 

att pojken ville leva som svenska barn och han kände sig fri från sin religion i skolan. 

Jag tycker att det är ett jobb som aldrig blir tråkigt eller blir till rutin. Det händer något                                       

nytt varje dag och man kan få frågor om språket och dess betydelse som man aldrig tidigare ställts  

inför. Man försätts ständigt i nya situationer och det är det som gör arbetet unikt och roligt säger 

lärare 3 (10 april, 2015).                                                                                                                   

Genom att lärarna dagligen träffar elever från många kulturer så påverkas de själva positivt i 

betydelse av att fördomar minskar och varje elev är unik. Klimatet mellan lärare och elever blir 

mer öppet och man kan diskutera frågor utan att det känns jobbigt för eleven. 

                      Det utbyte man får mellan lärare och elev är till stor fördel för vi får lära av varandra. Det påverkar 

                          mig själv och min självkänsla stärks. Det är viktigt att se saker från olika perspektiv och det är inte  

                          bara en sak som behöver vara rätt. Det är  berikande att få möta elever med annan kultur för vi har  

                          så mycket att ge varandra säger lärare 4 (16 juni, 2015). 

5.2  Vad är negativt som sva-lärare att arbeta med elever i en mångkulturell 

skola? 

Det finns inte mycket negativt att säga om mångkulturalitet i skolan säger lärarna. Eleverna 

kommer hit med olika bakgrund och förutsättningar och det kan då ta olika lång tid för eleverna 

att lära sig. Det kan bli svårt att skapa meningsfull undervisning då eleverna kommit olika långt i 

sin språkförståelse och kunskapsutveckling. Äldre elever som är analfabeter har svårare att lära in 

ett nytt språk med läs och skrivinlärning och kunna se koppling mellan ord och bild. Det krävs 

större fokus på begreppsutveckling. 

Det som upplevs som negativt för alla fyra lärarna är att det inte finns vikarier att sätta in vid 

frånvaro. Eleverna får stanna kvar i sin klass och arbeta med sitt material men hjälpen blir inte 

densamma eftersom klasslärarna har fler elever att ta hänsyn till. Ibland räcker inte tiden till att 

planera undervisning med klasslärarna. 

En av nackdelarna är att organisationen på skolan inte alltid är så tillmötesgående. Hon säger också 

att det är svårt att lägga schema som passar alla klasser och att en del lärare ser svenska som andra 

språk som ett lågstatus-stödämne säger lärare 2 (8 april,2015).           
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Lärare 2 berättar att ibland fungerar inte kemin eleverna mellan på grund av deras religioner, 

hemländer, språk och vilken syn man kan ha på varandras bakgrund, så gruppsammansättningen 

måste ändras med jämna mellanrum för att alla ska få ett fungerande arbetsklimat i klassrummet. 

                       Jag tycker inte att det finns något större samarbete mellan sva-lärare och lärare på skolan. Vill jag  

                           veta något om vad mina elever arbetar med i de övriga ämnena så måste jag kontakta berörda lärare 

                           själv. Okunskap och ointresset från övriga lärare och ledning är stort säger lärare 4. (16 juni, 2015).   

Lärare 4 uttrycker att övriga lärare har liten förståelse för elevernas behov av svenska som andra 

språk. På skola C läser man ämnen i block vilket gör det svårt att bedriva bra undervisning för 

eleverna. Eftersom det är fyra årskurser 6-9 och alla årskurser läser olika ämnesblock varje vecka 

och därfår har jag svårt att bedriva meningsfull undervisning i mindre grupper hos mig. 

Det som lärare 1 upplever som negativt är att hon får ha eleverna väldigt lite hos sig, rektorn på 

skolan har bestämt att hon ska vara ett stöd i elevernas klasser istället. Vilket lärare 1 inte tycker 

gynnar eleverna alla gånger. Lärare 1 tycker att hon kan ge eleverna mer kunskap när hon får ha 

eleverna enskilt hos sig. 

 

5.3 Vilken betydelse anser sva-lärarna att svenska som andra språk har för 

eleverna? 

Sva-lärarna säger att de har ett gemensamt ansvar tillsammans med klasslärarna vad språket har 

för betydelse för lärandet. Det lärarna uttrycker gemensamt är att eleverna ska få uttrycka sig fritt 

och att de inte ska känna sig osäkra och rädda för att använda sig av det svenska språket även om 

man inte alltid säger rätt när de vill förmedla något. När den alfabetiska koden är knäckt först då 

kan eleverna ljuda ihop bokstäverna och det ger eleverna möjlighet att fokusera på språkets 

betydelse, både muntligt och skriftligt, de ska få läsa och skriva mycket berättar lärarna. 

De nyanlända eleverna som inte kan språket, för dem har språkutvecklingen en enorm stor 

betydelse eftersom de har lättast att lära in. Uthålligheten är dock begränsad för inlärning för dessa 

små elever blir fort trötta i huvudet och orkar max 10 minuter i taget. Man måste arbeta långsamt 

för att eleverna ska förstå och därför använder jag mig mycket bilder säger lärare 1 (10 april, 2015).                              

En del klasslärare har svårt att ta hänsyn till att de nyanlända eleverna inte kan lika mycket som 

övriga elever i klassen vilket gör att det tar längre tid för de nyanlända att lära in. Eleverna får 

börja med att använda sig av ett enklare språk, de använder sig av de enklaste orden med stöd av 

bilder, men till de elever som hunnit bygga upp sitt språk lite mer sänker inte lärarna sina 

språkliga nivåer. En del elever kommer som analfabeter, vilket gör att det för dem tar betydligt 

längre tid att lära sig nytt språk samt skriva det. Man ger eleverna mycket beröm och positiv 

feedback på allt de gör säger lärare 3. 

Eleverna trivs bäst i små grupper där de upplever en trygghet och vågar då prata, läsa högt  men 

även  säga fel och de vet att jag finns där som ett stöd för dem säger lärare 2 (8 april, 2015). 

Många elever säger ”innan jag kunde prata kände jag mig dum” och ”dum i huvudet var jag fast 

jag visste innerst inne att jag inte var dum i huvudet” säger lärare 3. 
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En regel som de bestämt tillsammans i klassen är att man inte ska skratta åt varandra, oavsett hur 

tokigt det kan låta när en elev pratar eller läser.  Det svenska språket gör att de kan visa vem de är, 

eftersom de har olika nationaliteter så blir svenskan deras gemensamma språk säger lärare 3 (10 

april, 2015).  

Det är viktigt att stärka elevens självkänsla, identitet och kunskapsutveckling det får man genom 

att använda sig av enkla ord och fraser. Jag förklarar orden och använder mig av kroppsspråk. 

Eftersom eleverna går på högstadiet så förenklar jag inte orden för mycket. Det ska vara vanliga 

ord och begrepp som används i vardagen säger lärare 4. Brodd (2012) skriver i sin uppsats att i 

andra språksundervisning så arbetade man mycket med elevernas ordförråd för att de skulle 

skapa sig en förståelse för det eleverna sedan skulle möta i läseböcker. Svåra och obekanta ord 

förklarades på elevens egna hemspråk vilket eleven upplevde positivt och de kände sig stolta över 

sitt hemspråk. 

 

 5.4 Sva-lärarnas undervisning och planering 

När vi kom till skola C och skulle intervjua lärare 3 frågade hon om det var ok för oss att vara 

med och observera hennes undervisning innan vi gjorde intervjun. Vi tyckte att det skulle bli 

intressant eftersom vi aldrig/längesedan varit med på en lektion med sva-elever. Lärare 3 hade 

högläsning med eleverna och fick förklara en del ords betydelse genom att gestikulera och rita på 

tavlan tills eleverna förstod vad hon menade. Lärare 3 bedriver sin undervisning med att använda 

sig av bildstöd, tydliggörande av ord, white board tavlan och kroppsspråk och påpekar för oss att 

hon inte gärna använder sig av IT. Informationen måste vara kort och tydlig för att eleverna ska 

förstå, vilket vi fick se när vi var med och observerade lärare 3 undervisning. 

Lärarna anser att de är viktiga som vuxna för elevernas språkutveckling och som Myndigheten för 

skolutveckling (2007 ) skriver  är Sva-lärarnas uppgift att i sin undervisning  stötta eleverna i sitt 

lärande och utveckling av sitt andra språk. De ser det som en utmaning och tycker att deras 

kompetens är betydelsefull för elevernas inlärning i svenska som andra språk. Lärarna anser att 

eleverna ska tala och kommunicera mycket genom att de får läsa för varandra och redovisa sina 

texter som de läst och skrivit. Eleverna får även formulera frågor till det kunskapsområde som 

man arbetar med för tillfället. Det gör att vi lärare kan komma med fakta, ord som är anpassade 

till elevernas nivå och då kan vi sammanställa de nya kunskaperna till texter som innehåller nya 

ord och begrepp som höjer elevernas nivå säger lärare 3. På så sätt stärker det deras självkänsla, 

de ska känna att de vågar vara stolta över det språk de talar.  Genom att eleverna får träna mycket 

på att tala och berätta för andra så får de ett rikt ordförråd. Språkets betydelse gör att de 

innebörder vi signalerar i en lärandesituation inte påverkas enbart av orden eller texterna utan 

även i vilka sammanhang de kommuniceras. Hur lärarna kommunicerar med eleverna i 

klassrummet är viktigt för språkets utveckling menar Stier och Sandström Kjellin (2009). 

Jag har själv ett annat modersmål i botten (finska) därför kan jag lättare sätta mig in i vad eleverna 

tycker är svårt som till exempel grammatik. Det är roligt när de får förståelse för de eleverna har lärt 

sig, de blir så glada. Jag uppmuntrar eleverna att vilja lära sig ännu  mer och de är  ivriga på att vilja 

lära sig. Vi använder oss mycket av bilder, ritar egna bilder och pratar mycket kring ord. ( lärare 1, 

10 april, 2015). 
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Lärare 1 arbetar med eleverna enskilt, i grupp eller ute i klasserna. Lärare 2 tar med sig eleverna 

till sitt arbetsrum och arbetar i smågrupper om två till fyra elever i taget där de arbetar mycket 

med ord-och begrepp eller så går hon in i klassen där dessa elever går.  Lärare 3 har eget klassrum 

där eleverna har sin hemvist och har inflytande över undervisningen. Eleverna följer endast sina 

klasser vid praktiska ämnen som idrott, slöjd, musik, bild och hemkunskap. Lärare 4 tar med sig 

eleverna till sitt grupprum om två till fem elever i taget eller så går hon in i klassen där eleverna 

går.   

Eleverna har kommit olika långt i sitt lärande, men hjälper ändå varandra när de inte förstår sin 

arbetsuppgift säger lärare 2. Att arbeta i små grupper är bra för det ger eleverna möjligheter att 

våga tillexempel läsa högt, räcka upp handen för att fråga om något. I undervisningen får man 

tänka på hur man lägger upp lärandet där svåra ord och begrepp kommer in i det svenska språket. 

Genom att underlätta för eleverna används mycket begreppsord, bilder, surfplatta och smart 

boards och man kan även göra tankekartor. Shala och Klokic (2013) menar att sva-lärare har en 

stor betydelse för elever som läser svenska som andra språk och deras språkutveckling. Det är 

viktigt att sva-lärarna har utbildning eller kunskap för eleverna ska utveckla sin språkutveckling. 

Att använda sig av konkret material är bra så att eleverna kan sätta saker i förhållande till 

verkligheten, som till exempel bilder. 

Elevernas bakgrund uppmärksammas på olika sätt i undervisningen hos de olika lärarna. Genom 

att ta reda på vad eleven har för förkunskaper så blir det lättare för oss lärare att planera 

undervisning på rätt nivå. Utifrån deras bakgrund och kunnande när de kommer hit används 

konkret material i undervisningen. Elever som kommer hit på lågstadiet har lättare att lära in 

bokstavsinlärning än de som kommer hit på mellanstadiet för de har svårare att ta in ju äldre de 

blir. Fördelar är om eleverna kan läsa och skriva på sitt hemspråk, talar eller förstår engelska och 

om alfabetet är likvärdigt med vårt. Det är viktigt att eleverna blir erbjudna sitt modersmålsstöd 

påpekar alla lärare. Bjar och Liberg (2010) menar att elever har olika språklig bakgrund att de har 

betydelse för läsinlärning och läsutveckling. Om modersmålet är likt svenskan vad gäller fonologi, 

grammatik och ordförråd bör läsningen på svenska vara lättare än om olikheten är större. 

Man måste lägga mycket större fokus på ord-och begreppsutvecklingen, vilket egentligen gynnar alla 

barn. Det är iallafall inget som skulle göra det sämre för dem.  Ibland gör barnen stora språng och 

ibland står de still i utvecklingen. ( lärare 2, 8 april, 2015). 

Lärare 4 använder sig mycket av skönlitterära böcker i sin undervisning. Det för att eleverna ska 

utveckla ett språk inom svenskan och för att de ska utveckla sin språkliga förståelse. Det är viktigt 

att eleverna får tänka själva innan jag går in och hjälper eleverna.  

Läromedel som används i sva av alla skolor i kommunen är ”Välkommen till Sverige”( Knutsson, 

2009) och ”Svenskbiten.” (Aspelin, Karlsson, 1996) Förutom dessa böcker använder sig lärare 1 

av ”Briljant-Svenska” (Emanuelsson, Gardell, 2012) vilken hon tycker är för lätt för barnen. Hon 

använder sig för övrigt av samma material som klassen hennes sva-elever arbetar i som till 

exempel läseboken ”Mini och den magiska stenen” (Hultgren, 1995) och mycket alfabetsböcker. 

Lärare 1 ger även sina elever läsläxa varje vecka.  Lärare 2 blev tipsad om ”Briljant-Svenska” 

(Emanuelsson, Gardell, 2012)och ”Nya språket lyfter enligt Lgr 11” (Skolverket 2012) och tycker 

att det var ett bra val att använda sig av dem. Hon använder sig mycket av eget material som hon 

hittat på nätet, är även med i en face-book grupp för sva-lärare där tankar, tips och erfarenheter 
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utbyts. Eleverna får läsläxa varje vecka. Lärare 3 arbetar mycket med eget material och gamla 

böcker och även boken ”Mål 1” (Althen, 2006). Elevernas fokus ligger mycket på att läsa böcker 

med olika svårighetsgrader. De får läsläxa till varje dag och de får olika mycket text beroende på 

hur långt de kommit i sin språkutveckling. Andra läxor som eleverna får är träna ord som kan 

vara i form av korsord med bilder, grammatik och diktamen. Lärare 4 använder sig av ”Mål 2” 

(Althen, 2006) , ”Läs!” (Althen,2011), ”Lyssna!” (Althen,2009) och även eget material. Hon ger 

eleverna läsläxa varje vecka. 

Lärarna har även nätverksträffar en gång i månaden med andra sva-lärare i kommunen och en 

grannkommun där de utbyter erfarenheter, tips och ideér. Lärarna är eniga om att det ger dem 

väldigt mycket positivt, men att tiden inte alltid räcker till att utveckla samtalen och utbyta 

erfarenheter. 

Lektionerna är upplagda på exakt samma sätt varje dag.  Jag börjar alltid med en genomgång för att 

se att alla förstår vad det är de ska göra. Alla arbetar med samma material men jag förenklar för de 

elever som har det svårt med språket och inte har samma kunskap i ord-och begrepp menar lärare 1 

(10 april, 2015). 

Lärare 2,3 och 4 arbetar snarlikt, lektionerna är lika för alla och fantasin är begränsad. 

Undervisningen är upplagd kring centrala ideér och begrepp, eleverna får möjlighet att knyta an 

till sina egna erfarenheter. Alla arbetar med samma moment, men lärarna förenklar för de elever 

som behöver det.  Lärare 2 använder sig mycket utav Ipad, smart boards och ritar mycket på 

white boardtavlan samt papper. Lärare 3 använder sig inte av tekniska hjälpmedel hon tycker att 

det fungerar bra med att bara använda white boardtavlan och lärare 1 använder sig av datorn vid 

behov men även hon ritar mycket på white boardtavlan och papper. Lärare 4 använder sig av 

datorn, och ritar på white boardtavlan. 

Lektionerna för eleverna med mångkulturalitet jämfört med svenska elever är att på 

svenskalektionerna tar lärare 1, lärare 2 och lärare 4 emot sina elever och arbetar efter anpassat 

material. Övriga lektioner går lärare 1, lärare 2 och lärare 4 in som stöd i vanlig klass och stöttar 

eleverna med mångkulturell bakgrund. Lärare 3 har sina elever hela tiden förutom när eleverna 

har praktiska ämnen som idrott, slöjd, hemkunskap, musik och bild för då är eleverna med sin 

klass. Skillnaden är att de nyanlända eleverna får läxor i svenska varje dag, vilket inte deras 

klasskamrater får. Lärare 3 säger också att det är svårt att få arbetsro för det är mycket spring och 

prat i de vanliga klasserna vilket inte hon upplever hos sig där eleverna sitter tysta arbetar.  

5.4.1 Styrdokument 

Lärare 1,2,3 och 4 arbetar alla efter styrdokumenten på sina egna sätt. Lärare 1 och lärare 4 

använder sig av boken Lgr 11. Där lärare 4  även säger att undervisningen ska vara relevent för 

varje elev för att de ska kunna uppnå läroplanens mål. Lärare 2 arbetar efter det centrala 

innehållet i styrdokumenten och har det som utgångspunkt. Hon har även dragit ut 

styrdokumenten i svenska som andra språk i form av moln som hon har förenklat, dessa moln 

har hon satt upp synliga på en vägg i sitt klassrum för att både hon och eleverna ska kunna titta 

på och bli påmind om vad eleverna ska ha kommit i sitt kunskapsmål.  Lärare 3 har skrivit ned 

styrdokumenten på ett förenklat sätt på två A4 papper som hon har på en vägg i sitt klassrum. 

Eleverna får själva titta och läsa för att se om de uppnått sina mål och kan då sätta X i sina 

dokument på de delmoment som klarats av. 
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5.4.2 Samverkan skola, elev och vårdnadshavare 

Skolorna har inget samarbete med hemmet vad gäller elevernas bakgrund, traditioner som till 

exempel mat, musik eller religion. Man har inga så kallade temadagar kring mångkultur. 

Sva-lärarna får träffa föräldrar och elever första gången vid inskrivningssamtal tillsammans med 

rektor och klasslärare. Lärare 1 berättar att hon träffar vårdnadshavare vid utvecklingssamtal 

tillsammans med klassläraren och berättar då hur eleven ligger till kunskapsmässigt och vad de 

behöver träna på.  Lärare 2,3 och 4 säger att de informerar klasslärarna inför utvecklingssamtal 

hur eleven ligger till kunskapsmässigt. 

Jag åker hem till föräldrarna på eget initiativ och bekantar mig ordentligt när de anländer, för att de 

ska få ett ansikte på den som ska undervisa deras barn. Vi dricker te och samtalar om barnen och 

vardagliga händelser. Vi använder oss mycket av kroppsspråk eftersom inte alla kan engelska. Efter 

det känner föräldrarna trygghet och förtroende för mig och kommer till skolan vid behov och vet då 

vem jag är säger lärare 3( 10 april, 2015). 

 

5.5 Integration och det sociala samspelet 

Antalet nyanlända elever ökar på vår ort men även i övriga Sverige är det stor ökning säger 

lärarna. De säger även att det är bra att de har viss kunskap och förutsättningar som är 

nödvändiga för att kunna ta emot nyanlända elever, men det krävs mycket av oss sva-lärare. 

Lärare 2 berättar att eleverna måste få känna trygghet i skolan . De måste få integreras i mindre 

grupper och då kan det bli blandade grupper i ålder och kön. Det upplevs inte som något negativt 

för eleverna lär utav varandra på ett positivt sätt, trots att språket kan vara ett hinder i början. (8 

april, 2015). 

Lärarna tycker att elevens modersmål kan bli ett hinder om inte eleverna kan någon engelska. De 

vet inte vad eleverna har för bakgrund, varför de kommer hit till exempel om de flytt från krig, 

fattigdom, politisk flykt eller som ensamkommande barn. Lärare 4 tycker att hon har en fördel 

som talar spanska eftersom många elever har kommit från spansktalande länder. De har då haft 

lättare att kommunicera med varandra om inte eleverna kunnat någon engelska. 

Det är jobbigt om inte de svenska eleverna accepterar de nyanlända eleverna. Det kan vara nog så 

svårt att man ser, pratar och klär sig annorlunda. Men hon säger att på den här skolan upplevs det 

inte som något problem för eleverna är små, alla accepterar alla. Det kan bero på att vi bor i ett litet 

samhälle och är vana vid integration säger lärare 1 (10 april, 2015). 

Det är svårare för flickor än pojkar att integreras i samhället utanför skoltid. Pojkar har lättare att 

komma in i gängen och delta i fritidssysslor, som till exempel fotboll. Flickor är hårdare hållna av 

sina föräldrar och får oftast stanna inne och hjälpa till med hushållssysslor, ta hand om 

småsyskon och handla. 

Det sociala samspelet fungerar överlag bra, säger alla lärare. Alla elever vågar ta för sig när de är i 

sina sva-grupper/klass. De vågar fråga saker där ingen fråga är för dum och de läser högt utan att 

någon skrattar åt dem och alla är där på samma villkor. Lärare 2 tycker att det svenska språket är 
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ett hinder men inne hos henne arbetar man med båda språken och översätter dem. Det är 

elevernas identitet som hon ser som något positivt,” här inne får man prata sitt språk” säger hon. 

Alla elever blir glada när de träffar mig i skolan, eleverna ser mig som en trygghet och jag hjälper 

dem att förstå det svenska språket. Jag trivs med mitt arbete för eleverna ger mig så mycket glädje 

säger lärare 1 (10 april, 2015). 

Det alla lärare var överens om var att man måste vara väldigt flexibel i det här arbetet. Man vet 

inte vad eleverna har med sig i bagaget till exempel att man flytt från krig, naturkatastrofer, 

posttraumatiskt stressyndrom, fattigdom, familjesituationer etc. 

Ibland kan det uppstå konflikter mellan elever vars länder legat/ligger i krig med varandra och 

vilken religion man tillhör. Men lärare 3 tycker att eleverna ska vara nöjda och tacksamma för de 

uppväger allt negativt som eleverna har med sig i sitt bagage när de kommer hit, att eleverna flytt 

från krig, fattigdom eller vilken religion de har. 

När Balkanländerna låg i krig med varandra så var det tufft att vara lärare ,för då var eleverna i 

konflikt med varandra och smockan  hängde ofta i luften i klassrummet, mycket på grund av deras 

religion.  De vägrade använda samma lexikon ;”Nej här står det på serbiska men jag är från Bosnien 

och då ska det stå på bosniska.” Då sa jag att i det här landet får man tro på vad man vill säger lärare 

3 (10 april, 2015) 

Eleverna ska integreras så fort som möjligt i vanlig klass för att de ska gynna deras språk och 

begreppsinlärning berättar lärarna. När eleverna går på lågstadiet har de lättare att lära in men ju 

äldre de blir är det svårare att lära in ett nytt språk. Lärarna påpekar att modersmålsstödet är 

viktigt för elevernas inlärning. Vestlin (2013) påpekar att de yngre skoleleverna oftast är i sin 

hemklass, men går iväg kortare stunder för att få jobba i mindre grupper med en vuxen. De äldre 

skoleleverna tränar sig på att utveckla ett basordsförråd och begrepp i smågrupper tillsammans 

med en vuxen i ett eget klassrum/grupprum. Ambitionen är att eleverna ska få en sån stund varje 

dag för att utveckla det svenska språket. 

                       Ju äldre eleverna är så blir jargongen tuffare bland alla elever oavsett ursprung. De nyanlända  

                           eleverna lär sig snabbt vilka rättigheter och skyldigheter som finns. Det är både på gott och ont  

                           säger lärare 4. (16 juni, 2015). 
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6. Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete var att ta reda på vad sva-lärarna ansågs vara positivt eller negativt med 

att arbeta med elever i en mångkulturell skola. Vilken betydelse lärarna anser att svenska som 

andra språk har för eleverna samt om mångkultur i skolan har betydelse för hur lärarna planerar 

och strukturerar sitt arbetssätt.  

Lärarna ser det som en utmaning att få lära ut svenska som andra språk, de ser sin kompetens 

som positiv och betydelsefull. Lärarna stöttar eleverna i sitt lärande och utveckling i det svenska 

språket. Stier och Sandström (2009) påpekar att det är bra att läraren besitter känslomässiga 

kompetenser ,har man dessa kompetenser så kan läraren förklara hur han/hon känner och finnas 

till som stöd för eleverna i deras uppfattning av sina reaktioner. 

Samtliga lärare framhåller att kommunikation är viktigt. Genom att eleverna använder sig av 

kommunikation i samarbete med andra så stärker det elevernas självkänsla. Eleverna vågar uttala 

och uttrycka sig i olika sammanhang som till exempel i tal, skrift och språk, lärande och 

identitetsutveckling ligger sammankopplade. Bjar och Liberg (2011) säger att människor 

kommunicerar med varandra för att det har betydelse, man gör sig förstådd och förstår andra och 

hur vi lever och formas tillsammans. Vi utvecklar olika kunskaper beroende på vad vi gör tex. 

ritar, talar eller i skrift återger ett händelseförlopp. 

Sva-lärarna upplever att elverna är tryggare i små grupper med likasinnade det gör att eleverna 

vågar prata och läsa högt, räcka upp handen och frågar om det är något de inte förstår. Elevernas 

skolmiljö är betydelsefull i deras lärandeprocess. Därför är det viktigt att lärarna bör utmana 

eleverna att delta aktivt språkligt i många situationer  både i helklass, smågrupper och individuellt 

anser Skolverket( 2012). 

 
Det som sva-lärarna upplever som negativt är att eleverna lär sig olika fort beroende på 

språkförståelse och med de kunskaper de hade innan de kom hit till Sverige. Det blir då svårt att 

skapa meningsfull undervisning säger lärarna. Även den mest ihärdiga lärarinsatsen kan rasa ihop 

om man inte lyckas förmedla sitt budskap till eleverna. Trots att sva-lärarna gör sitt bästa för att 

uppmuntra,förklara och lära ut ämnet i svenska som andraspråk så har inte alla lärare och ledning 

förståelse eller acceptans för ämnets existens menar Hultinger och Wallentin (1996).  Lärare 2 

upplevde det som ett problem att organisationen  på skolan inte alltid var så tillmötesgående och 

att en del lärare ser sva-ämnet som ett lågstatusämne. 

Det är viktigt att eleverna ska få uttrycka sig fritt och inte behöva känna sig osäkra och rädda för 

att använda sig av det svenska språket säger lärarna. När eleverna knäckt läskoden så ger det dem 

möjlighet att fokusera på språkets betydelse både muntligt och skriftligt och eleverna ska våga 

uttrycka sig i många sammanhang. Eleverna ska kunna använda sig av det svenska språket i tal 

och skrift, det är en förutsättning för att eleverna ska kunna gå vidare i skolan. Det svåraste i 

andraspråksinlärningen är att lära sig läsa och skriva på ett språk man inte kan. Om man inte 

knäckt läskoden på sitt eget språk så tar det längre tid att lära sig läsa och skriva. Men de elever 
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som redan kan läsa och skriva och behärskar det kan det ändå vara besvärligt att lära in ett nytt 

alfabet menar Vestlin (2013).                            

Alla sva-lärare arbetar efter styrdokumenten. Lärare 2 och 3 hade plockat ner styrdokumenten i 

kortare meningar och ord så att de blev mer begripligt för eleverna. Lärare 2 hade satt upp sina 

styrdokument i svenska som andra språk i form av moln på ett skåp i hennes klassrum och vid de 

meningar som skiljde sig från svenska som andra språk och svenska hade hon markerat med ett 

klistermärke. Detta för att eleverna skulle bli påminda om var de låg i sitt kunskapsmål. Lärare 3 

hade förenklat sina styrdokument ännu mer så att eleverna skulle vara medvetna på vad de 

tränade på. Målet var att de skulle känna ”jag blir bättre” och undervisningen får anpassas  till 

elevernas kunskapsnivå och behov. Det ska ge eleverna möjlighet att kunna utveckla sin 

kundskap och sitt lärande med förutsättningar från elevernas bakgrund, språk, kunskap och 

tidigare erfarenheter Skolverket (2011). 

Sva-lärarna berättar att de inte har så mycket samarbete med vårdnadshavare till de nyanlända. De 

träffar vårdnadshavare och elever vid inskrivningssamtal när de kommer som nyanlända till 

skolan där rektor och klasslärare och eventuellt tolk deltar. Sva-lärarna berättar också att de 

ibland är med på utvecklingssamtalen. De talade även om att skolan inte har något samarbete 

med hemmet vad gäller temadagar om mångkulturalitet. Sva-lärarna behöver visa intresse för 

elevens tidigare kunskaper och hjälper eleven att uppnå nya kunskapsmål i samtal och samarbete 

med föräldrarna.  När skolan möter föräldrarna som jämställda så går det bättre för eleven att 

integreras  i den nya skolmiljön (Skolverket, 2014). De berättar även  att ett bra samarbete mellan 

hem och skola är angeläget för både elever och föräldrar ska känna sig välkomna och harmoniska 

i det nya landet. Vilket  inte skolorna A,B och C uppnår. 

Det sva- lärarna påpekade var att modersmålet är viktigt för eleverna. De finns elever som varken 

kan sitt hemspråk eller svenska och det tar då mycket längre tid för dem att lära in. Flerspråkiga 

elever måste få förutsättningar för sin språkutveckling i båda språken. Sva-lärarna bedömer om 

eleverna riskerar att utveckla läs och skrivsvårigheter. Som Vestlin (2013) påpekar så har 

flerspråkiga elever eller elever med svenska som modersmål svårare att behärska skolspråket. De 

har svårare att utveckla strategier och det tar längre tid att tänka och lära in nytt. För att eleverna 

ska lyckas i skolan krävs att man har god läsförmåga och utvecklar kunskaper i det svenska 

språket. 

Det är spännande, givande och roligt att lära känna elever med mångkultur påpekar sva-lärarna. 

Det händer något nytt i det här arbetet varje dag och det är det som berikar vår vardag. Alla lär av 

varandra både lärare och elever. Det är spännande att lära ut det svenska språket man kan få 

frågor och svar som man inte tänkt sig.  Sva-lärarna utmanar sig själva genom att försöka svara på 

bästa sätt, det kan bli genom kroppsspråk, rita på white boardtavlan och visa bilder. I arbetet som 

lärare i en mångkulturell skola så möts man varje dag av olika inttryck, erfarenheter och känslor 

säger Hultinger och Wallentin (1996). 

Lärarna avslutar sina intervjuer med att berätta att de trivs med sitt arbete. Det är givande och 

inspirerande men de upplever ändå att det är ett ensamarbete och att de arbetar i motvind. Trots 

att sva är ett eget ämne så har det inte accepterats av rektorer och lärare på de skolor intervjuerna 

har skett.  Som Hultinger och Wallentin (1996) beskriver det så händer det något i mötet mellan 
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människor. Det som finns i atmosfären, förmågan till kontakt eller  i avståndstagandet människor 

emellan.  

 

6.1 Metoddiskussion 

 
Vi valde att göra intervjuer  med sva-lärare på orten där vi bor men anser inte att resultatet har 

påverkat vår undersökning eftersom vi inte har någon relation eller kännedom  till sva-lärarna och 

deras arbeten innan.  Vi anser  att vi fick utförliga svar på de frågor vi ställde utifrån tiden vi hade 

med lärarna. Men vi kanske  hade fått andra varierande svar om intervjuerna skett på mer än en 

ort, längre intervjuer eller med fler lärare. 

Vi är medvetna om att vår undersökning är begränsad men vi har ändå fått intressant information 

relaterade till våra frågor om vad lärarna anser om sitt arbete. Hade vi haft mer tid så hade vi även 

kunnat göra elevintervjuer. Det hade även varit givande att få till en gruppintervju med alla sva-

lärare på orten och talat kring ämnet ”Svenska som andra språk-Ur några lärares perspektiv”. De 

hade kunnat utbyta tankar och erfarenheter med varandra vilket vi tyckte hade varit intressant. Vi 

hade även fått en annan sammanställning av vårt examensarbete. 

Vi valde att använda semistrukturerade intervjuer som är en personlig intervju mellan forskare 

och informant för att det kändes bekvämast för oss, frågorna och svaren utvecklades under 

intervjuernas gång. Svaren blev mer utvecklande när vi fick förklara för lärarna hur vi tänkt oss 

frågan. Vi hade kunnat göra en provintervju för att vara förberedd på hur man går tillväga, vilken 

information som kommer fram under intervjun och man hade kunnat uppdatera frågor vid 

behov. Hade vi använt oss av enkäter eller observationer för att samla mer information hade det 

inte blivit fullständiga svar, eftersom enkäterna inte ger någon chans till diskussion och lärarna 

kanske inte svarar på alla frågor och då får vi inte det resultat vi önskat. Vi anser att vi ändå fått 

svar på de frågor vi ställde. 

Vi valde att spela in intervjuerna med mobiltelefoner för att vi visste att vi inte skulle hinna 

anteckna allt som sades och för att vi inte skulle behöva kontakta dem igen för att göra om 

intervjuerna. Genom att vi spelade in intervjuerna så kunde vi gå tillbaka och lyssna och plocka ut 

och använda uttryck, så som informanten uttryckte det, vilket vi tyckte var positivt. 

Vi valde att göra intervjuer  med sva-lärare på orten där vi bor men anser inte att resultatet har 

påverkat vår undersökning eftersom vi inte har någon relation eller kännedom  till sva-lärarna och 

deras arbeten innan.  Vi anser  att vi fick utförliga svar på de frågor vi ställde utifrån tiden vi hade 

med lärarna. Men vi kanske  hade fått andra varierande svar om intervjuerna skett på mer än en 

ort, längre intervjuer eller med fler lärare. 

Genom att vi har gjort få intervjuer så  anser vi att studien inte är generaliserbar. 
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6.2  Slutdiskussion 

Det bara är positivt att arbeta med elever med annan kulturell bakgrund säger lärarna. De säger 

att de får så mycket positiv energi av eleverna de undervisar. Genom att de tar reda på elevernas 

förkunskaper och livsmiljö så menar lärarna att eleverna får bästa möjliga start i skolan. 

Alla lärare i vår undersökning anser att de är viktiga som stöd för eleverna i deras utveckling. 

Eleverna måste få uttrycka sig fritt och när de känner trygghet och tillit så vågar de öppna sig mer 

i grupp. Det är viktigt att kunna samarbeta med andra elever även om man inte alltid tycker och 

tänker likadant. Lärarna kommer hela tiden tillbaks till att små grupper gynnar elevernas 

utveckling i språk med fokus på ord och begrepp. Vi fick vara med under en sva-lektion på skola 

C vilket vi upplevde som intressant och positivt. Lärare 3 pushade på eleverna, berömde dem och 

gav dem olika utmaningar som till exempel att välja svårare läseböcker, lösa korsord. 

Vi ser flerspråkighet som något positivt för det är viktigt för eleverna att behålla sitt modersmål 

samtidigt som de utvecklar det svenska språket. Lärarna bör ha tålamod och vara medvetna om 

vad eleverna har för bakgrund och erfarenheter för att eleverna ska känna trygghet och tillit till 

lärarna. Genom att eleverna får dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper så stärker  de 

elevernas självförtroende och de kan få undervisningen anpassad efter dem själva. Vi har förstått 

att undervisning i svenska som andraspråk ger eleverna möjlighet att ta till vara och använda sig 

av det svenska språket utanför skolan i  det svenska samhället. 

Vi har i vår studie kommit fram till att vi ser det som en fördel att arbeta på en liten skola  och att 

arbeta i små grupper för att man kommer eleverna nära och lär känna dem. Undervisningen  blir 

mer effektiv när eleverna får arbeta i mindre grupper  har vi uppmärksammat. Vi tycker det är en 

bra arbetsform att arbeta med få elever så det känner trygghet där sva-lärare gör en 

individanpassad undervisning. De ska kunna känna tillit till andra vuxna och elever och våga 

komma med frågor och funderingar, ingen fråga är för dum. Vi har lärt oss att man bör  ha gott 

om tid för att undervisa elever med flerspråkighet. 

Sva-lärarna önskar att de hade ett bättre samarbete med klasslärare och annan organisation på 

skolan.  Genom att man sällan får till möten så att man skulle få ett fungerande samarbete vad 

gäller scheman och vikarier och därför blir det svårt att samverka. Vilket de tror beror på övriga 

lärare och rektorers okunskap, prioritering och att det inte finns tid. Vilket missgynnar eleverna 

säger sva-lärarna. En annan nackdel som lärarna tog upp var att man är ganska ensam i sin 

lärarroll, enda gången man hade tillfälle att utbyta erfarenheter och diskutera var när man hade 

nätverksträffar med andra sva-lärare vilket bara är en gång i månaden. 

Vår undersökning är gjord på ett litet urval av sva-lärare och det kan därför inte bli några följder 

från intervjuerna. Vi ville uppmärksamma ämnet för det har varit intressant för oss. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Information till respondenter 

Svenska som andra andraspråk- En lärares vardag i en mångkulturell skola. 

Vi, Ulrika Eliardsson och Marie Åkerlöf läser sista terminen till förskollärare på Universitetet i 

Uppsala. Vi närmar oss slutet på vår utbildning då vi nu skriver en C-uppsats och behöver din 

hjälp i vår studie. Under vår utbildning har vi intresserat oss för barn och elever med svenska 

som andra språk. Eftersom det blir alltmer vanligt med flerspråkighet i vårt samhälle tycker vi att 

det är intressant och vill därför fördjupa oss i detta område. Syftet med detta arbete är att ta reda 

på vad lärarna anser om sitt arbete med barn med mångkulturell bakgrund och vilken betydelse 

lärarna anser att svenska som andra språk har för elevens utveckling. Därför kommer vi att 

genomföra intervjuer med lärare som arbetar med svenska som andra språk. Vi beräknar att 

intervjuerna kommer att ta ungefär en timme och vi kommer båda att vara med vid intervjuerna. 

Vi avser att spela in intervjun samtidigt som vi antecknar. I resultatet kommer inga pedagoger 

eller skolor att namnges. Svaren kommer att vara anonyma samt endast användas och behandlas 

konfidentiellt i denna studie. Vi är tacksamma för ditt deltagande. Din medverkan är frivillig och 

du kan när som helst välja att avbryta utan att ange orsak. Före vår intervju lämnar vi 

huvudfrågorna till er. Har ni några funderingar så är ni välkomna att höra av er! 

Tack på förhand! 

Ulrika och Marie 

Ulrika mobil: XXXX 

Marie mobil: XXXX 

Handledare i vår studie Lektor Lizbeth Engström, institutionen för Pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier Uppsala Universitet.  
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Bilaga 2 Samtyckesformulär 

Uppsala universitet 

Student: Ulrika Eliardsson 

Student: Marie Åkerlöf 

Handledare: Lizbeth Engström 
 

Till berörda deltagare 

Medgivande för deltagande i en studie om Svenska som andra språk – En lärares vardag i 

en mångkulturell skola. 

Projekt 

Arbetet har som övergripande syfte att undersöka vad lärarna anser om sitt arbete med barn med 

mångkulturell bakgrund och vilken betydelse lärarna anser att svenska som andra språk har för 

elevens utveckling. 

Metod 

Undersökningen kommer att bestå av intervjuer med lärare. Intervjuerna kommer därefter att 

analyseras. Vi kommer att använda oss av ljudinspelning. Viktigt att understryka är att fokus i 

studien i sin helhet inte ligger på de enskilda individerna utan den sammantagna analysen av 

samtliga intervjuer. 

Resultatredovisning, etik och sekretess 

Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 

seminarier samt på universitetets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 

personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter och 

andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt och 

under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 1998:204). 

Handledare i vår studie är Lektor Lizbeth Engström, institutionen för Pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier Uppsala Universitet. XXXXXXX 

Medgivande: 

Detta samtycke ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade materialet i 

analysen/studien. 

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under 

intervjun avbryta sin medverkan utan att ange orsak. 

          Jag vill medverka i studien.  

         Jag vill inte medverka i studien.  

Datum            ________________________________________ 

Underskrift    _______________________________________ 
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Bilaga 3 Intervjufrågor 

1.Vad har du för bakgrund och utbildning? 

2. Vad innebär mångkulturalitet för dig? 

3. Vad tycker du är positivt med att arbeta som sva-lärare? 

4. Vad tycker du är negativt med att arbeta som sva-lärare? 

5. Vilken betydelse har svenska som andra språk för eleverna? 

6. Vad innebär det för dig som lärare att undervisa i svenska som andra språk? 

7. Vilket material använder ni er av i undervisningen? 

8. Hur ser lektionerna ut för elever med mångkulturalitet jämfört med svenska elever? 

9. Hur ser samverkan mellan skola, elever och vårdnadshavare ut? 

10. Hur förhåller du dig till skolans styrdokument i din undervisning? 

11. Vad anser du kan vara svårt med att integrera nyanlända elever i skolan?  

12. Hur fungerar det sociala samspelet mellan eleverna i din mångkulturella klass? 

 

 

 


	Sammanfattning
	Förord
	1. Inledning och bakgrund
	2. Syfte
	2.1 Frågeställningar

	3. Litteraturavsnitt
	3.1 Styrdokument
	3.2 Det mångkulturella språket i skolan
	3.3 Elevers utveckling med svenska som andra språk
	3.4  Sva- Lärarna i en mångkulturell skola

	4. Metod
	4.1 Metodval
	4.2 Urval
	4.3 Genomförande
	4.4 Etik

	5. Resultat
	5.1 Vad är positivt som sva-lärare att arbeta med elever i en mångkulturell skola?
	5.2  Vad är negativt som sva-lärare att arbeta med elever i en mångkulturell skola?
	5.3 Vilken betydelse anser sva-lärarna att svenska som andra språk har för eleverna?
	5.4 Sva-lärarnas undervisning och planering
	5.4.1 Styrdokument
	5.4.2 Samverkan skola, elev och vårdnadshavare

	5.5 Integration och det sociala samspelet

	6. Resultatdiskussion
	6.1 Metoddiskussion
	6.2  Slutdiskussion

	7.Referenslista
	Bilagor
	Bilaga 1 Information till respondenter
	Bilaga 2 Samtyckesformulär
	Bilaga 3 Intervjufrågor


