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Sammanfattning  

 

Syftet med denna studie har varit att kartlägga och analysera grunder och kriterier för 

placering av elever i svenska som andraspråkundervisning ur ett lärarperspektiv. För att 

uppnå syftet i vår studie har vi valt att utgå från dessa frågeställningar: 

 

 Vilka grunder och metoder används för att identifiera elevers behov av svenska som 

andraspråk?  

 Vilka är inblandade i beslutandet?  

  På vilka grunder slussas eleverna vidare?  

 

För att tillgodose studiens syfte och försöka ge svar på våra frågeställningar har vi använt 

oss av kvalitativa intervjuer som metod. Vi har intervjuat en lärare i svenska som andraspråk 

från två olika skolor, fokus har legat på intervjupersonernas erfarenheter gällande grunder 

och kriterier av placering av elever i svenska som andraspråk. Med utgångspunkt i 

respondenternas svar samt tidigare forskning och vår teoretiska utgångspunkt bygger vi vår 

studies resultat. Vår tidigare forskning behandlar relevanta faktorer för 

andraspråksinlärning, vad språk är, identitet samt myndigheternas delaktighet i forskningen.  

 

Utifrån resultatet, kopplat till tidigare forskning och ett sociokulturellt perspektiv, har det 

visat sig att riktlinjer för slussning, placering samt vilka som är inblandade i besluten skiljer 

sig en del mellan de olika skolorna i vår studie. I och med detta kan man konstatera att dessa 

två skolor inte har några gemensamma grunder och kriterier för placering av elever i svenska 

som andraspråk. Detta gör i sin tur att kvalitén i undervisningen för svenska som andraspråk 

i respektive skolor ser olika ut. Mycket av detta beror på skolornas medvetenhet inom ämnet 

samt hur pass viktigt de anser att undervisningen i svenska som andraspråk är.  

 

 

 

Nyckelord: Svenska som andraspråk, beslutsfattande, ämnesval   
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1. Inledning 

Att flytta till ett främmande land och ta sig an ett främmande språk kan vara påfrestande på 

många olika sätt. Det kan innebära svårigheter för både vuxna och barn beroende på 

omständigheterna och anledningen till flytten till det främmande landet, som till exempel 

krig, politiskt förtryck eller religiösa förföljelser. Olika faktorer kan komma att bli avgörande 

för dessa människor i det nya landet. För barnen kan det innebära svårigheter att socialisera 

eftersom de inte bemästrar språket till en början. För de vuxna kan det vara svårt att integrera 

i samhället och komma in på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att dessa människor 

integreras i samhället samt att samhället bör ha bra strategier för hur dessa människor ska 

integreras så fort som möjligt. Några exempel på strategier är: arbete genom anställning eller 

eget företagande, undervisning i svenska språket, kunskap och förståelse för det svenska 

samhället, nyanlända elevers inkludering i ordinarie skolundervisning, möjlighet att 

komplettera en utbildning eller att skaffa sig en ny samt inkludering i vårt samhälle. Man 

uppnår detta på bästa sätt genom att ge de nyanlända goda förutsättningar och de verktygen 

som behövs för att lära sig språket så fort som möjligt (Länsstyrelsen Uppsala län). 

 

Vi som skriver detta arbete är två studenter med utländsk härkomst. Vi kom till Sverige 

under olika tidpunkter och därför har vår skolgång sett olika ut. En av oss har gått hela sin 

skolgång i den svenska skolan, medan den andra flyttade till Sverige som 15-åring. Det fanns 

dock en gemensam faktor för oss båda under vår skoltid och det var att ingen av oss fick 

svenska som andraspråksundervisning när vi gick i skolan. Av denna anledning har vissa 

frågor uppstått, bland annat varför vissa elever födda i Sverige med utrikesfödda föräldrar 

fick gå på svenska som andraspråkundervisning medan vi inte fick göra det. Nu, många år 

efter den grundläggande skolgången kvarstår frågor som: ”Varför fick inte vi gå på svenska 

som andraspråkundervisning?” och ”på vilka grunder och kriterier baserades vår förmåga att 

enbart gå på ”vanlig” svensk undervisning?”. 

 

Vi hoppas att genom våra frågeställningar och genom det resultat som vi får i vår studie 

kunna besvara dessa frågor.   
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1.1 Syfte:  

Syftet med denna studie är att kartlägga och analysera grunder och kriterier för placering av 

elever i svenska som andraspråkundervisning ur ett lärarperspektiv. 

1.2 Frågeställningar:  

 

 Vilka grunder och metoder används för att identifiera elevers behov av svenska som 

andraspråk?  

 Vilka är inblandade i beslutandet?  

  På vilka grunder slussas eleverna vidare?  
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2. 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 (Lgr 11 2011:239).  

 

Svenska som andraspråk är något som berör de flesta som flyttar till Sverige, vare sig det 

gäller en kortare period, för att bosätta sig i landet, studera eller arbeta. Därför är språket det 

främsta redskapet för att du som individ ska kunna kommunicera på samma språk som 

majoriteten i Sverige. Att kunna det svenska språket hjälper individen att uttrycka känslor 

och tankar. I vilket fall som helst blir man tvungen att komma i kontakt med det svenska 

språket som ett andraspråk eftersom man redan innan ankomsten till Sverige hade ett 

förstaspråk. Definitionen av att lära sig ett andraspråk är detsamma som att lära sig 

ytterligare ett språk i och med att modersmålet redan har etablerats (Axelsson 2009). 

2.2 Tillbakablick  

Än idag kommer många till Sverige på grund av krig, fattigdom, arbete, kärlek med mera. 

Detta innebär att många som kommer till Sverige redan har ett förstaspråk. För att lära sig 

svenska ges undervisning i svenska som andraspråk. Invandring innebär att det inte enbart 

kommer ensamstående personer utan till stor del även barnfamiljer. Den svenska 

grundskolan får då lägga resurser i ämnet svenska som andraspråk. Svenska som andraspråk 

har blivit mer och mer accepterat i undervisningen idag utan att elever känner sig utpekade 

när de får svenska som andraspråkundervisning. Nedanför kommer en tillbakablick på 

Sveriges historia i stora drag där vi ger en bakgrund till hur Sverige idag blivit ett land med 

mångkulturalitet, där många nationaliteter samlats.  

 

Sverige har inte alltid varit ett land dit man invandrat. Från mitten av 1800-talet och fram till 

1930 var det många svenskar som istället utvandrade till bland annat USA, Kanada, 

Sydamerika och Australien. Över 1.3 miljoner svenskar utvandrade från Sverige under 

loppet av 100 år. En möjlig anledning till den massiva utvandringen var den rådande 
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fattigdomen i Sverige, de religiösa förföljelserna, politisk ofrihet, men framförallt var det 

många som var nyfikna på att ”prova lyckan på andra sidan” (Migrationsverket 2015).  

 

Sedan 1950-talet har Sverige haft arbetskraftsinvandring. Det har varit människor av olika 

härkomst såsom Grekland, Italien, Turkiet, forna Jugoslavien. Arbetskraftsinvandringen 

under 1950-talet ledde till att Sveriges riksdag beslutade att det skulle startas en ny 

myndighet, Statens invandrarverk, som numera heter Migrationsverket. Statens 

invandrarverk öppnades 1969 och arbetade med integrations- och invandrarfrågor. Ett år 

senare infördes en reglerad invandring för de människor som ville komma till Sverige för att 

arbeta. Det krävdes att man hade arbetserbjudande och bostad klara för att få 

uppehållstillstånd. Statens invandrarverk samarbetade med arbetsmarknadens parter och 

inrättade en arbetsmarknadsprövning. Denna prövning trädde fram för den svenska 

arbetsmarknaden enbart om det krävdes arbetskraft. Krävdes det arbetskraft fick man 

uppehållstillstånd, men om det fanns arbetslösa i Sverige som kunde utföra arbetet gavs inget 

uppehållstillstånd ut (Migrationsverket 2015).  

 

Fram till 70-talet berodde invandringen till Sverige först och främst på ekonomiska skäl. 

Därefter var det delvis på grund av humanistiska skäl då det rådde oroligheter i många av 

världens länder (OECD 2010). Det fanns vissa grupper som inte behövde arbetstillstånd för 

att få uppehållstillstånd. Invånare som kom från Norden hade rätt att bosätta sig och arbeta i 

hela Norden utan något särskilt tillstånd. Flyktingar från krigsdrabbade områden och 

anknytningsinvandring ökade på grund av att det inte krävdes arbetstillstånd. Detta ledde till 

att arbetsinvandringen minskade och fler människor kom till Sverige som flyktingar eller 

anknytningsinvandrare (Migrationsverket 2015).  

 

Under 1980-talet och 1990-talet fortsatte asylsökanden i Sverige. Invandringen till Sverige 

ökade vilket ledde till att väntetiderna blev längre, antalet förläggningar ökade och att fler 

av de asylsökande fick avslag på grund av att det inte alltid var förföljelse som drivit 

personerna till flykt, utan snarare fattigdom i deras ursprungsland. I mitten av 1990-talet gick 

Sverige med i EU, som därefter, år 1999, beslutade att en gemensam asyl- och 

migrationspolitik skulle prägla alla medlemsländer (Migrationsverket 2015). 

 

I början av 2000-talet blev Sverige en del av Schengenländerna. Detta innebar att gränserna 

för 13 länder i EU-samarbetet öppnades. Dessa 13 länder är en del av Schengensamarbetet 
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som innebär att man kan resa fritt i tre månader inom EU utan några komplikationer. Sverige 

följer med andra ord idag EU:s asyl- och migrationspolitik. Sedan år 2010 fram tills idag 

flyr människor sina liv på grund av oroligheter i hemländerna. I september 2013 började 

Migrationsverket att ge permanenta uppehållstillstånd till dem människor som flyr från 

krigsdrabbade Syrien. I cirka tio år har antalet ensamkommande barn ökat och antalet 

fortsätter att stiga. Idag fortsätter antalet att stiga. Mellan januari och mars 2015 har 1051 

ensamkommande barn kommit till Sverige (Migrationsverket 2015).  

 

I dagens läge utgör invandrare ungefär 20 % av Sveriges befolkning. Detta medför stora 

utmaningar för utbildningssystemet i form av integration och påfrestningar i att hitta 

lämpliga metoder för en god andraspråksinlärning (OECD 2010). 
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3. Litteraturöversikt 

I det här kapitlet kommer relevant tidigare forskning att presenteras och därefter presenteras 

det teoretiska perspektiv som vi utgår från i vårt arbete. Vid sökandet av tidigare forskning 

har vi utgått från avhandlingar som är relevanta för vår studie. De sökorden som användes 

vid sökandet av tidigare forskning var svenska som andraspråk, placering, grunder och 

kriterier samt andraspråksinlärning. De databaser som användes i sökandet är Diva och Eric.   

3.1 Tidigare forskning:  

 

3.1.1. Svenska som andraspråk – historik 

 

Svenska som andraspråk har länge ansetts vara ett ämne med lägre status än den traditionella 

modersmålssvenskan. De elever som får undervisning i ämnet anses vara mindre smarta än 

övriga elever. Numera är svenska som andraspråk ett kärnämne som ger behörighet till 

universitet- och högskolan. Det faktumet gör att alla elever har samma förutsättningar 

oberoende om de fått svenska som andraspråksundervisning eller modersmålssvenska. Men 

vägen till att få svenska som andraspråk likvärdigt ett kärnämne har varit lång och 

problematiskt, detta beror på att ämnet har tagit position i de olika skolformerna vid olika 

tidpunkter och med olika status (Mattlar 2008).  

 

Svenska som andraspråkämnets framväxt började i samband med den massiva invandringen 

som skedde i Sverige under 1950- och -60 talen. Den ökade invandringen berörde hela 

Europa på den tiden, och på grund av att invandringen inte berörde enbart Sverige utan hela 

kontinenten, rekommenderade Europarådet att invandrade arbetstagare skulle få 200 

timmars språkundervisning. Denna rekommendation från Europarådet togs på allvar från 

svenskt håll, och två år efter rekommendationen kom LO- och SAF överens om att ge den 

invandrade arbetskraften dem 200 timmars undervisning i svenska. Redan tre år senare 

höjdes antalet undervisningstimmar till 240 och efter drygt tio år var antalet 

undervisningstimmar uppe i 700 inom grund och fortsättningsundervisning i svenska för 

invandrare (SFI) (Mattlar 2008).  
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I början av detta skede ansvarade studieförbunden för utbildning i SFI, då använde man sig 

av samma didaktik som användes vid främmande språkundervisning. Detta tyckte lärarna 

inte var bästa möjliga didaktiken vid undervisning av SFI. Av denna anledning kom svenska 

som främmandespråk (SFS) att bli ett universitetsämne på 1970-talet. Detta skedde delvis 

av lärarnas önskan och behov av vidareutbildning i ämnet. Således växte universitetsämnet 

fram underifrån men det var inte förrän 1987 som en särskild lärarutbildning i svenska för 

invandrare inrättades. I samma skede blev svenska som andraspråk ett eget ämne i 

lärarutbildningen. Utbildningen skulle då vara ett år och riktad till 1-7 och 4-9 lärare med 

inriktning i svenska och främmande språk (Mattlar 2008).   

 

I slutet av 1970-talet väcktes debatten om invandrarfrågor till liv då skolöverstyrelsens 

handlingsprogram diskuterade huruvida ämnet svenska som andraspråk skulle etableras. Det 

starka argumentet för detta var:  

”goda kommunikationsfärdigheter i svenska är nödvändiga för att klara fortsatt 

skolgång efter den obligatoriska skolan samt i yrkeslivet. Att utveckla en god 

språkfärdighet i svenska är också en förutsättning för att delta i det komplicerade 

samhällsarbetet samt i föreningsliv och kulturell verksamhet utanför den egna 

gruppen.” (Mattlar 2008:13). 

 

Sedan början av 1980-talet har man arbetat hårt för att höja ämnets status, först och främst 

var det språkforskare och lärare som arbetade med detta, genom att öka kvaliteten i 

undervisningen. Språkforskare och lärare som var intresserade av att höja ämnesstatusen 

tyckte således att ämnet fyllde en viktig funktion men samtidigt ville de också att ämnet 

skulle vinna viktiga positioner inom akademien och utbildningssystemet. Under denna tid 

var lärarnas riksförbund, lärare samt skolledare i invandrartäta områden förespråkare för SFS 

som ett eget ämne. Lärarförbundet och andra sidan gillade inte idén att ha SFS som ämne i 

varken lärarutbildningen eller som skolämne. Man tyckte då att SFS-undervisningen bidrog 

till en statussänkning i yrket, därför att SFS-undervisning varit bra som avlastning för 

utarbetade lärare då undervisningen inte var krävande och eleverna ofta var frånvarande. 

Utifrån denna aspekt var lärarförbundet emot SFS som eget ämne, man såg på detta ur ett 

arbetsmiljöperspektiv istället för ett ämnesteoretiskt- och didaktiskt perspektiv (Mattlar 

2008).  
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Under åren har ämnet svenska som andraspråk fått olika benämningar, bland annat svenska 

för invandrarundervisning (SFI), svenska som främmandespråk (SFS) och svenska som 

andraspråk (SVA), som det benämns idag inom grund- och gymnasieskolan, samt inom 

lärarutbildning och universitet (Mattlar 2008).  

 

I slutet av 1980-talet ville skolöverstyrelsen inrätta svenska som andraspråk i 

gymnasieskolan, men ett inrättande skedde först 1989. Åtta år senare gav ämnet svenska 

som andraspråk behörighet till både högskola- och universitet. År 1994 skedde ett 

regeringsskifte, i samband med skiftet så föreslog socialdemokratiska partiet en proposition, 

som senare efter ett år inrättades i grundskolan om att ämnet svenska som andraspråk fick 

en egen kursplan, samt börja gälla i hela utbildningsväsendet (Mattlar 2008).  

3.1.2 Relevanta faktorer för andraspråksinlärning  

I början av den moderna andraspråkforskningen i slutet av 60-talet var det behaviorismen 

som var mest framträdande i ämnet. Behaviorismen användes som grund för att identifiera 

fel och avvikelser som man kunde hitta hos en inlärare i sitt andraspråk (Abrahamsson & 

Hyltenstam 2009). 

 

Här ansågs gamla vanor interferera (störa) med inlärningen av nya vanor. Störningar och 

avvikande strukturer i inlärarspråket uppfattades som en konsekvens av transfer 

(överföring), en form av överföring av element, strukturer och regler från modersmålet 

(Abrahamsson & Hyltestam 2009). 

 

För utrikesfödda elever är åldern vid ankomsten till Sverige en relevant faktor vid 

andraspråksinlärningen. Språkinlärningen blir då lättare för eleven om den kommer i kontakt 

med inlärningsspråket i tidig ålder. Om eleven är mellan åldrarna åtta och elva vid 

ankomsten till det nya landet brukar det nya språkets inlärning gå snabbare än för elever som 

anländer till det nya landet när de ligger utanför detta åldersintervall. Anledningen till detta 

är att de språkliga kraven som elever mellan åtta och elva år har är lägre än de kraven som 

en äldre elev har. En annan faktor som är relevant för en bra andraspråksinlärning är 

mognaden. Elever mellan åtta och elva år är mognare och kan tillgodogöra sig språket bättre 

än yngre elever (Larsson 2011). 
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Andra faktorer som är relevanta och direkt försämrar skolresultaten och språkinlärningen 

hos utrikesfödda elever är fattigdom, tillhörighet till etnisk minoritet, familjeförhållanden 

såsom ensamstående föräldrar, utbildningsnivå, boendeförhållanden, dålig kontakt mellan 

hemmet och skolan, barnmisshandel samt dåliga kunskaper i majoritetsspråket. För de elever 

som identifierar sig med minst fyra av dessa faktorer är risken stor att misslyckas 

(Fredriksson & Wahlström 1997). Elevers skolframgångar handlar om deras 

socioekonomiska status och familjens ambitioner. Familjens socioekonomiska ställning i 

ursprungslandet spelar stor roll. Det handlar också mycket om vad vårdnadshavarna har för 

utbildningsbakgrund för deras barns vilja i att lyckas i skolan (Thomas & Collier 2002).  

 

Många vårdnadshavare för elever som placeras i svenska som andraspråk gör i stor 

utsträckning motstånd mot att skolan särskiljer deras barn på grund av att svenska som 

andraspråk hindrar elevernas framgång i skolan (Axelsson & Lennartsson 2002). Ett 

samarbete mellan skolan och andraspråkselevers vårdnadshavare bidrar till elevernas 

skolframgång, menar Corson (1998). När vårdnadshavarna är med och fattar beslut om sina 

barns skolgång tillsammans med läraren ökar vårdnadshavarens självförtroende. Detta är en 

fördel till barnens skolframgång (Corson 1998).   

3.1.3 Språk ur andraspråksperspektiv 

För att förstå vad ett språk är måste man först förstå hur viktigt språket är i människors liv. 

Det utgör en väldigt stor del av vår vardag och det gör det till det viktigaste redskapet vi har 

för att interagera, göra oss förstådda och föra fram vårt budskap. Landberg (1994) belyser i 

sin studie vikten av vad språk egentligen innebär för människan och den mening som detta 

utgör i allt vi gör. De flesta människor är medvetna om att det finns många språk i världen. 

Därför är språket något naturligt för oss även om vi inte kan alla dessa språk, och av samma 

naturliga anledning är det inget vi reflekterar så mycket över (Landberg 1994). För att man 

ska säga sig kunna tala och skriva ett språk måste man bemästra en rad olika språkliga 

kompetenser så som grammatik, ordentligt uttal, att kunna skriva på sitt aktuella språk samt 

ha ett rikt ordförråd. Det räcker dock inte med att bara bemästra alla dessa språkliga 

kompetenser. Man ska även kunna uttrycka sig rätt i olika sammanhang (Landberg 1994). 

 

Att lära sig de språkliga kompetenser som Landberg (1994) lyfter fram som viktiga vid 

inlärning av ett språk, är en process som inläraren måste gå igenom oavsett om det gäller ett 

modersmål eller ett andraspråk, menar Håkansson (2003). Det finns dock vissa skillnader 
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vid inlärning av modersmål respektive andraspråk. Det finns många faktorer som är viktiga 

när det kommer till hur bra man kan lära sig ett andraspråk. Faktorer som till exempel ålder, 

miljö, personlighet och motivation är viktiga när det kommer till hur bra man kan lära sig ett 

andraspråk (Håkansson 2003).   

 

Språkinlärning kan ske på två olika sätt, formellt och informellt. Med formellt menas 

inlärningen som sker i skolan och med informellt menas den inlärning som sker i samspel 

och interaktion med andra människor utanför utbildningens ramar (Abrahamsson 2009).  

Språket kan man dela upp i tre olika kategorier; förstaspråk (som betecknas modersmål), 

andraspråk och främmandespråk. Modersmålet är det språk man talar hemma med sina 

vårdnadshavare. Andraspråk är ett språk som man lär sig i ett land där majoriteten talar ett 

annat förstaspråk än inläraren. Främmandespråk är ett språk som man lär sig i skolan inom 

formella sammanhang (Hammarberg 2004).   

 

Forskningen har visat att ett stabilt förstaspråk har ett stort inflytande vid inlärning av ett 

andraspråk (Hyltenstam & Lindberg 2004). Larsson (2011) menar att åldern vid 

språkinlärning är väldigt viktigt i frågan om hur bra inläraren tar till sig det aktuella språket. 

Ju yngre inläraren är desto lättare blir det för hen att lära sig språket (Larsson 2011).  

 

Cummins (2001) lägger fokus på språkets roll och menar att helhetssynen på språket ska 

markeras samt att undervisningen bör fokusera på innehåll och budskap. Enligt Cummins är 

syftet att utveckla skolspråket och att skapa en medvetenhet om språkets form och 

användning. Fokus ska också ligga på att kritiskt kunna analysera andra typer av språkbruk 

(Cummins 2001).  

 

Economou (2007) skriver att lärarna saknar tillförlitliga tester för att kunna bedöma om 

eleverna är i behov av undervisning i svenska som andraspråk. När det kommer till 

bedömningen av andraspråkselevernas kunskaper och språkfärdigheter är det viktigt att 

läraren tar hänsyn till elevernas inlärningssituation, eftersom att språksinlärningsprocessen 

tar tid (Economou 2007). Andraspråkselever ska inte bedömas efter samma modell som 

förstaspråkselever (Cummins 2001). Torpsten (2006) skriver att det är svårt att bedöma 

elever i svenska som förstaspråk och andraspråk eftersom deras kursplaner är för lika, detta 

trots att ämnena i sig är olika. Det Torpsten menar med detta är att ämnet svenska som 

andraspråk inte blir självständigt från svenska som förstaspråk. Svenska som 
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andraspråksundervisningen blir då tydligare genom att utgå från andraspråkselevernas 

speciella förutsättningar och behov istället för majoritetsgruppen (Torpsten 2006).  

 

3.1.4 Identitet  

Identitetsproblem är också en faktor som de flesta utrikesfödda ungdomar kämpar med. 

Dessa elever är ofta osäkra på sin tillhörighet och egna identitet. Frågor som ”vem är jag?”, 

”var kommer jag ifrån?” eller ”är jag turk eller svensk?” uppstår (Fredriksson & Wahlström 

1997). I detta fall där utrikesfödda elever bekämpar en intern strid mellan att inte vara det 

ena eller det andra kan det vara bra med modersmålsundervisning för att stärka självkänslan 

och tillhörighetskänslan. Det kan även vara bra för att få hjälp med att hitta en identitet som 

brobyggare mellan två kulturer och som en person med rötter i mer än en kultur (Fredriksson 

& Wahlström 1997). 

3.1.5 Myndigheter  

Myndigheten för skolutveckling (2004) har tagit fram statistik som visar på att de som läser 

svenska som andraspråk i mindre utsträckning är nyanlända till Sverige. Den största 

majoriteten som läser svenska som andraspråk är elever födda i Sverige med vårdnadshavare 

som har ett andraspråk än svenska. Studien som myndigheten för skolutveckling visade att 

ämnet svenska som andraspråk hade låg status bland elever och deras vårdnadshavare. 

Svenska som andraspråk associeras ofta med diskriminering och stigmatisering av 

elevgruppen. Studien visade också på att elever som läder svenska som andraspråk i större 

utsträckning misslyckades mer i skolan än elever som läser svenska som modersmål 

(Myndigheten för skolutveckling 2004).  

 

OECD har tagit fram flera rapporter där de undersöker svenska som andraspråk. I 

rapporterna lyfter OECD fram innehållet i ämnet svenska som andraspråksämnet som något 

positivt för elever som läser ämnet. Samtidigt lyfter de dock upp faktorer som visar på 

ineffektiviteten för ämnet. En av punkterna är att elever med utländsk bakgrund stannar 

oftast stannar i svenska som andraspråk och inte går vidare till undervisning i svenska som 

modersmål. En annan punkt är att kvaliteten på utbildningen i svenska som andraspråk är 

dålig (OECD 2005).  
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3.2 Teoretiskt perspektiv  

 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för vårt teoretiska perspektiv.  Utifrån Roger Säljös 

tolkning av Lev Vygotskijs syn på det sociokulturella perspektivet kommer vi att koppla det 

teoretiska perspektivet till det uppnådda resultatet. Vi kommer också att behandla Jim 

Cummins perspektiv, skolframgång, som handlar om hur eleverna når en bra skolgång.  

Det sociokulturella perspektivet ur Vygotskijs syn är relevant för vårt arbete på grund av att 

han talar om språket som det främsta redskapet i lärandet, samt att lärandet sker genom 

sociala möten och genom interaktion mellan lärare och elev. Vi kommer att koppla huruvida 

lärarna använder sig av mediering för att placera elever i svenska som andraspråk. Hur 

språket är viktigt för att kunna föra en dialog men andra människor i samhället och om 

språket har någon betydelse över hur elever slussas till och från svenska som andraspråk. Vi 

kommer även att koppla Cummins syn på hur skolan bemöter minoritetsgrupper i skolan för 

att nå en bra skolgång och huruvida man kan få andraspråkselever att vara delaktig i 

undervisningen i skolan.  

 

”För att förstå varför vissa andraspråkselever når skolframgång, medan andra 

misslyckas och vänder skolan och samhället ryggen, måste man enligt Cummins 

erkänna att ”human relationships are the heart of schooling” (Economou 

2007:15). 

 

”Human relationships are the heart of schooling” handlar om betydelsen hur skolan bemöter 

elever samt förväntningarna lärarna har på sina elever. Det handlar om relationen mellan 

majoritets- och minoritetsgrupper samt rådande attityder till kulturell och språklig mångfald, 

som påverkar strukturerna i skolan. Läraren och skolans roll är att definiera sina egna roller 

i samspelet med andraspråkselever, och när de väl samspelar så kan eleven antingen bli stärkt 

och bekräftad via relationer som baseras på samarbete eller så kan eleven bli osynliggjord 

och försvagad via tvingande maktrelationer. Genom att eleven får vara med att påverka sin 

undervisning får det eleven att tro på sig själva, och gör att läraren stöttar minoritetsgrupper 

så att de stärks i andraspråksinlärningen (Economou 2007).   

 

Cummins menar att nå skolframgång handlar det om att förena samt skapa utrymme åt 

andraspråkselevernas kultur och språk i skolarbetet.  
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”Eleverna måste, förutom att beredas möjlighet till en gynnsam 

andraspråksutveckling, bli bemötta med positiva förväntningar, bli synliggjorda 

och få möjlighet att ha inflytande och ge uttryck för de kunskaper, erfarenheter 

och värderingar du har genom att de är delaktiga i två kulturer eller på väg att bli 

det” (Economou 2007:15). 

 

Det handlar om hur mycket skolan öppnar upp för den andra kulturen och vidgar sina vyer. 

Om de inte gör det och försöker att assimilera eleven till majoritetskulturen kallas det ”en 

assimilerande orientering”. Det görs genom att eleven försvagas på grund av att de tonar ner 

elevens förstaspråk, det i sin tur leder till dålig självkänsla och svag identitet för eleven 

(Economou 2007).  

 

Undervisningen handlar om vilket pedagogiskt synsätt läraren tillämpar. För att undervisa 

minoritetsgrupper använder majoriteten det behavioristiska synsättet. Läraren styr 

undervisningens innehåll själv och oftast är denna undervisning faktabaserad, för att 

minoritetsgruppen ska lära sig majoritetsgruppens kultur och språk. Motsatsen till den här 

undervisningsformen är det pedagogiska synsättet som handlar om samspel, uppmuntran till 

ett kritiskt synsätt, analysera samt öka den sociala medvetenheten. Fokus bör ligga på 

språkets roll, det läggs mycket fokus på innehåll och budskap, men syftet är att utveckla 

skolspråket och att skapa en medvetenhet om språkets form och användning. Syftet ska 

också ligga på att kritiskt kunna analysera andra typer av skolspråk (Economou 2007).  

 

Lev Vygotskij var en stor pedagogisk teoretiker som myntade det sociokulturella 

perspektivet. Detta perspektiv handlar om att inlärningen först och främst sker via sociala 

möten och interaktion mellan elever och lärare. Teorin utgör till stor del grunden för elevens 

lärande och utveckling. Perspektivets syn på lärande och utveckling handlar om hur 

människan skapar förmågor som är kulturella i sin karaktär, såsom att läsa, skriva, räkna, 

resonera teoretiskt och att lösa problem. Teorin går med andra ord ut på hur människan tar 

till sig, det vill säga, appropierar det medierande redskapet (Säljö 2014).  

 

Lärarens och andra vuxnas handlingar omkring elever anses vara oerhört betydelsefulla för 

elevens utveckling. Interaktionen med andra människor gör att eleven tar till sig olika sätt 

att tänka och agera i samhället (Säljö 2008). Elevens lärande uppkommer när eleven 
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tillgodogör sig vissa delar av samhällets kollektiva erfarenheter samt använder sig av dessa 

för att resonera och kommunicera med andra elever eller vuxna (Säljö 2008).  

 

Mediering är ett centralt begrepp som Vygotskij utgår från. Mediering är verktyg och 

redskap som människan använder sig av för att lägga något på minnet eller för att utföra ett 

praktiskt arbete. Han pratar om två redskap, fysiska och psykologiska (Säljö 2014). 

Människor använder sig av redskap eller verktyg när de förstått sig på omvärlden och agerar 

i den (Säljö 2014). Det fysiska redskapet refererar till föremål såsom penna, bok och papper. 

Det är redskap som är skapade av människan till människan för att fylla en viss funktion. 

Funktionen dessa redskap fyller är att kunna användas i olika praktiska sammanhang, och 

de har en stor roll i lärandet och utvecklingen för det sociokulturella perspektivet (Säljö 

2008). Det psykologiska redskapet är det vi använder för att kommunicera och tänka. Språk 

och begrepp är viktiga artefakter i det psykologiska redskapet då människor använder det 

för att kommunicera, tänka och agera i världen (Säljö 2008). När vi tänker och kommunicerar 

använder de sig av kulturella redskap, för att förstå och analyserar omvärlden (Säljö 2014).  

 

Genom sitt medvetande formar människorna i stor utsträckning sina språkliga praktiker, 

språket är ett samhälleligt medvetande som avgör för individens lärande och utveckling 

(Säljö 2008:112), och är nyckeln till all kommunikation (Säljö 2008). Vygotskij menar att 

språket är redskapens redskap för att det är det viktigaste vi människor har (Säljö 2014). 

Språket gör att vi kommunicerar med varandra människor och är samhällets länk till 

individen och kollektivet. Genom språket kommunicerar med varandra och skapar tankar. 

För att bli delaktiga i andra människors perspektiv innebär det att vi kommunicerar med 

varandra för att få sociokulturella erfarenheter (Säljö 2008). Vygotskij säger också att 

språket har flera funktioner. Det är en länk mellan den ”yttre” kommunikationen och det 

”inre” tänkandet (Säljö 2008). Säljö (2008: 119-120) gör en förklaring för hur Vygotskij 

menade:  

 

Varje funktion i barnets kulturella utveckling uppträder två gånger eller på två nivåer: först 

uppträder den på en social nivå, och senare på den individuella nivån. Först uppträder den 

mellan människor som en interpsykologisk kategori och sedan inom barnet som en 

intrapsykologisk kategori. 
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Vygotskij menar att interaktionen med andra hjälper den enskilda individen att bygga upp 

sociala erfarenheter som kan medieras genom språket. Den intrapsykologiska funktionen 

handlar om människors tänkande. Inom det sociokulturella perspektivet uppfattas det som 

ett ”inre samtal”, ett samtal som människan för med sig själv (Säljö 2008).  

 

Kommunikation med andra människor gör att vi kan uttrycka oss. När människan uttrycker 

sig använder hon sig av språkliga begrepp som hjälper henne att organisera sin omvärld 

(Säljö 2014). Kommunikation med andra människor formar de ”högre funktionerna.” Dessa 

funktioner har att göra med tänkandet, fantasin, förmågan att minnas på ett avancerat sätt 

samt estetiska uttryckssätt (Säljö 2014). Detta gör att språket blir som ett flexibelt 

teckensystem, språket underlättar vår förmåga att uttrycka oss, förstå världen och fördjupa 

vår förståelse (Säljö 2014).   
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4. Metod  

För att uppfylla denna studies syfte och för att svara på våra frågeställningar har vi valt att 

genomföra två kvalitativa intervjuer med en lärare från två olika skolor. Anledningen till att 

vi valt denna metod är att personliga intervjuer bidrar till en bättre och djupare förståelse för 

hur verksamheten i svenska som andraspråk bedrivs. Den hjälper oss också att undersöka 

vilka metoder och kriterier som ligger till grund för identifiering och slussning av elever som 

undervisas i svenska som andraspråk. 

    

Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att försöka förstå världen från 

intervjupersonens synvinkel. Detta görs genom att tolka erfarenheter och resonera kring 

vilken uppfattning personen hade innan hen visste om de vetenskapliga teorierna (Kvale & 

Brinkmann 2014). 

4.1 Urval 

Grundtanken var att genomföra denna studie på skolnivå utifrån ett lärarperspektiv. Av de 

14 skolor vi kontaktade via mail tackade fyra nej till att ställa upp på en intervju på grund av 

den höga arbetsbördan, och resterande tio skolor svarade inte alls. Efter detta bestämde vi 

oss för att istället försöka genomföra studien på kommunal nivå, men även där stötte vi också 

på problem då kommunen bollade fram och tillbaka med oss. Eftersom att det inte finns 

några gemensamma riktlinjer för identifiering av elevers behov av undervisning i svenska 

som andraspråk inom kommunen fick vi inte någon hjälp där heller.  

 

Därefter bestämde vi oss för att återuppta idén om att göra vår studie ur ett lärarperspektiv, 

vilket resulterade i att vi kontaktade ytterligare fem skolor. Denna gång gick vi till skolorna 

personligen istället för att ringa eller maila. Av de skolor vi besökte var det en som inte hade 

någon undervisning i svenska som andraspråk och två skolor som tackade nej till att ställa 

upp på intervju. Till vår stora lättnad tackade dock resterande två skolor ja. Vi fick intervjuer 

med två lärare som arbetat inom yrket olika länge och som är olika i sina lärarroller.  

 

Urvalet av skolor och lärare har varken skett strategiskt eller slumpmässigt. Vi skulle nog 

vilja säga att det snarare har skett i en mer ansträngande form med tanke på de svårigheter 
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som vi stötte på i början av vår studie. Urvalet av intervjupersoner i en studie bör ske 

strategiskt. Om urvalet sker slumpmässigt riskerar man att få ett oönskat resultat, vilket 

innebär att man som forskare bör tillfråga skilda grupper som man vet kan ge olika 

infallsvinklar och meningar kring intervjufrågorna (Larsson, 1983).   

4.1.1 Tillförlitlighet 

En trovärdig studie kräver pålitlig forskning. Forskningsresultaten ska vara tillförlitliga och 

ha en hög validitet. Efter att ha tagit del av den information som intervjuerna gett är det 

viktigt att undersöka om konstruktionen av slutsatsen är tillförlitlig (Merriam 1994). 

Validitet handlar om att kunna ge trovärdiga slutsatser samt att resultaten som 

undersökningen leder fram till ska finna starkt stöd i de tolkningar som görs. Om studien 

genomförs parallellt med liknande studier är det viktigt att tänka på att resultaten borde bli 

de samma (Bell 2006).   

 

Bell (2006) menar att reliabilitet är ett mått på huruvida ett visst tillvägagångssätt ger samma 

resultat vid olika tillfällen under liknande omständigheter. Det är viktigt att metoden och det 

teoretiska perspektivet är noggrant beskrivna för att få fram liknande resultat ifall studien 

skulle upprepas (Bell 2006).  

 

Denna studie är kvalitativ och bygger på intervjufrågor där vi enbart fått två skolor att ställa 

upp på att medverka i vår studie. Vi är väl medvetna om att endast två intervjuer kan vara 

för magert för att få en bra tillförlitlighet i vår studie. Trots detta har vi valt att gå vidare med 

studien i vetskap om att vi inte kan göra några övergripande generaliseringar då två skolor 

med olika arbetssätt ger oss en uppfattning om hur placeringen sker. Denna grund gäller 

enbart skolorna i vår studie och därmed inte hela skolsystemet. Vidare kan man utveckla 

denna studie genom att inkludera flera skolor för att få en bredare förståelse för hur skolor 

förhåller sig till placeringen av elever i svenska som andraspråk.  

4.2 Genomförande av intervjuer  

Förberedelsen av intervjuerna till vår studie skedde via mailkontakt med 15 olika skolor. Av 

dessa 15 skolor tackade fyra stycken nej till att medverka i vår studie. Resterande tio skolor 

gjorde sig inte besväret att svara på vår förfrågan. Av denna anledning tog vi personlig 

kontakt med ytterligare fem skolor varav två av dessa tackade ja till att medverka i studien. 
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Vi förklarade studiens syfte för våra respondenter och de fick också en kort introduktion av 

vår studie samt vad det skulle innebära att medverka som respondent. Första mötet med de 

olika respondenterna ägde rum vid olika tillfällen och därför delgavs de inte denna 

information samtidigt. Under det första mötet med de olika respondenterna bestämdes också 

tid och plats för intervjun. Respondenterna fick friheten att själva bestämma tid och plats för 

intervjuerna. Ett tips som gavs respondenterna var att de med fördel kunde välja ett svalt 

rum som var enkelt möblerat (Esaiasson et.al 2011).  

 

Intervjufrågorna (se bilaga 2) och samtycke (se bilaga 1) till intervjun delgavs 

respondenterna via mail vid ett senare tillfälle. Anledningen till att respondenterna delgavs 

detta innan intervjun var att vi ville ge de möjligheten att förbereda sig samt att vi ville vara 

säkra på att de skulle signera samtyckesbrevet. I samtyckesbrevet framgick vilka 

skyldigheter intervjuaren har gentemot respondenten samt dennes rättigheter.  

 

Varje intervju beräknades ta ungefär 60 minuter men denna tidsplanering skiljde sig markant 

mellan intervjuerna. Intervjun med respondent på Skola 1 tog ungefär 22 minuter medan 

intervjun med respondent på Skola 2 tog hela 59 minuter. 

 

Vi medverkade vid båda intervjuerna där vi delade ansvarsområden på sådant sätt att den 

ena av oss intervjuade respondenten och den andra förde anteckningar. Dessutom spelades 

intervjuerna in med hjälp av en diktafon. Anledningen till detta var att vi ville ha möjlighet 

att vid senare tillfälle transkribera intervjun samt att vi ville ägna vår fulla uppmärksamhet 

till respondenterna och deras svar (Bell 2006). 

4.3 Material       

Materialet som användes vid intervjuerna var diktafon, anteckningsblock samt penna. 

Diktafonen användes för inspelningen av intervjuerna med syfte att kunna lyssna på de 

inspelningarna om och om igen vid behov. Anteckningsblockets och pennans syfte var att 

föra anteckningar under intervjuernas gång, vilket vi kan tycka var onödigt med tanke på att 

dessa anteckningar aldrig kom till användning i vår studie.  
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4.4 Reflektion kring intervju som metod 

I vår studie utgick vi från kvalitativa intervjuer som metod på grund av att man får en stor 

flexibilitet genom utförande av intervjuer. Här kan man med fördel fördjupa sig i de svar 

man får och gå in på respondenternas drivkraft och känslor på ett sätt som är svårt att uppnå 

i en enkät (Bell 2006). 

 

Ett svar kan ges på många olika sätt, och utifrån respondentens tonfall, mimik och pauser 

kan man avläsa information i ett svar som ett skriftligt svar inte avslöjar. Vid intervju kan 

man också ställa följdfrågor där svaret kan berika studiens utveckling och fördjupning (Bell 

2006).     

 

Några nackdelar med att ha intervjuer som metod är att det tar långt tid att förbereda och 

bearbeta. Det är en subjektiv teknik, vilket syftar till att det finns en risk för skevhet samt att 

de svaren man får kan bli svåra att analysera (Bell 2006).  

4.5 Bearbetning av data   

Respondenterna hade redan vid intervjustarten tagit del av samtyckets formulär samt 

godkänt att intervjuerna skulle spelas in. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. 

När man intervjuar en respondent åt gången kan det vara fördelaktigt att spela in intervjun 

då man vill ha möjlighet att kontrollera det som respondenten har sagt under intervjun. Det 

finns en stor risk att man missar viktig information om enbart anteckningar förs. Inspelning 

av intervju är viktig när man ska analysera innehållet i intervjusvaren. Vid en innehållsanalys 

kan man behöva lyssna flera gånger på det som respondenterna har sagt för att med exakthet 

förstå vad de menar (Bell 2006). 

 

Efter genomförandet av de inspelade intervjuerna transkriberades de. Transkribering innebär 

att det inspelade materialet i en intervju omvandlas från talspråk till skriftspråk, det vill säga 

att respondenternas utsagor skrivs ned på datorn ordagrant för att man ska kunna återge med 

exakthet vad respondenterna har sagt (Kvale & Brinkman 2014).  

 

Transkribering är en fördelaktig men tidskrävande metod vid kvalitativa intervjuer. Enligt 

Bell (2006) får man räkna med minst fyra timmars skrivarbete för varje intervjutimme. Detta 

kan vara en nackdel vid mindre forskningsarbete där tiden är begränsad (Bell 2006). 
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Efter intervjun och transkriberingen sammanställdes och analyserades respondenternas svar. 

Därefter jämförde vi dessa för att identifiera likheter samt olikheter i deras utsagor. 

Jämförelsen av respondenternas svar banade väg för en tematisering av vår analys av resultat 

där vi utifrån våra frågeställningar skapade olika huvudrubriker i vårt resultat och 

analyskapitel.        

4.6 Etiska aspekter 

Det finns en hel del etiska aspekter man bör ta i beaktning vid genomförandet av en studie. 

Framförallt ska forskaren se till att deltagarna är medvetna om syftet med studien samt att 

de delges information gällande sina rättigheter. En fördel är att känna till vilka etiska 

principer som gäller vid utförandet av en studie innan man har kommit för långt i den. Detta 

på grund av att forskaren måste ha intervjupersonernas samtycke för medverkande i studien 

innan intervjun börjar (Bell 2006). 

 

Det ligger i forskarnas intresse att se till att respondenterna får ta del av den information som 

gäller för aktuell studies syfte. Respondenterna ska vara medvetna om varför man vill 

intervjua dem, vilken typ av frågor som kommer att ställas samt hur den informationen man 

får fram kommer att användas. Det räcker dock inte med att delge respondenterna denna 

information innan intervjustart, menar Bell (2006). Detta ska med fördel formuleras och 

delges respondenterna innan intervjun för att ge de möjlighet och tid att fundera över vad 

det innebär att medverka i intervjun. Intervjupersonen ska känna sig bekväm med tanken att 

medverka, i annat fall har respondenten rätt att tacka nej till medverkandet innan intervjun 

börjar. Det är bättre att tacka nej till att medverka innan man har börjat intervjun än att 

tvingas avbryta eller att få höra att informationen inte får användas i studien (Bell 2006). 

4.7 Arbetsfördelning  

I vårt arbete har vi valt att fördela de olika ansvarsområdena på detta sätt: José Minotta har 

ansvarat för intervjuandet av båda respondenter medan Helin Ibrahim Osman har varit med 

och fört anteckningar. José har även ansvarat för inledningen, största delen av tidigare 

forskning och metod. Helin har ansvarat för bakgrunden, teoretisk utgångspunkt samt 

tillförlitlighet för metoden. Utöver detta har både Helin och José varit delaktiga i resterande 

ansvarsområden i denna studie.     
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4.8 Metoddiskussion  

Den metod vi har valt för vår studie har förorsakat både för- och nackdelar. Nackdelarna har 

varit att skolorna inte har velat samarbeta med oss på grund av för hög arbetsbörda och det 

har lett till att vi förlorade värdefull tid i början av vårt arbete. En annan nackdel med valet 

av metoden var att det tog för lång tid att transkribera. Det är förvisso bara två intervjuer 

som vi har med i vår studie men det tog ändå lång tid att genomföra transkriberingen. 

Ytterligare en nackdel var att vi var tvungna att ändra studiens fokus från ett lärarperspektiv 

till ett kommunperspektiv på grund av att vi inte fick så mycket gehör från skolorna. Med 

fokus på kommunen tog vi kontakt med tjänstemän inom utbildningsförvaltningen, vilket 

resulterade i att vi blev tvungna att ändra fokus till ett lärarperspektiv igen eftersom att 

kommunen inte har några gemensamma riktlinjer för placeringen av elever i svenska som 

andraspråk. Fördelarna med vår studie har varit att vi har haft möjlighet att spela in våra 

intervjuer samt att respondenterna har varit engagerade i ämnet och det har underlättat i vårt 

arbete.  

 

Denna studie, innehållande endast två intervjuer ger inte belägg för någon generalisering 

alls. Detta på grund av att två intervjuer är för lite för att göra en generalisering. För att kunna 

sig säga att vårt resultat gäller i stort borde studien ha varit mer omfattande och fler skolor 

borde ha intervjuats. Det resultat vi har fått fram gäller enbart inblandade skolor. Detta 

innebär att grunder och kriterier för placering av elever i svenska som andraspråk kan se 

annorlunda ut på andra skolor.  
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5. Resultat och analys  

5.4 Bakgrund om respondenterna 

5.4.1 Respondent 1  

Respondenten för Skola 1 har arbetat som svenska som andraspråklärare i ett år, men tidigare 

arbetat som förskoleklasslärare i ca två år. Respondenten trivs med att arbeta som svenska 

som andraspråkslärare. Hen tycker att det är ett roligt arbete där hen har ganska stor frihet 

eftersom att skolan är liten och att alla känner alla. Friheten respondenten talar om är att hen 

kan strukturera sitt arbete utifrån eleverna som behöver extra hjälp i sin 

andraspråksutveckling. Hen kan arbeta mer fritt utifrån varje elevs behov. Respondenten har 

åtta elever i årskurs ett och åtta elever i årskurs tre. Skola 1 har lagt mycket tid och resurser 

på elever i årskurs ett. Respondenten berättade att hen kan ta ut en elev från klassrummet om 

eleven behöver egen tid med svenska som andraspråksläraren. Respondenten befinner sig 

även som extra stöd i klassrummet beroende på vad eleverna arbetar med. Hen berättar att 

det som är mest påfrestande med arbetet som svenska som andraspråkslärare är att inte få 

tiden att räcka till med till exempel årskurs tre. Hen menar att lärarna planerar in andra saker 

som krockar med svenska som andraspråksundervisningen och att nationella proven i årskurs 

tre krockar, men det är inget respondenten kan göra något åt. Eleverna på Skola 1 har bra 

förståelse i svenska språket och förstår undervisningen men de behöver enbart stöd för att 

nå målen i läroplanen. Respondenten fick frågan vad hen tyckte var mest givande med att 

arbeta som svenska som andraspråkslärare och svarar: 

 

Det är samma sak som det som är givande att vara lärare, det är glädjen i det dagliga 

arbetet med eleverna. Det är därför man väljer läraryrket. Jag ser ingen större skillnad 

mot just svenska som andraspråkslärare eller att undervisa i andra ämnen. 

5.4.2 Respondent 2  

Respondenten för Skola 2 har jobbat som lärare sedan 1977 då hen fick en tjänst i början av 

sin karriär. Tjänsten uppkom när man skulle bygga upp en svenska som 

andraspråkverksamhet. Respondenten har även jobbat som klasslärare i olika omgångar, som 

mest har det blivit nio år som klasslärare. Hen har också delat klass med andra lärare och 

haft halvklasser för både svenska och för svenska som andraspråk. Respondenten är 
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lågstadielärare från början vilket har hjälpt respondenten i sitt arbete som svenska som 

andraspråkslärare. I lågstadiet finns den språkliga basen som behövs för inlärning av ett 

språk. Respondenten insåg ganska snabbt att hens utbildning som lågstadielärare var mer 

användbar än vad hen hade trott även med äldre elever. Respondenten trivs väldigt bra med 

sitt jobb för att hen tycker att svenska som andraspråk är viktigt och för att hen jobbar på en 

skola där rektorn också delar samma mening. En sak som respondenten tycker har varit 

jobbig under alla år är att se hur lärare förr i tiden trodde att barn i behov av svenska som 

andraspråk hade någon språkstörning på något sätt och att svenska som andraspråk inte togs 

på allvar. Respondenten tycker att hen får en lyckokänsla när hen ser att eleverna utvecklar 

sitt språk. Det är viktigt och givande att se att det man gör fungerar, menar respondenten.  

5.5 Resultat av intervjufrågorna 

5.5.1 Grunder för placering  

Både Skola 1 och Skola 2 har olika grunder som används för att identifiera elevers behov av 

svenska som andraspråk. Skola 1 har som grund att erbjuda svenska som andraspråk till alla 

elever som har ett annat modersmål än svenska samt de som också har behov av extra stöd i 

sin andraspråksundervisning. De utgår från ett test som heter Bok-up, som är ett språkprov 

som mäter elevernas studietekniska kompetens och deras språk- och begreppsutveckling. 

Skola 2 använder sig av samma test. Respondenten för Skola 2 säger att anledningen till att 

hen använder sig av Bok-up, är att hen inte hittat något annat som är bättre att använda sig 

av för att testa elevernas språkkunskaper i svenska. Skola 2 utgår också från nationella 

proven för elever i årskurs tre. De nationella proven för elever som redan har svenska som 

andraspråk rättas på ett annorlunda sätt än de prov som skrivs av förstaspråkselever. Båda 

skolorna berättar att det inte finns några klara riktlinjer för hur man går tillväga för att placera 

elever i svenska som andraspråk.  

5.5.2 Analys  

Skolornas grunder för placering av elever i svenska som andraspråk är att använda sig av 

olika redskap såsom Bok-up och nationella proven. Bok-up och nationella proven är fysiska 

redskap som lärarna använder sig av för att se hur elevernas kommunikation och 

tankeförmåga förhåller sig till de psykologiska redskapen såsom språk och begrepp (Säljö 

2008). Medieringens fysiska redskap används för att lägga något på minnet eller utföra ett 

praktiskt arbete (Säljö 2014). De fysiska redskapen har stor roll i elevernas lärande och 
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utveckling i svenska som andraspråk (Säljö 2008). Economou (2007) refererar till Cummins 

där han anser att ”human relationships are the heart of schooling” och med detta syftar han 

på att framgång nås genom relation mellan majoritets- och minoritetsgrupper samt rådande 

attityder till kulturell och språklig mångfald, som påverkar strukturerna i skolan. För att nå 

skolframgång menar Cummins att det är viktigt att förena samt skapa utrymme åt 

andraspråkselevernas kultur och språk i skolarbetet (Economou 2007).  

 

Anledningen till att respondenterna har valt att använda sig av dessa artefakter är att de inte 

har hittat någon bättre metod för att testa elevernas språkkunskaper. Detta kan kopplas till 

Economou (2007) som säger att lärarna saknar tillförlitliga tester för att bedöma elevernas 

behov av svenska som andraspråk (Economou 2007).  

 

Cummins (2001) säger att andraspråkselever inte bör bedömas på samma sätt som 

förstaspråkselever, vilket lärarna bör ta i beaktning för att det inte ska ske en felaktig 

placering av dessa elever i svenska som andraspråk (Cummins 2001). Economou (2007) 

menar också att inlärningsprocessen tar tid och att lärarna därför måste ta hänsyn till 

elevernas inlärningssituation (Economou 2007). Torpsten (2006) instämmer med Cummins 

och Economou genom att skriva att det är svårt att bedöma elever i svenska som förstaspråk 

och andraspråk på grund av att deras kursplaner är väldigt lika, trots att ämnena i sig är olika.  

Detta kan kopplas till att Skola 2 rättar andraspråkselevers nationella prov annorlunda än 

förstaspråkselevers.  

5.5.3 Metoder för placering  

De metoder som används för att identifiera elevers behov av svenska som andraspråk är ett 

test som bland annat testar ordförståelsen på eleverna. Skola 2 använder sig av Bok-up och 

nationella proven samt att lärarna pratas vid huruvida eleven är i behov av svenska som 

andraspråk. Skola 1 gör också ordförståelsetestet Bok-up. Specialpedagogen gör däremot 

testet på eleverna redan i förskoleklassen. I år valde Skola 1 att göra testet på alla elever i 

hela skolan för att se vad testet säger för något om alla elevers språkkunskaper i skolan. 

Tidigare gjordes det enbart på elever som haft ett annat modersmål än svenska. 

Respondenten på Skola 1 menar att det intressanta med dessa tester är att man kan se hur 

många elever med ett annat modersmål än svenska har både väldigt hög ordförståelse samt 

att vissa elever har väldigt låg ordförståelse. Det är dock inte enbart dessa elever som ligger 
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både högt och lågt i ordförståelse. Det finns elever med svenska som förstaspråk som också 

har lägre resultat vilket beror på att dessa elever har en annan problematik.  

5.5.4 Analys 

Analysen av grunder och metoder för placering av elever i svenska som andraspråk för båda 

skolorna går in i varandra, med skillnad att metoderna skiljer sig skolorna emellan. Skola 1 

gjorde Bok-up testet på hela skolan, vilket kan kopplas till Cummins (2001) som menar att 

syftet med att till exempel göra testet på hela skolan är att utveckla skolspråket samt att skapa 

språklig medvetenhet (Cummins 2001). Cummins (2001) studie instämmer med Vygotskijs 

teori som menar att medvetande formar människans språkliga praktiker. Språket är ett 

medvetande som avgör individens lärande och utveckling (Säljö 2008). 

5.5.5 Inblandade i beslutet 

De inblandade i besluten av placeringen av elever i svenska som andraspråk är återigen olika 

på Skola 1 och Skola 2. De inblandade i Skola 1 är specialpedagogen (som träffar eleverna 

mest), klassläraren och rektorn, som i sista hand godkänner beslutet. Svenska som 

andraspråkläraren är inte inblandad i beslutandet utan får bara direktiv att undervisa. Rektorn 

deltar väldigt mycket i undervisningen och känner alla elever på grund av att skolan är liten. 

På Skola 2 är de inblandade klassläraren och svenska som andraspråkslärarna. Respondenten 

för Skola 2 berättade att rektorn inte har något med det beslutet att göra på grund av att de 

inte har den inblicken i eleverna utan att det är svenska som andraspråkslärare och 

klasslärarna som arbetar med dessa elever. Om det uppstår tveksamma situationer kan det 

hända att rektorn blir inblandad. Här skiljer det sig i vilken skolpersonal som är inblandad i 

besluten av placeringen av elever. På Skola 1 är det specialpedagogen, klassläraren och 

rektorn medan det i Skola 2 är svenska som andraspråksläraren och klassläraren som 

beslutar.  

5.5.6 Analys 

Vi kan inte se något samband mellan vårt resultat och den tidigare forskning samt den 

teoretiska utgångspunkten som ligger till grund för vårt arbete. Däremot hittar vi ett samband 

med vad som står i skolförordningen. I skolförordningen (SFS 2011) står det att en elev med 

annat modersmål än svenska har rätt till att undervisas i svenska som andraspråk där detta 

ämne ingår i skolans kursplan. I detta fall är det rektorn som har högsta ansvaret att besluta 

om en elev ska undervisas efter kursplanen i svenska som andraspråk eller inte 
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(Skolförordningen SFS 2011). I vårt resultat sker placeringen av dessa elever på Skola 1 

enligt det som står i skolförordningen gällande svenska som andraspråk. Denna form av 

placering skiljer sig på Skola 2 där placeringen beslutas av svenska som andraspråksläraren 

och klassläraren. Det innebär att rektorn på Skola 2 inte är delaktig i huruvida elever placeras 

i svenska som andraspråksundervisning eller inte. Respondenten från Skola 2 motiverar att 

rektorn inte har den insynen i eleverna och därför får lärarna friheten att besluta om 

placering.  

 

5.5.7 Vårdnadshavares medverkan av placering:  

Båda respondenterna berättade att vårdnadshavare inte har någon medverkan i placeringen 

av elever i svenska som andraspråksundervisning. Vårdnadshavarna för eleverna kan inte 

ifrågasätta att barnet ges svenska som andraspråksundervisning om lärarna bedömt att eleven 

behöver denna undervisning. Förr så hade vårdnadshavaren makten att ifrågasätta samt 

skriva ett papper och frånta barnet den resursen. Respondenten för Skola 1 berättar att lärarna 

inte längre har någon skyldighet att berätta för vårdnadshavarna att deras barn har svenska 

som andraspråksundervisning. Det är lärarnas skyldighet att ge alla elever de förutsättningar 

som krävs för att eleven ska uppnå målen som står skrivna i läroplanen. Svenska som 

andraspråksundervisning sker inte utanför skolans ramar utan är en del av den vanliga 

undervisningen. Det är inte skolan själv som har beslutat om att vårdnadshavarna inte kan 

frånta eleven svenska som andraspråksundervisningen, utan det finns inskrivet. 

Respondenten är dock inte helt säker på var det står. Respondenterna berättade att 

vårdnadshavare för elever kan ha negativa erfarenheter till svenska som andraspråk. Därför 

ifrågasätter de anledningen till att deras barn har svenska som andraspråksundervisning. När 

vårdnadshavarna själva hade svenska som andraspråksundervisning i skolan utvecklades de 

inte, enligt sina egna erfarenheter. Skola 1 hade en vårdnadshavare som reagerade negativt 

på grund av att hen befarade att hens barn skulle bli utpekad när det särskildes i 

undervisningen. Rektorn hade då ett samtal med vårdnadshavaren där rektorn var tydlig med 

att informera att detta är en resurs som skolan ger till elever för att de ska kunna nå målen i 

kursplanen för årskurs tre. Rektorn var också tydlig med att om eleven inte klarar målen i 

årskurs tre så är det på grund av att eleven inte fått den resurs som skolan erbjudit. Det är 

inte bara Skola 1 som stött på detta problem, utan Skola 2 har också haft vårdnadshavare 

som har varit negativt inställda till svenska som andraspråksundervisning. Efter dialog med 
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rektorn har inställningen ändrats hos vårdnadshavaren. Generellt är vårdnadshavare positiva 

till att deras barn får svenska som andraspråksundervisning på båda skolorna.  

5.5.8 Analys 

I frågan om hur mycket vårdnadshavaren medverkar i elevens placering i svenska som 

andraspråk kan man tydligt se att föräldrarna skulle vilja ha ett större inflytande i sina barns 

placering. Detta på grund av att svenska som andraspråk anses ha låg status och därför skulle 

vårdnadshavare vilja att deras barn helst inte placeras i en sådan form av särskiljande 

undervisning. Ämnet svenska som andraspråk förknippas ofta med diskriminering och 

stigmatisering av elevgruppen (Myndigheten för skolutveckling 2004). På grund av rädslan 

för att skolan särskiljer deras barn genom att undervisa dem i svenska som andraspråk, 

motsätter sig vårdnadshavarna denna undervisning. De anser att undervisningen hindrar 

barnens framgång i skolan (Axelsson & Lennartsson 2002).  

 

Vårdnadshavarnas rädsla för att deras barn ska pekas ut samt rädslan för sämre skolresultat 

gör att vårdnadshavarna är negativt inställda till svenska som andraspråksundervisning. En 

annan rädsla som vårdnadshavarna kan ha om deras barn placeras i svenska som andraspråk 

är att de inte socialiserar med elever som har svenska som förstaspråk. Vygotskij syftar på 

att interaktion med andra hjälper människan att bygga upp sociala erfarenheter som 

förmedlas genom språket (Säljö 2008). Placeringen av elever i svenska som 

andraspråksundervisning kan vara ett hinder för dessa elever. Utifrån Säljö (2008) kan vi 

hävda att elever inte har förmåga att kunna använda sig av en yttre kommunikation med 

förstaspråkselever och genom det inre tänkande bearbeta sin inre kommunikation (Säljö 

2008). Nuförtiden är vårdnadshavarna maktlösa i delaktigheten av sina barns placering, då 

lärarna inte har någon skyldighet till att meddela att just deras barn behöver placeras i 

svenska som andraspråk. Corson (1998) menar att ett samarbete mellan skolan och 

vårdnadshavare till elever som bedöms behöva undervisning i svenska som andraspråk kan 

mynna i att dessa elever når bättre framgång i skolan. När vårdnadshavarna är delaktiga i 

sina barns skolgång tillsammans med lärarna ökar deras självförtroende och detta är en fördel 

för elevers skolframgång (Corson 1998). Även Lgr 11 förespråkar för ett bra samarbete 

mellan skolan och hemmet. Skolan och vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar och det 

är att tillsammans ge eleverna de bästa förutsättningar för att utvecklas och prestera bra i 

sina studier (Lgr 11 2011).  
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5.5.9 Sociala effekter  

I frågan om vilka sociala effekter som placeringen av elever i svenska som andraspråk 

medför, ansåg båda skolorna att en sådan placering inte medför några sociala effekter. 

Respondenten på Skola 1 berättar att många elever har behov av olika speciallösningar och 

därför är det inget märkvärdigt att gå iväg för att ha undervisning i svenska som andraspråk. 

Eleverna ser det som en del i undervisningen och det är inget som reflekteras ute på 

rastgården eller på något annat sätt. Respondenten på Skola 2 säger att det som hen har märkt 

är att eftersom det är många från samma land på skolan kan det bli att barnen umgås och 

leker med andra barn som pratar samma språk. På så vis kan det vara svårt för dessa barn att 

lära sig språket i den takt de borde. Respondenten säger också att detta inte sker hela tiden, 

eleverna är blandade i klasserna och där får de göra saker tillsammans med andra elever från 

andra nationaliteter. Respondenten ser detta fenomen som något som händer ofta i början av 

elevernas ankomst till Sverige då de är lite försiktiga på grund av att de inte kan språket. 

Respondenten menar att det är en nackdel att eleverna från samma språkgrupp talar sitt 

modersmål och leker med varandra eftersom att det kan hämma elevernas språkutveckling 

och i längden medföra vissa sociala effekter. 

5.5.10 Analys 

Respondenterna menar att placeringen av elever i svenska som andraspråk inte medför några 

sociala effekter. Respondenten på Skola 2 kan se en viss struktur bland elever som kommer 

från samma språkgrupp, att de tyr sig till varandra och därmed inte utvecklas språkmässigt. 

Kommunikationen med andra människor tillåter människan att yttra sig. Elever från samma 

språkgrupp som enbart interagerar med varandra får inte möjlighet att använda sig av 

språkliga begrepp med förstaspråkselever. Här gäller det att skolan tar sitt ansvar och gör att 

det sker en interaktion mellan förstaspråks- och andraspråkselever. För att motverka att 

elever assimileras bör skolan öppna upp för den andra kulturen och vidga sina vyer 

(Economou 2007). Forskning visar att elever med invandrarbakgrund som har svenska som 

andraspråk får utstå en viss diskriminering och stigmatisering (Myndigheten för 

skolutveckling 2004).  

5.5.11 Placering av olika grupper beroende på modersmål: 

I frågan om hur placeringen av elever i olika grupper skiljer sig beroende på deras modersmål 

säger båda skolorna att en sådan urskiljning inte sker. Respondenten på Skola 1 säger att 

eleverna inte är grupperade efter vilket modersmål de talar, utan att det är helt andra kriterier 
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än modersmålet som ligger till grund för en urskiljning om det behövs. Elever i årkurs tre 

har fasta grupper på Skola 1. Undervisningstiden är begränsad och dessa elever har andra 

svårigheter. Det är det som ligger till grunden för uppdelningen. Vissa elever har sociala 

svårigheter med varandra och det har legat som grund för placeringen av dessa elever i olika 

grupper. Det har med samspelet och skolmiljön att göra snarare än elevernas modersmål, 

säger respondenten på Skola 1. Respondenten på Skola 2 menar att det visst finns många 

elever från samma land och från samma språkgrupp som har kommit till skolan samtidigt. 

Dessa elever har ungefär samma grunder, men det är inget som ligger till grund för deras 

placering. Respondenten menar att en blandning av alla elever är bra oberoende av 

modersmålet. 

5.5.12 Analys  

Modersmål ligger inte på något sätt som grund för placering av elever i svenska som 

andraspråk, däremot finns det andra faktorer som påverkar uppdelningen. 

Samspelssvårigheter mellan elever och skolmiljön är två faktorer som ligger till grund för 

elevers placering. Detta kan vi se ur ett sociokulturellt perspektiv där Vygotskij syftar på att 

inlärningen sker i första hand via sociala möten och interaktion mellan elev och lärare (Säljö 

2014). Det bekräftar respondenterna genom att säga att en blandning av elever är bra 

oberoende av modersmålet. På detta sätt förespråkar man sociala möten och interaktion 

eleverna emellan.  

 

5.5.13 Slussning 

När det kommer till grunder och kriterier för huruvida elever slussas från svenska som 

andraspråk säger respondenten på Skola 1 att en sådan slussning inte sker på deras skola. 

Skolans verksamhet sträcker sig till årskurs tre och eleverna som behöver svenska som 

andraspråk går kursen under hela skoltiden på aktuell skola. Därefter börjar eleverna på en 

ny skola vid årskurs fyra och den tidigare skolan kan inte följa upp elevens utveckling i den 

nya skolan. Skola 2 använder sig däremot av det nationella provet och klasslärarens 

bedömning för att bestämma en möjlig slussning av elever från svenska som andraspråk. 

Rektorn på Skola 2 har gett svenska som andraspråksläraren, klassläraren och specialläraren 

friheten och tilliten att bestämma och bedöma vilka elever som är redo kunskaps- och 

språkmässigt för att slussas vidare från svenska som andraspråk. 
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5.5.14 Analys  

Slussningen sker olika på båda skolorna, på Skola 1 sker det ingen slussning alls och på 

Skola 2 kan en möjlig slussning ske. Slussningen på Skola 2 beror på hur bra resultat elever 

får i det nationella provet, samt en bedömning som görs av klassläraren, svenska som 

andraspråksläraren och specialpedagogen. OECD (2005) menar att elever med utländsk 

bakgrund stannar kvar i svenska som andraspråksundervisning under hela sin skolgång samt 

att kvalitén på undervisningen är dålig. Detta leder till att eleverna aldrig kommer till svenska 

som förstaspråksundervisning (OECD 2005). Det här kan vara en nackdel för elever som 

läser svenska som andraspråk för att kvalitén på andraspråksundervisning visat sig vara 

sämre än förstaspråksundervisning. Det kan också uppfattas som en nackdel för att elever 

som läser svenska som andraspråk inte får möjlighet att läsa svenska som förstaspråk som 

visat sig vara av bättre kvalité. Vygotskij refererar till att språket är redskapens redskap, 

språket är det viktigaste människor har (Säljö 2014). Detta redskap gör att vi interagerar med 

varandra. Språket är i sin tur samhällets band till individen och kollektivet. Genom språket 

formas vi och kommunicerar med andra och bildar egna tankar. För att ta del i andra 

människors överblick innebär det att människor kommunicerar med varandra för att få del 

av varandras sociala erfarenheter (Säljö 2008). Likt Vygotskij menar Landberg (1994) att 

språk är viktigt i människors liv. Han menar också att det är det viktigaste redskapet för att 

kunna interageras, göra oss förstådda och få fram vårt budskap (Landbergs 1994).  

5.5.15 Utvärdering av verksamhet 

Båda skolorna utvärderar verksamheten ungefär på samma sätt även om det skiljer sig 

mycket i metoden. Skola 1 utvärderar verksamheten genom att samtala om vad som har varit 

bra och vad som kan göras bättre i framtiden. Diskussionen och utvärderingen handlar om 

planeringen som gjordes för hur arbetet skulle läggas upp i årskurs ett till tre, hur det gick 

och om det skulle behövas läggas om till en ny planering eller inte. Detta sker vid terminens 

slut. På Skola 2 sker utvärderingen löpande under terminens gång mellan andraspråkslärarna 

där de diskuterar och utvärderar arbetet och planerar kommande år. På Skola 2 är även 

klassläraren inblandad i utvärderingen för att svenska som andraspråkslärarna ska få en 

helhetsbild av vad eleverna gör och hur det går för de under alla skolmoment och inte bara 

när de har svenska som andraspråk.  



 

34 

 

5.5.16 Analys 

Även här kan vi inte göra någon koppling till varken tidigare forskning eller vår teoretiska 

utgångspunkt. Det som visat sig utifrån studiens resultat är att utvärderingen av 

verksamheten sker olika beroende på skola. På Skola 1 sker utvärderingen av verksamheten 

i slutet av terminen där man går igenom vad som har varit bra samt vad som förbättras. Skola 

2 sker utvärderingen löpande under terminens gång.  
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6. Diskussion 

I vår diskussion kommer vi att utgå från våra frågeställningar, vårt syfte och resultat av våra 

intervjuer.  

 

Utifrån de grunder och metoder som båda skolorna använder sig av kan man komma fram 

till att dessa grunder och metoder inte skiljer sig särskilt mycket från varandra. Båda skolorna 

använder sig av ett redskap för att identifiera elevers behov av svenska som andraspråk. Det 

som skiljer dessa skolor åt är att verksamheten på Skola 1 sträcker ut sig från förskoleklass 

till endast årskurs tre. Medan verksamhet på Skola 2 sträcker ut sig från förskoleklass till 

årskurs nio.  Detta gör att Skola 2 har även möjlighet att använda sig av nationella proven 

som grund för bedömning av vilka elever som är i behov av undervisning i svenska som 

andraspråk.  

 

Skolorna i vår studie är medvetna om att de ska ge eleverna de resurser som finns på skolan 

för att ge dem språklig medvetenhet. Bok-up som redskap och nationella prov ger lärarna en 

inblick i huruvida eleven har en språklig medvetenhet. Språket som medvetenhet avgör 

elevens lärande och utveckling. Lärarna utgår från att utveckla elevens lärande. Bok-up och 

nationella proven är två metoder som är bra men det kan vara för magert för att testa 

elevernas språkliga kunskaper. Lärarna borde ha fler tillförlitliga tester för att bedöma 

elevernas behov av svenska som andraspråk.  

 

Både den tidigare forskningen och resultatet utgår från att rättningen av nationella prov bör 

ske annorlunda beroende på om man är andraspråkselev eller förstaspråkselev. Detta håller 

vi med om för att inlärningsprocessen tar tid och därför ska eleverna bedömas annorlunda 

för att ge elever en rättvis bedömning.  

 

Vidare på frågan om vilka som är inblandade i beslutandet av elevers placering i svenska 

som andraspråk är skolorna i vår studie medvetna om vad som är bäst för deras verksamhet. 

Men skolan bör följa skolförordningens föreskrifter och regler. Utifrån detta bör Skola 2 

även involvera rektorn i bedömningen av elevers placering i svenska som andraspråk och 

inte endast ge ansvaret till lärarna.  
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Lärarna och rektorn har bättre insyn i elevers kunskap och begränsningar och därför bör 

vårdnadshavarna inte få bestämma huruvida deras barn placeras i svenska som andraspråk 

eller inte. Att vårdnadshavarna får makt att bestämma kan leda till att deras barn inte får den 

undervisning de behöver. Får inte eleven den undervisningen för att nå framgång i skolan 

kan det störa deras skolgång. Men ett bra samarbete mellan skolan och hemmet är att föredra 

därför att det kan leda till att vårdnadshavarnas självförtroende stärks samt att elevernas 

skolframgång blir bättre. Vi menar att samarbetet mellan skolan och hemmet ska vara något 

positivt där vårdnadshavarna är delaktiga i deras barns skolgång, men inte att de ska lägga 

sig i, i undervisningen.  

 

Forskningen visar att elever som får svenska som andraspråksundervisning stannar kvar i 

undervisningen under hela sin skolgång, det vill säga att dessa elever inte slussas vidare till 

svenska som förstaspråk. Lärare som undervisar i ämnet har oftast inte rätt behörighet vilket 

kan leda till att elever inte får rätt undervisning och kan inte utvecklas i sitt språk. Tidigare 

forskning har visat att kvalitén inom svenska som andraspråksundervisning är för låg samt 

att eleverna inte ges möjlighet till att integrera med förstaspråkselever inom utbildningens 

ramar. Genom att elever får utvecklas i det svenska språket blir det lättare för 

andraspråkselever att kommunicera med förstaspråkselever. När människor kommunicerar 

med varandra tar de del av omgivningens sociala erfarenheter samt kan få fram det budskap 

de vill nå. Andraspråkselever bör interageras med förstaspråkselever i undervisningen för en 

god språkutveckling. Utebliven slussning kan medföra sociala komplikationer för dessa 

elever samt ett avstannande av språkutveckling. En annan komplikation som en utebliven 

slussning kan medföra är diskriminering och stigmatisering av dessa elever.  
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Slutsats 

Syftet med denna studie var att kartlägga och analysera grunder och kriterier för placering 

av elever i svenska som andraspråk ur ett lärarperspektiv. För att få svar på våra 

frågeställningar använde vi oss av intervjuer som en kvalitativ metod för att genomföra 

studien. Vi intervjuade två lärare i svenska som andraspråk med olika lärarbakgrund och 

arbetslivserfarenhet. Resultatet i vår studie visar på att riktlinjer för placeringen av elever i 

svenska som andraspråk skiljer sig beroende på skolorna. Resultatet visade också på att de 

inblandade i beslutandet också skiljer sig beroende på skolorna. Enligt skolförordningen bör 

rektorn på skolan besluta huruvida elever ska placeras i svenska som 

andraspråksundervisning, vilket visade sig inte stämma i praktiken. Slussningen i skolorna 

skiljde sig åt. En av skolorna gjorde ingen slussning medan den andra skolan diskuterade 

med andra lärare på skolan om en slussning var möjlig för en elev. Vår slutsats är att dessa 

två skolor inte har några gemensamma grunder och kriterier för placering av elever i svenska 

som andraspråk. Detta gör att kvalitén på svenska som andraspråksundervisningen i studiens 

skolor ser olika ut beroende på skolornas medvetenhet i ämnet samt hur viktigt de tycker att 

ämnet är.   

  

Utifrån studiens resultat bör alla skolor ha gemensamma riktlinjer för att bedömningen av 

placeringen i svenska som andraspråk ska vara rättvis. Alla elever ska bli bedömda utifrån 

samma kriterier. Kommunen borde ta större ansvar och ha gemensamma riktlinjer för alla 

skolor inom kommunens gränser. Dessutom bör lärare som undervisar svenska som 

andraspråk inneha rätt behörighet för att undervisningen ska bli så korrekt och bra som 

möjligt. På så sätt blir undervisningens kvalité inom svenska lika för alla.  

 

Vidare forskning kan göras inom detta ämne genom att inkludera fler skolor för att få en 

bredare syn på huruvida det finns likheter och skillnader mellan skolorna. Forskning kan 

också göras om huruvida elever som slussas vidare kan slussas till svenska som 

förstaspråksundervisning och därmed hur de klarar sig där.  
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Bilagor 

Bilaga 1  

Samtyckesformulär 
 

 

Uppsala universitet  

 

Student  

Helin Ibrahim Osman 

José Minotta  

 

 

 

                 

Till berörda deltagare: 

 

Medgivande för deltagande i en studie om en undersökning om hur elever placeras i svenska som 

andra språk. 

 

Projekt 

Arbetet har som övergripande syfte att göra en undersökning för att kartlägga och analysera grunder 

och kriterier för placering av elever i svenska som andraspråk undervisning. 

 

 

Metod 

Undersökningen kommer att bestå av intervjuer om kommer att genomföras och därefter analyseras. 

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 universitets 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).  

 

Medgivande: 
Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade materialet i 

undersökningen.  

 

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

avbryta sin medverkan. 

□  Jag vill medverka i studien.  

□  Jag vill inte medverka i studien.  

 

Datum  __________________________________________ 

 
Underskrift  ___________________________________________________ 
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Bilaga 2  

 

Inledningsfrågor: 

 Hur länge har du jobbat som svenska som andraspråkslärare? 

 Har du alltid jobbat som det eller har du också jobbat som klasslärare? Hur länge i 

så fall? 

 Hur trivs du med att jobba som svenska som andraspråkslärare? 

 Vad har varit mest påfrestande med att jobba som svenska som andraspråkslärare? 

 Vad har varit det mest givande med att jobba som svenska som andraspråkslärare? 

 

Intervjufrågor:  

1. Vilka grunder används för att identifiera elevers behov av svenska som andraspråk?  

2. Vilka metoder används för att identifiera elevers behov av svenska som andraspråk? 

3. Vilka är inblandade i beslutandet i denna process? 

4. På vilket sätt medverkar föräldrar i elevers placering i svenska som andraspråk?  

5. Hur är föräldrarnas inställning till att deras barn placeras i svenska som andraspråk 

undervisning? 

6. Vilken inställning har elever som placeras i svenska som andraspråk till själva 

ämnet? 

7. Vilka sociala effekter medför placeringen av elever i svenska som andraspråk?  

8. Hur fungerar samspelet mellan elever som har svenska som andraspråk och de som 

inte har det?  

9.  

a) Vilka modersmål är representerade i elevgruppen?  

b) Är eleverna födda i Sverige eller utrikesfödda?  

c) Om de inte är födda i Sverige, hur länge har dem vistas i Sverige?  

d) Om eleverna är födda i Sverige, varifrån kommer föräldrarna? Hur länge har de 

vistats i Sverige?  

10. Hur introduceras svenska som andraspråk för elever som inte har det latinska 

alfabetet? 

11. Hur skiljer sig placeringen av elever i olika grupper beroende på deras modersmål?  

12. På vilka grunder och kriterier slussas elever vidare från svenska som andraspråk?  

13. Hur utvärderas arbetsformen av placeringen av elever i verksamheten?  

14. Vill du tillägga något mer?  

 

 

 

 

 


