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Abstract 

In a society where second language learning becomes frequently considered as the norm in 

Swedish schools, it is to be considered of utmost importance to respect the term by truly 

comprehending the meaning of said terms. In this study, the term multilingualism and second 

language learning will be the center of attention. As we focus on teachers and how they 

present their collection of assignments to young second language learners.  

There are differences between young students living in their country of birth whilst learning 

their first foreign language (e.g. Swedish students learning English) - and students who 

immigrate to another country and trying to adapt their mother language while simultaneously 

trying to learn a new language (e.g. Arabic students learning Swedish).  

Foreign children in Sweden need to learn three languages simultaneously (mother language, 

Swedish and English), and have to accommodate to new life changing situations such as 

living in an unknown country. 

I have conducted qualitative interviews with teachers of two different schools and this data 

will be summarized in this study. The interviews will focus on teachers and their approach to 

students with Swedish as a second language, what they would like to improve, as well as 

describing their "ideal" if there were no restrictions (e.g. economy). I will then compare the 

results to see if the two different schools work differently towards their focus on students who 

are learning Swedish as a second language. 

Key words: Swedish as a second language, foreign students 

Nyckelord: Svenska som andraspråk, utländska elever 
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1. Inledning 

"De [eleverna] ska uppnå en behärskning av svenska språket som ger dem tillträde till en 

svensk kamratgemenskap, till fortsatta studier, till ett yrkesliv och till ett aktivt deltagande i 

samhällslivet. [...] Ämnet svenska som andraspråk är nyckeln till skolans andra ämnen." 

(Kerstin Nauclér, 2001). 

 

Inför denna uppsats tänkte jag inrikta mig mot elever med svenska som andraspråk, då jag 

under en längre period velat skriva om detta. Tankegångarna började rent teoretiskt när jag 

deltog i de verksamhetsförlagda utbildningarna. Under dessa veckor hade jag fått i uppgift att 

fokusera på något specifikt ämne - ena praktiken kunde det vara i matematiken och andra 

gången var det pedagogiken i fokus (utbildningsvetenskaplig kärna). Men medan jag som 

student gjorde min studieplikt kunde jag samtidigt inte motstå grunna över elever som 

migrerat från andra länder och som tydligt var besvärade över det svenska språket. Där satt 

exempelvis Esmeralda
1
 med sin bok på svenska, och sin bokrecension som enligt läraren 

skulle göras färdigt under denna svensklektion. Jag observerade Esmeralda under en längre 

period av lektionen och trots att hon aldrig lyckades påbörja sin första mening av 

bokrecensionen räckte hon ändå inte upp handen - och detta berodde inte av att hon inte 

behövde hjälp. Istället hade hon valt att inte räcka upp handen. 

 

Jag är en person vars båda föräldrar kommer från Libanon. Dialogen i hemmet skedde främst 

på arabiska och med en tillsatt gnutta svenska och detta ledde till att jag kände mig språksvag 

i klassrummet - inte minst i ämnet svenska. Redan då började jag fundera mycket kring 

satsningen som gjordes på mig. Jag kände att pedagoger upplevde att jag klarade mig utan 

extrastödet, medan jag i själva verket inte alls kände så och detta låg till grund till varför jag 

blev "Esmeralda" i klassrummet. 

 

1.1 Läroplan - Svenska som andraspråk 

I läroplanens övergripande mål skiljer det inte så mycket mellan ämnet svenska och svenska 

som andraspråk. För det mesta är de identiska, med några skillnader som t.ex. lyfts upp i 

"ämnets syfte" där det står att elever även bör ges "möjligheter att kommunicera på svenska 

utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet" (Läroplan för 

                                                           
1
 Alla namn på elever, såväl som pedagoger är påhittade med syftet att skapa en mera sammanhängande text för 

läsaren (Vetenskapsrådet, 2011). 
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grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, hädanefter Lgr. 11). Det står även att 

elever med svenska som andraspråk bör få ta del av språkliga strategier för att gynna lärandet 

av språket. 

I det centrala innehållet för årskurs 1-3 inom kategorin "läsa och skriv" står det även att elever 

med svenska som andraspråk bör få ta del av "läsriktning samt bokstävers form och ljud i 

jämförelse med modersmålet" (a.a.). I kategorin "tala, lyssna och samtala" finner vi tre extra 

punkter som dels tar upp att elever med svenska som andraspråk även ska få arbeta med 

"uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd". I en annan 

punkt står det, mycket likt det föregående nämnda centrala innehållet, att eleverna bör få 

arbeta med det svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålet (a.a.). Slutligen står det i 

kategorin "språkbruk" att elever med svenska som andraspråk dessutom skall få möjlighet att 

lära sig "vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens 

modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk" 

(a.a.). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare arbetar med elever som har svenska som 

andraspråk. Uppsatsens empiri kommer att besvara följande forskningsfrågor: 

 Hur talar lärarna om sina andraspråkselever? 

 Hur arbetar lärare med elever som har svenska som andraspråk? 

 Sätts det särskilda mål på elever med svenska som andraspråk? 

2. Disposition 

Uppsatsen är disponerad på följande vis: kapitlet bakgrund går kortfattat igenom det 

historiska perspektiv som berör migration som helhet. I detta kapitel inkluderas även hur 

begreppet "andraspråk" används mer frekvent för varje år. Kapitlet bakgrund ser till att du 

som läsare får en tydlig bild kring begreppet andraspråkselever. 

 

Följande kapitel, metod och material, beskriver vad och hur jag gått tillväga för att leta fram 

informationen som i sin tur skall presenteras i analyskapitlet. I de subkapitel som finns under 

metod och material beskrivs även hur jag valt lärare, hur jag bearbetat intervjuerna samt vilka 

etiska förhållningssätt uppsatsen följer.  
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Tidigare forskning är nästa kapitel som tar upp andra människors arbeten kring ämnet som 

denna uppsats berör. I nästa kapitel, presentation av intervjuerna, presenteras all empiri som 

jag samlat. Det är med denna information som jag i nästkommande kapitel, sammanfattning 

av intervjuerna, redovisar lärarnas svar på ett koncentrerat sätt.  

 

I det sista kapitlet, diskussion, presenteras och argumenteras en slutsats baserat på uppsatsens 

frågeställningar. Här presenteras ingen ny fakta, utan istället kommer jag att jämföra de 

presenterade intervjuerna och den tidigare forskningen i uppsatsen. 

 

3. Bakgrund 

3.1 Historiskt perspektiv 

Ann-Christin Torpstens (2008) avhandling om elever med svenska som andraspråk beskriver 

hur Sverige runt 1950- och 60-talen rekryterade människor från olika delar av Europa för att 

hjälpa till med den svenska industrin (s. 19). Under denna period togs människor in för s.k. 

"arbetskraftsinvandring" (Migrationsverket, 2019). På grund av krig som pågick i slutet av 

1970-talet förändrades migrationsbilden och plötsligt flydde folk från deras hemländer för att 

söka skydd i tryggare delar av världen. Ett utav dessa länder som tog emot flyktingar var 

Sverige och redan vid slutet på 1990-talet hade andelen utrikes födda ökat från enstaka 

procent till hela elva procent av befolkningen (Torpsten, 2008:19). Innan millennieskiftet togs 

några migrationspolitiska beslut som i sin tur gjorde att flyktingar fick det svårare att få 

uppehållstillstånd (a.a.). I Sverige idag talas det omkring 146 språk i grundskolan där den 

ledande majoriteten bland de språkliga minoriteterna är arabisktalande elever (Musk, Nigel 

och Wedin, Åsa, 2010:16). 

 

4. Metod och material 

I detta avsnitt presenteras de alternativ som jag har valt för att få fram resultaten. I detta 

kapitel finner ni även en beskrivning till varför jag valde att dela upp intervjuerna med olika 

metodiker. Resultatet av denna språkvetenskapliga studie har huvudsakligen sammanställts av 

intervjuerna som redovisas i kapitel 6. Jag har intervjuat sex lärare från två olika skolor. Det 

är med hjälp av informationen från intervjuerna som jag kommer att kunna besvara studiens 

forskningsfrågor. 
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Utöver detta har jag valt att ytterligare förstärka forskningsresultatet genom att använda mig 

av relevanta avhandlingar och studentlitteraturer som även utgör uppsatsens främsta källor.  

 

4.1 Intervjuer 

Intervjuer där en eller flera personer ställs mot frågor är en av de grundläggande metoderna 

för att få fram information i en kvalitativ studie. Jan Håkansson (2013) tar upp nackdelar med 

intervjuer; hur de exempelvis kan vara tidskrävande och oftast når ett begränsat antal 

personer. Samtidigt går han igenom fördelar, så som att intervjuer bland annat involverar 

ögonkontakt och kroppspråk som i sin tur kan ge intervjuaren mer information ur samtalet än 

om samtalet hade skett via exempelvis ett telefonsamtal. Håkansson (2013) motiverar hur 

planerade intervjuer med struktur i form av en intervjuguide kan vara gynnande för att 

kvalitativt få respons (s. 89-90).  

Inför samtalet med några pedagoger valde jag att intervjua med inspiration av Håkanssons 

(2013) formuleringar som är designade för att ge mer respons än ett ja eller nej (se bilaga 1 

för intervjufrågorna). I dessa intervjuer kunde jag anpassa mig efter den intervjuandes tempo 

och se till att även klämma in olika frågeställningstekniker som exempelvis: 

Uppföljningsfrågor: "vad menar du med vad du nyss sa?" 

Specificerande frågor: "vad gjorde du just då?"  

Indirekta frågor: "hur tror du att andra elever ser på elever med svenska som andraspråk" 

Håkansson (2013) tar även upp något som ytterligare stärks av Steinar Kvale (1997:126), 

nämligen att tystnad också kan användas med huvudsyftet att låta den som blir intervjuad 

finna harmoni och därtill uttala sig när han/hon känner sig redo att ge ett utförligt svar 

(Håkansson, 2013:90). Under intervjuerna såg jag därför till ge utrymme för tankar. Redan 

innan intervjun hade påbörjat förklarade jag att röstinspelningen inte kommer att publiceras 

någonstans, utan kommer att användas enbart med syftet av att underlätta omvandlingen av 

ljud till text. Enligt min upplevelse gjorde detta att stämningen blev mera avslappnad och 

detta resulterade i en bättre intervjumiljö för mig, såväl som för pedagogerna. 

Håkansson (2013) tar även upp ytterligare en fördel med individuella intervjuer, nämligen det 

att man inte behöver vara strikt begränsad till ett frågeformulär utan att man utöver impulsiva 

uppföljningsfrågor även kan gå in i detalj hos den som blir intervjuad. Han beskriver även hur 

man, till skillnad från ett opersonligt formulär, även kan "bygga upp ett ömsesidigt förtroende 
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med intervjupersonen och därigenom få ta del av mer personlig information än vad man 

annars skulle fått fram" (Håkansson, 2013:92). 

 

4.2 Intervjuer via digitala medel 

På grund av något oförutsett var en lärare ur två respektive skolor tvungen att omboka 

intervjun. Istället tog vi (jag och pedagogen) ett gemensamt beslut och valde att istället utföra 

intervjun via e-post. Denna metod av intervju var ej ursprungligen planerad och jag fick 

därför omformulera mina frågor utifrån Håkanssons (2013) intervjuguide (se bilaga 2). På 

grund av hur konkret ett meddelande är via e-post har jag valt att inte redigera något innehåll, 

utan kommer istället att kopiera mejlets innehåll och klistra in det i presentationsavsnittet.  

 

4.3 Att jämföra 

I analys- och diskussionsdelen kommer jag att jämföra intervjuernas svar med varandra. Detta 

kommer att med god forskningssed ske på ett opartiskt och objektivt sätt (Vetenskapsrådet, 

2007). Undersökningen och resultatet i fråga skall inte ses som en helhetsbild över alla skolor 

i landet. Intervjuerna tillhör alltså sex olika lärares svar på mina intervjufrågor. 

 

4.4 Val av skolor och lärare 

Jag valde att intervjua sex olika lärare från två olika skolor (tre pedagoger från skola 1 och tre 

pedagoger från skola 2). Varför jag valde dessa skolor berodde främst på att jag sedan tidigare 

haft kontakt med rektorerna på dessa skolor. Det skulle därför underlätta för mig, såväl som 

rektorerna på skolorna, om de visste vem det var som skulle besöka institutionerna. 

 

Medan det var relativt enkelt att bestämma mig för två skolor var jag ännu osäker på antalet 

pedagoger som jag skulle intervjua. Just antalet (6) pedagoger valde jag då jag känner att den 

kvalitativa studien utgörs efter kvalitén per intervju, snarare än kvantiteten. Jag valde därför 

att konstruera ett fåtal välarbetade intervjuer än att satsa på ett dussintal intervjuer som i 

slutändan ändå inte skulle ge samma kvalitativa resultat. Pedagogerna jag valde var dels 

bekvämlighetsutvalda ur skolans "kontakta oss"-hemsida. Där fick jag kontakt med fem 

lärare, medan jag blev refererad till den sjätte och sista läraren när jag kom i kontakt med en 

av lärarna i ena skolan. 
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Ur skola 1 hade vi följande pedagoger: både pedagog 1 (Elin
2
) och 2 (Julia) är utbildade f-3 

lärare och pedagog 3 (Sandra) är både utbildad f-6 lärare samt utbildad svenska som 

andraspråkslärare. Alla tre pedagoger har jobbat i samma skola i många år.  

 

Ur skola 2 hade vi: pedagog 1 (Karin) som är utbildad f-3 lärare och pedagog 2 (Ronja) som 

är f-6 lärare. Karin har varit lärare i skolan i många år medan Ronja är relativt nyanställd i 

skolan. Den tredje pedagogen (Claudia) som besvarade frågorna via e-post har jag ingen 

information av. 

 

4.5 Bearbetning av intervjuerna 

När pedagogerna blivit intervjuade och allt innehåll fanns lagrat i inspelningsapplikationen 

och i min e-mail valde jag att lyssna och läsa innehållet ett flertal gånger. Håkansson (2013) 

skriver om hur man inför kvalitativ forskning, bör noggrant utforska materialet genom att 

upprepningsvis läsa/lyssna igenom innehållet (s. 101). Detta kan resultera i att intervjuaren får 

nya insikter som i sin tur kan leda till ett bättre resultat.  

 

För att ytterligare ge varje intervju liknande förutsättningar hade jag även planerat att dagsvis 

dela upp innehållet. Jag bearbetade därför inte fler än en intervju åt gången och jag hade 

proaktivt preparerat ett litet anteckningsblock där jag skrev ned detaljer i mikronivå (så som 

extra långa andetag eller suckar från den som blir intervjuad). 

 
4.6 Etik 

Vetenskapsrådet (2017) föreskriver ett förhållningssätt där författaren inte framför egna 

partiska åsikter. Författaren bör alltså inte vinkla åsikter efter förutfattade uppfattningar utan 

bör förbli objektiv. Även tidigare forskning som jag valt bygger på etiskt granskat material 

(Vetenskapsrådet, 2017). Utöver detta följer jag The European Code of Conduct for Research 

Integrity. Den reviderade koden (2017) där ärlighet, opartiskhet och skyldighet att värna 

intervjuarnas intressen ingår i det vetenskapliga förhållningssättet (Vetenskapsrådet, 

2017:69). 

 

                                                           
2
 Alla namn är fiktiva 
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Även Håkansson (2013) skriver om etik där han exempelvis beskriver hur de som lämnar 

information har rätt att få veta hur informationen används i undersökningen och hur och var 

informationen kommer att redogöras (s. 99).  

 

Av dessa skäl såg jag till att först och främst få godkännande av rektorerna för de respektive 

skolorna. I mejlen informerade jag vad som kommer att framgå i uppsatsen. Här stod det 

exempelvis att namn på skolor/elever ej skulle förekomma. Intervjuerna som skedde ansikte-

mot-ansikte spelades in med hjälp av mobiltelefonens inspelningsapplikation. På grund av 

etiska skäl hade jag, redan innan intervjuerna med pedagogerna, informerat dem om 

inspelningen och inväntat ett samtycke gällande ljudinspelning.  

 

5. Tidigare forskning 

5.1 Skillnad på svenska och svenska 

Kenneth Hyltenstam (1994) skriver om missuppfattningar kring ämnet svenska och svenska 

som andraspråk. En av missuppfattningarna är: [...] "svenska som svenska." (Hyltenstam, 

m.fl. 1994:6). Detta har enligt Hyltenstam (1994) bidragit till att behöriga lärare i svenska 

även tros vara behöriga lärare i svenska som andraspråk. Vidare menar författaren på att trots 

korrelation mellan ämnena bör de ändå avskiljas ifrån varandra. Svenska (som förstaspråk) 

bygger dels på att förstärka elevers formella språk, men även förbättra elevers anpassning till 

kommunikation i tal och skrift beroende på omständigheter. Utöver detta får elever ett bredare 

ordförråd via litteratur som grundpelare, samt att eleven skall kunna grammatiskt analysera en 

text. Undervisningen gentemot elever som läser svenska som förstaspråk är helt enkelt 

anpassade efter elever som "redan kan svenska" (Hyltenstam, 1994:6). Ytterligare beskriver 

Hyltenstam (1994) att elever med svenska som förstaspråk lärt sig språket på naturlig väg (i 

exempelvis hemmet) och att dessa elever spenderar timmar i svensklektioner i att expandera 

sitt språk.  

 

Elever som har svenska som andraspråk arbetar däremot med helt andra förutsättningar. 

Själva huvudpremissen bakom svenska som andraspråk blir att arbeta med inlärning av 

svenska som barn med svenska som modersmål redan lärt sig innan de placerats i 

grundskolan. Pedagogers uppgift blir att på ett högst individualiserat plan "bedöma varje 

enskild elevs nivå och anpassa sin undervisning efter den" (Hyltenstam, 1994:7). Det här är 

ett krävande arbete - inte minst för att majoriteten lärare som undervisar i svenska som 
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andraspråk måste lära sig ämnet "utifrån" alltså att det inte är något de själva deltagit i när de 

varit i skolan som matematik- eller engelsklektionerna (s.7).  

 

5.2 Interaktionen mellan lärare och elev 

Teknologi är en exponentiellt växande "produkt". Människan strävar alltmer för att skapa 

teknologiska produkter som skall underlätta personens vardag. Detta kan alltså handla om 

vardagliga quality of life (övers: livskvalité) förändringar som ofta syftar till att personen i 

fråga skall tjäna in tid. Teknologi är något som förändrat människors arbeten (hissoperatörer, 

biografmaskinister, tågbiljettsäljare etc) genom robotar eller AI (artificiell intelligens
3
). 

 

Trots teknologin är den mänskliga faktorn viktig i läraryrket men samtidigt behöver lärare 

assimilera teknologin för att underlätta lärandet i helhet. I Cummins (2001) forskning som 

berör en modell för inlärning av det kunskapsinriktade språket har han beskrivit hur man 

effektiviserar goda förutsättningar i klassrummet för alla elever, inte minst tvåspråkiga elever. 

Här beskriver Cummins hur man skall ta vara på elevens flerspråkighet och inte ignorera den. 

Pedagogen skall inte "lämna [elevens] språk och [elevens] kultur utanför skolans väggar", 

utan inkludera språket i lärandet (Cummins, 2001:94). Läraren bör alltså investera i elevens 

identitet (inkl. språket) för att öka interaktionen mellan parterna och på så vis få elevens 

uppmärksamhet och således öka det kognitivta engagemanget. Genom en lärares bejakande av 

elevens "kulturella, språkliga och personliga identiteter" kan man alltså öka chanserna för att 

eleven anstränger sig för att ta in lärdomar (a.a.). Lärdomarna som eleven tar del av kan även 

ge ett moraliskt lyft då elevens självbild stärtks. Det blir en s.k. dominoeffekt där en liten 

händelse (ett prov går bättre än förväntat) initierar ett förlopp av framtida följder (framtida 

prov går avsevärt bättre). 

 

5.3 Vikten av skriften 

Wedin (2010) nämner hur det inte är ovanligt att man glömmer bort vikten av skrift. Men 

även när vi öppnar kylskåpet för att äta frukost på morgonen, läser meddelanden på "att göra-

listan", läser kalendern, besvarar ett sms, söker information på internet eller läser instruktioner 

om hur man skall bygga ihop en garderob, så använder vi oss av skriften (Wedin, 2010:177). 

Skriftspråket blir en av människans allra viktigaste sätt att inte bara föra fram sina tankar utan 

även för att fungera i dagens vardag. Det kommer inte heller som en överraskning att 
                                                           
3
 Ett människoskapat program som uppvisas av maskiner i syfte av att hjälpa inom ett eller flera områden 

(övers. från Techopedia, 2019).  
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språkbehärskning och läs- och skrivförmåga hänger samman för att skapa goda 

kunskapsförutsättningar i skolan. 

 

I den svenska grundskolan är andelen elever som har ett annat modersmål ungefär 18%. Dessa 

elever, med skiftande bakgrunder och med kunskaper som är högst varierade, har enligt 

statistik sämre skolresultat än enspråkiga elever (Wedin, 2010:173). Man kan därför 

konstatera att skolan inte uppnår likvärdighet i det här avseendet.   

 

Inom skolan har man valt att prioritera läsande och skrivande som de primära delarna. Skolan 

förväntar alltså att eleverna skall uppnå mycket hög nivå i skrivande och läsande för att uppnå 

tillfredsställande resultat (Wedin, 2010:175). Med detta sagt är det underförstått att elever 

med svenska som andraspråk behöver tid till att utveckla alla ämnen i skolan, och inte enbart 

ämnet svenska som andraspråk. Det är därför viktigt att alla lärare, oavsett om läraren är 

inriktad inom ämnena NO, SO eller idrott, förstår vikten av att samspela och identifiera sig 

med eleverna som generellt sätt har det svårare än enspråkiga elever (a.a.). Språket är inte 

heller bara begränsat till skrift och tal utan människan kommunicerar också via "bilder, 

tecken, gester och musik" (Wedin, 2010:176). Wedin (2010) refererar till ett vidgat 

språkbegrepp där språk går utanför gränserna av talet och skriften. Istället inkluderar språket 

även "bildspråk, musikspråk, filmspråk och dans och rörelse som språk" (2010:176). 

 

Wedin (2010:184) hänvisar till Hyltenstam (2007) som lyfter fram att skolframgången är 

direkt kopplade till språkbehärskning och läs- och skrivförmågan. Följande faktorer är viktiga 

för att barn ska få goda förutsättningar inom skriftspråksutveckling: 

 

 "undervisningsspråket är detsamma som det språk eleven använder i hemmet, 

 eleven har ett ordförråd på minst 6000-10000 ord i undervisningsspråket, 

 eleven förstår innebörden av minst 75 procent av innehållsorden i de texter som ska läsas." 

     Hyltenstam (2007:66) 

  

5.4 Att ta vara på tidigare kunskaper 

Cummins (2001:95) beskriver hur tidigare erfarenheter och kunskaper ligger som bas för att 

ny information skall kunna hanteras. Wedin (2010) framhäver detta ytterligare genom att 

poängtera hur läs- och skrivutveckling arbetas bäst med om pedagogen väljer att utgå från 

elevens tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta stärks ytterligare i Fielding och Pearsons 
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(1994) forskning om läsförståelse, där de hävdar att ju mer [människan] redan vet och förstår, 

desto mer kan personen i fråga använda kunskapen och implementera den och på så vis 

expandera sina tankar kring innehållet (Fielding & Pearsons, 1994:62). Detta bekräftar 

idéerna att man måste ta vara på tidigare kunskaper hos eleverna. Elevers tidigare kunskaper 

blir som en pelare som håller upp den nya kunskapen som eleven skall ta in. 

 

Cummins (2001) nämner även att pedagogen bör aktivera elevernas tidigare kunskaper och 

därför inte bara ta de tidigare erfarenheterna förgivet. Med detta menas alltså att eleverna bör 

vara medvetna om sina tidigare erfarenheter för att kunna aktivera dem och att det är 

pedagogernas ansvar att genomföra denna form av aktivering. Elever kan således inte aktivera 

sina tidigare kunskaper utan hjälp av pedagogens vägledande (2001:95-96). Medan aktivering 

av tidigare kunskaper möjliggör elevernas förmåga att lära sig på ett smidigare sätt har 

pedagogen inte möjlighet att använda samma strategi för att alla elever ska gynnas av sina 

tidigare erfarenheter. Istället kräver undervisningen särskild uppmärksamhet på individnivå. 

Detta beror på många faktorer, en av dessa är att varje elev kommer från olika bakgrunder 

med tidigare kunskaper gentemot varandra (2001:96). Läraren kan således inte hantera flera 

elever på ett och samma sätt med hjälp av exakt samma metod och detta beror på att ingen 

elev är likadan, inte ens syskon eller till och med tvillingar. Den andra faktorn involverar 

elever som inte är medvetna över hur man kan använda sig av tidigare erfarenheter. Enligt 

Cummins (2001) är detta mera vanligt hos äldre elever som tvingats avbryta sin utbildning 

och har ett begränsat språkbruk (s. 96).  

 

5.5 Forskning kring tvåspråkighet 

I Vygotskij och pedagogiken (1998) har Kamil Z. Özerk gjort en forskning om tvåspråkighet. 

Denna forskning baserar sig främst på Lev Vygotskijs positiva syn på tvåspråkig uppväxt. 

Özerk hänvisar till Vygotskij som talar om tvåspråkighet. Vygotskij menar att "[...] 

användningen av två eller flera språk blir en livsnödvändighet" (Om barnets psykiske 

udvikling, 1982:179). I Özerks forskning tar han även upp Vygotskijs tankar om hur 

förstaspråket (modersmålet) och andraspråket (främmande språket) påverkar varandra 

kontinuerligt och under hela förloppet av den kognitiva språkutvecklingen hos människan 

(1998:140).  
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Under tidiga 1900-talet var det förekommande att psykologer och lingvistiska forskare var 

kritiska till tvåspråkighet. Dels togs det upp hur tvåspråkighet ledde till språkblandning och 

språkförvirring. Utöver detta hävdades det att människan med tvåspråkighet även riskerade ha 

svårare att förstå saker, samt att individens självdisciplin minskades. Dessa tankar uppstod i 

och med de ideologiska tankarna att människan "av naturen var enspråkig" (1998:141). Denna 

mentalitet kring tvåspråkighet fick dock kritik då dessa antaganden dels baserades på 

forskningar som gett svaga resultat och övergeneraliseringar som inte tog hänsyn till sociala 

aspekter. Det var dock inte förrän i början av 60-talet som tvåspråkighet uppmärksammades 

av samhället som något mycket positivt och det var i samband med detta som många forskare 

enades om att [människan med] flerspråkighet sällan resulterar i något negativt.  

 

Bidragande till denna positivitet var Wallace E. Lambert och Elisabeth Peal (1962) som 

utförde en undersökning som de misstänkte skulle visa både för- och nackdelar med 

tvåspråkighet. Trots att de utförde undersökningen med detta öppna sinne för positiv 

respektive negativ kritik, insåg de snabbt att det inte riktigt fanns negativa delar med 

tvåspråkighet. Undersökningen berörde 164 tioåriga elever där ungefär hälften var tvåspråkiga 

elever. Forskarna ville undersöka och jämföra elevernas kognitiva flexibilitet och se om det 

fanns ett samband mellan språkkunskaperna och tankeförmågorna. När de verbala och 

skriftliga testen hade utförts hade Lambert och Peal (1962) fått fram resultat som visade att 

tvåspråkiga elever gjorde mycket bra ifrån sig. Resultaten visade att de tvåspråkiga eleverna 

till och med lyckades överträffa de enspråkiga eleverna. Trots tydligt resultat var forskarna 

inte helt övertygade om vad som kan ligga bakom dessa resultat; de behövde alltså bekräfta 

huruvida tvåspråkighet ger en positiv effekt på kognitiv flexibilitet, eller om det är kognitiv 

flexibilitet som främjer tvåspråkigheten. År 1964 valde en annan forskare, M.E. Anisfelt 

(1964), att fortsätta med denna hypotes och även hennes studie förstärkte Peals och Lamberts 

undersökning. I hennes studie hade de tvåspråkiga eleverna varit överlägsna i test "som 

krävde symboliska manipulationer, kognitiv flexibilitet och kreativ flexibilitet" (Özerk, 

1998:144-145).  

 

6. Presentation av intervjuerna 

Inför denna analys kommer pedagogerna att bli kallade efter fiktiva namn.  
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6.1 Skola 1, Elin, Julia & Sandra  

6.1.1 Attityd och arbetssätt 

I skola 1 hade Elin och Julia fem elever var, medan Sandra hade tre elever med svenska som 

andraspråk. Gällande attityd och arbetssätt gentemot elever med svenska som andraspråk var 

Elin och Julia enade. Båda berättade om hur elever med svenska som andraspråk behövde 

extra stöd i lektioner och hur det var vanligt att man arbetade med dessa elever lite extra 

mycket. Å andra sidan konstaterar Sandra att det inte nödvändigtvis behövs ansträngas mer 

utöver det vanliga. Sandra beskriver hur alla elever med språksvårigheter bör satsas på, men 

att det inte uteslutande handlare om elever med svenska som andreaspråk. Min följdfråga var 

ifall det inte fanns någon skillnad i pedagogens arbetssätt för eleverna med språksvårigheter. 

Sandra svarade då att språksvaga elever, oavsett om de är födda i landet eller utanför, hanteras 

på ett snartlikt sätt.  

 

6.1.2 Extra stöd vid behov 

Inför intervjufrågan där de skulle ge ett exempel på där pedagogerna gav extra mycket stöd 

för elever med svenska som andraspråk svarade de såhär: Elin beskrev ett tillfälle där en elev 

inte alls förstod sig på kontinenter. Pedagogen använde extra mycket tid med eleven genom 

att ta fram världskartan. Genom världskartan kunde pedagogen först och främst peka på olika 

länder, dels landet de befann sig i just nu och även landet där eleven och elevens föräldrar 

kom ifrån. Elin upplevde att detta gav resultat då eleven genast kände samhöran och 

deltagande i lektionen. Genom att visa världskartan och engagera studenten på en  individnivå 

kunde eleven få ett snabbare och mera effektivare sätt uppfatta världens olika kontinenter.  

 

Julia informerade om en gång när en elev med svenska som andraspråk inte kunde urskilja 

mellan substantiv, verb och adjektiv. Pedagogen hade spenderat mycket tid med denna elev 

sedan tidigare men valde att testa på en ny taktik, nämligen bildstöd. Pedagogen hade ordnat 

ett halsband som eleven kunde sätta runt nacken. På denna fanns bilder på exempelvis en bil 

med texten under "substantiv", eller ett barn som simmar med texten "verb". Efter att eleven 

hade fått detta halsband valde eleven att bära med sig och använda halsbandets 

bildstödsmaterial i många dagar framöver.  

 

Sandra beskrev ett moment där elever skulle presentera årstiderna framför klassen i formatet 

av en grupppresentation. Eftersom eleverna med svenska som andraspråk tidigare arbetat med 
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en extra resurs inom ämnet "årstider" valde pedagogen att låta eleverna arbeta med varandra. 

På grund av vissa brister resulterade detta i att den gruppen inte fick tid att redovisa sina 

resultat. Pedagogen hade som kompensation låtit dessa elever få fortsätta med arbetet på 

nästkommande lektion - vilket gjorde att de var redo att presentera ämnet vid nästa NO-

lektion. 

 

Intervjufrågan huruvida de kontinuerligt skulle kunna arbeta på det här viset ledde till ett enat 

svar från alla tre pedagoger. De svarade att de mer än gärna hade velat att detta skulle ske, 

men att brist på tid och resurser alltid kommer att vara en faktor i skolan. Sandra påpekade att 

insatsen i föregående exempel egentligen bara handlade om att omprioritera vissa saker. "Ta 

bort lite från ett annat ämne och låt de komma ikapp med NO-ämnet så är allt fixat!". Trots 

detta hävdade Sandra att även "omprioritering av elevtid" kan vara en mycket tidskrävande 

arbetsprocess. 

 

6.1.3 Särskilda mål och krav 

Frågan som tar upp om pedagogen sätter särskilda mål och krav på elever med svenska som 

andraspråk besvarades snarlikt av alla tre pedagoger. Elin och Sandra beskrev hur det inte 

skiljer sig särskilt mycket i läroplanen mellan svenska och svenska som andraspråk. Sandra 

hävdar även hur läroplanen, utöver sva-området
4
, inte nämner elever från andra länder. 

Pedagogen fortsätter: "[...] detta betyder ju att alla elever ska få samma förutsättningar och vi 

pedagoger ska inte sätta mer eller mindre krav på någon elev". Julia berättar hur "vägen till 

kunskap" kan se annorlunda ut från elev till elev, men att målet och framför allt kraven bör 

vara identiska. 

 

6.2 Skola 2, Karin & Ronja 

6.2.1 Attityd och arbetssätt 

Från skola 2 intervjuade jag Karin och Ronja, båda arbetar med omkring tio elever med 

svenska som andraspråk. Intervjuns första fråga innefattar attityd och arbetssätt mot elever 

med annat modersmål än svenska. Här fick jag två tämligen olika svar. Karin beskrev 

exempelvis hur det är viktigt att man tar vara på elever som inte är födda i landet. Vissa av 

dessa elever är enligt Karin "sköra" och pedagoger bör på grund av detta faktum ha detta i 

åtanke när de lär ut. Vid följdfrågan hur Karin märkt av att eleverna är "sköra" svarar 

                                                           
4
 sva är en förkortning som står för svenska som andraspråk 
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pedagogen att några av dessa elever kommit från länder utan trygg miljö och med föräldrar 

som inte tar hand om sina barn. "Denna skola blir en trygghetszon för eleven och det här ska 

vi inte förlora hos eleven". Ronja har andra tankar om detta; pedagogen beskriver hur 

attityden och arbetssättet inte är särskilt varierade från elever med svenska bakgrunder 

gentemot utländska bakgrunder.  

 

6.2.2 Extra stöd vid behov 

Intervjufrågan som berörde ett konkret exempel där de ansträngde sig för att ge möjlighet för 

lärande besvarades på följande vis: Ronja tog upp ett exempel där pedagogen inför en 

svensklektion inte hade möjlighet att lära ut om vart man placerar skiljetecknet "komma". 

"Det var alldeles för rörigt och klassen upplevdes som mycket tuff för mig då". Resultatet av 

detta var att lektionen gick till spillo och det fanns ingen möjlighet för pedagogen att ta 

tillbaka denna tid. Inför nästkommande svensklektion var Ronja förberedd med en ny strategi, 

nämligen att dela upp klassen i två. Inför lektionen hade pedagogen förberett en extra resurs 

som skulle hantera halva klassen. "[...] och vad jag då gjorde var att jag delade upp eleverna 

efter vad jag kände skulle vara bäst. Så jag tog [paus för betänketid] 14 elever, varav 9 av 

dessa var elever med svenska som andraspråk". Vid följdfrågan huruvida denna lektion gick 

som planerad besvarade Karin att det gick bättre än förväntat och att pedagogen såg till att vid 

många tillfällen därefter använda sig av samma strategi.  

 

Ronja berättade om en gång när eleverna skulle arbeta individuellt för att skapa en berättelse 

om ett valfritt djur. Pedagogen beskriver hur detta skulle skrivas på en bärbar dator och att 

denna arbetsmetod utgjorde svårigheter för två elever med svenska som andraspråk. Trots att 

arbetet var individuellt såg pedagogen ändå till att låta dessa två elever arbeta tillsammans. 

Min följdfråga var hur de responderade till detta och hur slutresultatet blev, i vilket Ronja 

svarade att det faktiskt inte kunde ha gått bättre. Elevresponsen från de två eleverna var 

mycket positiva medan andra elever hävdade orättvisa och ifrågasatte varför de inte kunde 

jobba tillsammans med deras kamrater. Efter att Ronja förklarat för resten av klassen varför 

de arbetade tillsammans fanns det inga mer frågetecken i klassrummet.  

 

Inför nästkommande fråga som berörde huruvida det fanns något som hindrar pedagogerna 

från att oavbrutet arbeta med förutsättningarna likt de pedagogerna precis nämnt, besvarade 

lärarna på följande vis: Karin tog upp hur skolan alltid arbetar för att uppnå det ideala, men att 
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det ideala inte kommer att uppnås så länge det snålas med resurser. Samma pedagog 

förklarade hur tillvägagångssättet i föregående exempel egentligen inte krävde särskilt mycket 

av pedagogen eller skolan. Karin fortsatte: "från mig krävdes det initiativ och från skolan 

krävdes det en extra resurs". Ronja beskriver hur pedagogen inför detta scenario var impulsiv 

med sitt tänkande. "Som lärare har jag märkt att impulsivitet bör vara en del av ens strategiska 

arbetssätt. Att vara impulsiv betraktas ibland som någonting negativt, men i det här fallet 

ledde det till att alla blev glada!".  

 

6.2.3 Särskilda mål och krav 

Den sista intervjufrågan handlar om huruvida pedagogen sätter särskilda mål och krav på 

elever med svenska som andraspråk, i vilken jag fick dessa svar: Karin konstaterade att det 

inte skall finnas någon skillnad mellan elev och elev när det kommer till kraven som sätts. 

Karin fortsätter: "[...] trots detta måste jag medge att skolan omöjligen kan ha exakt samma 

krav på alla elever". Jag frågade ifall pedagogen ville utvidga sitt svar och fick följdsvaret att 

pedagoger alltid har elevens bakgrund i åtanke - vare sig man vill det eller inte. Pedagogen 

förklarade att om en elev, med trygg bakgrund och med samma modersmål som landet eleven 

befinner sig i, skulle ha problem med något som exempelvis grammatik kan pedagogen räkna 

med att eleven inom kort kommer att lära sig det. Enligt Karin kan man dock inte utgå ifrån 

samma mentalitet när det kommer till en elev som migrerat från ett annat land. Karin 

fortsätter att det inte nödvändigtvis finns en garanti för detta konstaterande, men att 

pedagogen varit med om exempel som till viss del bekräftar denna teori. 

 

Ronja gick igenom exempel där elever med olika bakgrunder haft bekymmer med sin 

skolgång men att Ronja trots detta alltid såg till att eleverna skulle klara sig genom 

läroplanens mål. Min följdfråga var ifall pedagogen möjligtvis sätter lägre mål i vissa 

särskilda fall där eleven inte verkar kunna uppnå målen, i vilket Ronja svarade på följande 

vis: "Det skulle inte ske. I absolut värsta fall får jag proaktivt se till att prioritera om 

lektionerna för denna elev. Eller be om en extra resurs som antingen kan ta hand om eleven i 

fråga eller resterande delar av klassen så att jag kan fokusera på eleven". Pedagogens 

avslutande mening var att det aldrig ska finnas skäl för att inte låta en elev uppnå läroplanens 

mål. "Det finns alltid ett sätt".  

 

 



19 
 

6.3 Skola 2, Claudia - intervju via e-post 

Här finner ni ett utdrag (e-mail) från en av pedagogerna: 

- Beskriv på ett ungefär hur stor andel elever migrerat från ett annat land och som har svenska 

som andraspråk. 

 

I min klass (årskurs 2) har jag hand om 29 elever och 11 av dessa är elever med svenska som 

andraspråk. 7 av dessa är killar och 4 är tjejer.  

 

- Hur arbetar och förhåller du dig till elever som har svenska som andraspråk? Var noggrann 

med att inte ta upp ett specifikt fall utan tänk på en macro-nivå hur du i helhet arbetar med 

dessa elever. 

 

Jag ser elever som har svenska som andraspråk på exakt samma sätt som resterande elever. 

Jag särskiljer inte dem eller deras kvalitéer, utan jag arbetar med alla elever på en jämlik 

nivå. 

 

- Ge ett specifikt exempel där du verkligen ansträngde dig för att ge eleven med svenska som 

andraspråk det extra stödet för att få utrymme i klassrummet. 

 

Som jag precis beskrev så arbetar jag på samma sätt med alla mina studenter, oavsett vart de 

kommer ifrån. Men det är ju sant att vissa elever behöver extra stöd, inte minst elever med 

svenska som andraspråk. Frågan är svår, för jag försöker undvika att ge en elev mer hjälp än 

andra. Istället vill jag balansera och fördela ut all lärdom till alla elever på samma gång. 

Men vad jag kan komma på sådär på rak arm var en gång när vi hade svenska och precis 

skulle avsluta arbeta med bokstaven "N" (versal, inte gemen). Trots att vi hade arbetat två 

hela pass med denna bokstav var det en elev (nyanländ i Sverige) som inte riktigt förstod sig 

på bokstaven. Eleven kunde inte urskilja bokstaven "N" med bokstaven vi arbetat med 

tidigare, nämligen "M". Detta var något som eleven hade mycket svårt med i både uttal och 

skrift. Detta var brådskande då nästa svensklektion skulle gå igenom en ny bokstav och denna 

elev var uppenbarligen inte redo för detta. Jag och en annan pedagog kom överens om att jag 

skulle, vid nästa svensklektion ta denna elev till ett grupprum och repetera bokstaven "N". De 

resterande eleverna fortsatte med den andra pedagogen, precis som planerat. Eleven fick 
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efter denna "privatlektion" bättre uppfattning kring båda bokstävernas betydelser och kan i 

dagsläget urskilja mellan N och M. 

 

- Vad är det som hindrar dig, eller skolan, från att kontinuerligt utföra vad du precis beskrev 

som det "speciella momentet"? 

 

Att ge tid till elever på denna nivå vore helt underbart... men det är omöjligt att uppnå på 

grund av ekonomiska skäl. Ekonomin ligger som grund till vad vi idag kallar för "brist på 

resurser". Det är rättare sagt omöjligt att spendera såhär mycket tid på en elev med dagens 

satsning i skolor. 

- Vilka särskilda mål och krav sätter du på elever med svenska som andraspråk? Skiljer dessa 

mål från andra elever? 

 

Som jag skrev i början av detta mejl "satsar" jag inte mer eller mindre på vissa elever. På 

grund av detta lägger jag inte heller särskilda mål och krav på elever med svenska som 

andraspråk. Jag förutsätter att alla elever, oavsett nationalitet, ska klara sig genom 

läroplanens mål.  

 

- Om du vore att beskriva en god undervisningsmiljö för eleverna med svenska som 

andraspråk - hur hade detta sett ut? Ha i åtanke det realistiska perspektivet där ekonomiska 

brister förblir en verklighet. 

 

Vi i [raderat ur mejlet av etiska skäl] försöker ständigt med att arbeta under goda 

undervisningsförutsättningar. Detta gäller elever som är födda här och elever med svenska 

som andraspråk. Med detta sagt vill vi ju såklart alltid satsa lite extra på elever som har det 

lite svårare än andra... som till exempel elever med svenska som andraspråk. Medan vi hela 

tiden försöker ge extra tid åt dessa elever är det alltid lättare i teorin än i praktiken. Brist på 

resurser förblir en verklighet och detta gör att man aldrig riktigt kan sätta sig ner med en elev 

och verkligen satsa. Om det verkligen inte fanns några begränsningar vore det något, eller 

hur?  

 

- Glöm nu bort verklighetsperspektivet och uttryck dig huruvida du skulle vilja att 

undervisningsmiljön skulle se ut om det inte fanns några begränsningar överhuvudtaget. 
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Intressant att denna fråga tar upp det jag sa var en omöjlighet i förra frågan! En utopisk 

värld utan verklighetsaspekten som lärare kommer tyvärr alltid att förbli en utopi. Vi kommer 

aldrig att se detta uppfyllas, men låt oss ändå leka med tanken... rent hypotetiskt, det vill 

säga! En utopisk undervisningsmiljö för mig hade inneburit ett klassrum där elever får ta del 

av färdigutbildade pedagoger och där elever även ska få känna sig trygga med sin pedagog. 

Eleven ska få möjlighet att få säga vad han eller hon känner, oavsett vad det nu skulle vara. 

Pedagoger och resurser i helhet skulle det inte finnas brist av heller... elever med svårigheter 

skulle få resurser som kan hantera på ett professionellt sätt. Elever som är "för duktiga" 

skulle även dem ges tid och rum att stimulera (för egentligen behöver de också bekräftelse 

och utmaningar!). En utopi i skolmiljön vore helt enkelt en plats där elever och lärare kan 

sömlöst arbeta tillsammans för att skapa goda förutsättningar för alla; utan brist på personal, 

kompetens eller lokalplats. 

 

- Vill du tillägga något? 

 

När du blir färdigutbildad vill jag inte att du ska komma in i läraryrket med tanken om att det 

inte går att skapa en perfekt miljö för eleverna. Se till att verkligen se varje elev för vad de är 

och ge inte upp när det känns som allra värst. Du måste ge det en chans, och sen en till chans 

efter det, och sen efter det ytterligare en chans. Detta är världens bästa yrke och det kommer 

du själv att inse när du "lämnar över" din klass till årskurs 4. 

 

7. Sammanfattning av intervjuerna 

7.1 Skola 1, Elin, Julia & Sandra 

I skola 1 hade både Elin och Julia gemensamma uppfattningar kring hantering av elever med 

svenska som andraspråk. De var enade om att det behövdes extra stöd i det "vanliga" 

klassrummet och att sva-lektionerna inte bör vara de enda lektionerna där eleverna får ta 

utrymme och briljera. Medan Sandra höll med om att elever med svenska som andraspråk bör 

få extra stöd menar pedagogen dock att detta inte är något som bör vara en exklusiv förmån. 

Sandra ger en förklaring att alla elever med språksvårigheter bör arbetas med på ett liknande 

sätt, oavsett om svårigheterna kommer från att eleven har ett annat modersmål eller om eleven 

exempelvis har dyslexi.  
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Alla pedagoger instämde med att de minst en gång gett extra stöd åt elever med svenska som 

andraspråk. Alla tre exemplen som pedagogerna gav i intervjuerna ledde till att 

eleven/eleverna kunde utföra sin uppgift. Extra stöd hade med andra ord resulterat i någonting 

positivt och ingenting negativt kom egentligen ut av att ge eleverna stödet. Anledningen till 

varför pedagogerna inte alltid arbetade på det här viset berodde på nästkommande 

intervjufråga där pedagogerna fick besvara frågan huruvida de skulle kunna arbeta på det här 

viset kontinuerligt. Där besvarade alla pedagoger ungefär likadant; de hade velat arbeta på 

individnivå och verkligen säkerställa sig att alla elever uppfattar lektionens syfte och innehåll. 

Dock på grund av brist på resurser, alltså antingen tid eller personalbrist, är det svårt för 

pedagoger att regelbundet arbeta på det här viset. Pedagogerna instämde dock över att detta 

sannerligen vore det optimala sättet för att framhäva de bästa resultaten hos elever med 

språksvårigheter - oavsett nationalitet. Alla tre pedagoger satte samma mål och krav på 

eleverna, i vilka pedagogerna framhävde att slutmålet ser likadant ut för alla elever men att 

alla elever inte nödvändigtvis kan ta sig dit genom samma väg.  

 

7.2 Skola 2, Karin & Ronja 

I skola 2 hade Karin uppfattningen om att många elever med svenska som andraspråk bör 

arbetas med annorlunda. Karin följer detta upp med att dessa elever är känsligare och att man 

bör ta hänsyn till detta. På grund av detta anser Karin att man inte bör arbeta med dem på 

samma sätt som man arbetar med elever med svenska som modersmål. Pedagogen framhäver 

att skolan bör utgöra en trygg miljö och att via denna "trygghetszon" främjas lärandet för 

eleverna. Ronja menar att undervisningen inte alls skiljer sig mellan eleverna och att det finns 

en normaliserad grund i hur man bör undervisa elever.  

 

Gällande extra stöd för elever med svenska som andraspråk hade Karin under en hektisk 

lektion bestämt att dela upp klassen inför nästkommande svensklektion. Inför denna lektion 

valde pedagogen att ta med sig 14 elever, varav 9 (av totalt 10) av dessa var sva-elever. 

Resterande delar av klassen fick hanteras av en extra resurs som hade blivit tillkallad i förväg. 

Ronja valde att ge extra stöd för två elever som hade problem med att hantera en bärbar dator. 

Lektionen var individualiserad men dessa två sva-elever fick arbeta i par för att de skulle 

kunna lära av varandra och samtidigt delta i diskussionen. Resultatet av detta var positivt för 

båda pedagoger. I fallet av Karin behövde läraren förbereda sig med en extra pedagog som 
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kunde ta hand om halva klassen och i Ronjas situation låg det bara i lärarens ansvar att kunna 

anpassa sig efter elevernas behov.  

 

Nästa fråga tog upp huruvida lärarna konstant arbetade på det här viset, i vilket Karin 

konstaterade att det egentligen, utöver proaktivt planerande, enbart behövs en eller två extra 

resurser vid vissa tillfällen för att åstadkomma en extraordinär lektion. Ronja kommenterade 

att pedagogen i detta fall enbart behövde vara spontan och agera på plats. I Ronjas scenario 

behövdes det därför inte en extra insats av skolan.  

 

Intervjufrågan som tar upp krav och mål besvarades på två olika sätt. Karin berättade att 

pedagogen gärna vill ta del av den realitet där alla elever uppnår samma mål och krav i 

enlighet med läroplanen. Karin beskriver dock hur elever med svenska som modersmål så 

småningom lär sig språket genom att "naturligt" ta in språket via exempelvis skolan men 

främst även i hemmet. Detta säger Karin kan skilja sig från sva-elever, då dessa elever med 

större sannolikhet inte tar del av det svenska språkbruket hemma. Med andra ord sker 

språkinlärningen hos elever med svenska som modersmål i fler ställen än enbart skolan: till 

exempel med sina vänner utanför skolan och i hemmet. Elever med utländsk bakgrund kan 

däremot ha begränsad tillgång till inlärning av det svenska språket eftersom skolan blir 

elevens primära inlärningsplats.  

 

Ronja beskrev en miljö där pedagogen inte såg ett tillfälle där eleven inte skall kunna uppnå 

läroplanens mål. Denna miljö är enligt Ronja fullt möjlig att uppfylla och att det enbart i vissa 

nödfall behövs omprioritering för att eleven skall klara sig genom årskursen.  

 

7.3 Skola 2, Claudia 

Claudia skriver om ett speciellt scenario där pedagogen hade en elev som inte förstod 

skillnaderna mellan bokstäverna M och N. Tidsbegränsningarna började uppnås och nästa 

lektion skulle involvera en ny bokstav. Läraren var alltså tvungen att lösa situationen som nu 

hade uppstått. Då valde Claudia att sitta med eleven enskilt och rikta in lektionen på 

individnivå för att verkligen fokusera på bokstäverna och deras skillnader. I samband med 

denna planering hade Claudia även lagt in en extra resurs för att hjälpa till i klassrummet. 

Resultatet av denna individanpassade lektion blev att eleven fick god förståelse för 

skillnaderna mellan bokstäverna. Mycket likt alla andra lärare som blivit intervjuade har 
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Claudia besvarat ungefär likadant vad gällande ekonomiska begränsningar. Dessa 

begränsningar innefattar färre resurser i skolan, som enligt Claudia ligger till grund till varför 

lärare inte alltid kan arbeta kring dessa förutsättningar. Claudia ser även till att samma 

läroplansmål och krav sätts för alla elever oavsett tidigare bakgrund, kunskaper eller 

erfarenheter.   

 

8. Diskussion 

8.1 Pedagogernas syn på sva-elever 

Elin och Julia från skola 1 instämde med varandra om att extra stöd till sva-eleven under 

lektionen är mycket gynnande för båda parter. Extra stödet, i detta fall en extra resurs, ger dels 

möjligheter för pedagogen att ge resterande elever i klassrummet den hjälp de behöver. 

Eleven med svenska som andraspråk som ges en extra resurs får även ta del av 

individualiserad hjälp (som i nästkommande subkapitel tyder på att det ska ge goda 

förutsättningar för båda parter). Ur en annan synvinkel beskriver Sandra från samma skola att 

extra resursen inte alls är exklusiv till eleven med svenska som andraspråk. Istället menar 

Sandra att alla elever med språksvårigheter (allt från generella talsvårigheter till dyslexi) bör 

få ta del av stödet. Enligt pedagogen finns det dock ingen skillnad mellan hur man utformar 

undervisningen för sva-elever och elever med språksvårigheter. 

 

Från skola 2 beskriver Julia hur attityden inte nödvändigtvis skiljer sig mellan infödda och 

sva-elever. Karin, ur samma skola, har däremot en helt annan uppfattning kring ämnet och 

beskriver hur pedagogens syn på utländska elever faktiskt skiljer sig från andra elever. Karin 

tar exempelvis upp hur utländska elever med svenska som andraspråk inte alltid kommit till 

Sverige med goda förutsättningar. Pedagogen tar upp skörhet och beskriver hur viktigt det är 

att lärare alltid har i åtanke elevens bakgrund och ser därför till att anpassa sig både verbalt 

och fysiskt (via gestikulerande).  

 

Cummins (2001) forskning tar upp något som är kopplat till ovannämnda synsätt. En lärares 

synsätt gentemot eleven (oavsett nationalitet) är av yttersta vikt eftersom att läraren måste ta 

hänsyn till elevens bakgrund. Bakgrunden definieras i grund och botten som elevens identitet 

vilket enligt Cummins är viktig att investera i "för att öka interaktionen mellan parterna" 

(2001:94). Genom uppmärksammandet av elevens bakgrund (identitet) kan detta visa sig 

resultera i att pedagogen uppmuntrar elevens lärande. En lärares synsätt på (sva-)elever har 
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därav en stor inverkan på hur mycket information en elev kan ta in. Det är således viktigt att 

lärare skiljer elever mellan varandra och främjar elevens "kulturella, språkliga och personliga 

identiteter" (2001: 94).  

 

8.2 Lärares arbetssätt gentemot sva-elever 

Elin ur skola 1 beskrev ett särskilt moment där pedagogen hade gett extra mycket stöd åt en 

elev som inte riktigt förstod konceptet av kontinenter. Då hade pedagogen, genom att ha tagit 

fram en världskarta, låtit eleven se kontinenterna ur ett väldigt konkret perspektiv. Genom att 

eleven även kunde få hjälp med att identifiera kontinenten som elevens föräldrar kommit från, 

kunde han även förstå hur långt ifrån de olika kontinenterna var ifrån varandra. Detta 

påminner om vad Cummins (2001) skriver om gällande aktivering av elevernas tidigare 

kunskaper. Där poängterar han hur viktigt det är med aktivering för att eleven skall kunna 

effektivisera sitt arbetssätt och verkligen förstå vad han/hon läser (Cummins, 2001:95-96).  

På samma sätt hade pedagogen i detta exempel även valt att spendera egentid med eleven, det 

vill säga inte redovisa samma sak i helklass. Det är betydligt mycket svårare att aktivera 

elevers förkunskaper på en helklassredovisning, och enbart med pedagogens vägledande på 

individuell nivå kan eleven verkligen ta in kunskapen (Cummins, 2001:96). 

Just att individualisera lektionen för en elev i taget har jag märkt ger bättre resultat än att lära 

ut i helklass. I majoriteten av intervjuerna som uppsatsen presenterar hade lärare valt att 

individualisera lektionen för att verkligen låta eleven förstå lektionens innehåll. I några andra 

fall, exempelvis Julias fall (halsbandet med bildstödsmaterial för hjälp med ordklasser) 

handlade det inte nödvändigtvis om att individualisera lektionen utan istället låta 

lektionsinnehållet vara implementerad i elevens vardag. Med detta sagt kan man tekniskt sätt 

förstå att Julia engagerade och förstärkte elevens kunskaper genom att individualisera 

inlärningen. På samma sätt hade Sandra även gett eleven möjlighet att studera tillsammans 

med läraren utanför klassrummet.  

 

Att individualisera lektionen verkar enligt de presenterade intervjuerna ge goda 

förutsättningar för den språksvaga eleven. Dock är detta inte det enda alternativet för att 

effektivisera inlärandet hos eleven; Sandra ur skola 1 och Ronja ur skola 2 valde att låta två 

språksvaga elever arbeta med varandra för att de skulle ta hjälp av varandra. I båda fallen 

handlade det om att eleverna inte riktigt hade fått tid nog för att lära sig på egenhand. Som 

svar på detta hade pedagogerna gjort följande: Sandra valde att ge de två språksvaga eleverna 
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en ytterligare lektion för att komma med en redovisning - och i Ronjas fall hade pedagogen 

låtit de två datorsvaga sva-eleverna arbeta med varandra.  

I skola 2 hade Karin valt att gå ett steg ytterligare. Läraren hade i förhand valt ut en extra 

resurs för att sedan till nästa ämneslektion dela upp klassen i två grupper. En av dessa grupper 

hanterade den intervjuade läraren, som i sin tur tog gruppen med majoriteten sva-elever.  

Enligt pedagogerna själva resulterade alla ovannämnda exempel i framgång. Detta innefattar 

att individualisering, vare sig det är på enskild nivå, två och två eller gruppering av svaga 

elever på klassrumsnivå, ger positivt resultat. Dessa intervjuer görs kvalitativt vilket betyder 

att det "enbart" intervjuats sex personer. Intervjuerna ger, tillsammans med Cummins och 

Wedins tidigare forskningar, en god grund att utgå ifrån. Denna grund kan sammanställas på 

följande vis: att fler resurser i skolor ger möjlighet åt mer utrymme för lärare att testa på nya 

sätt för att lära ut.  

Trots detta finns ett uppenbart bekymmer som även pedagogerna i intervjuerna tar upp. 

Resurser i skolan förblir ett realistiskt problem och på grund av detta tvingas lärare anpassa 

sig efter denna brist. I båda skolors fall fick lärarna vid tillfället av individualiseringen ta hjälp 

av skolans fritidspedagoger, vilket dessvärre inte är ett hållbart alternativ då detta i sin tur 

leder till att många andra elever inte får ta del av sina designerade fritidspedagoger.  

 

8.3 Pedagogers särskilda mål på sva-elever 

De tre pedagogerna i skola 1 tar först och främst upp läroplanen och jämför ämnena svenska 

med svenska som andraspråk. De kommer alla fram till att ämnena egentligen inte skiljer sig 

särskilt mycket från andra utan utöver de få skiljaktigheterna har de i grund och botten samma 

krav och mål på eleverna. Genom intervjuerna får man även uppfattningen om att vägen till 

det uppnåeliga målet ser annorlunda ut från elev till elev oavsett elevernas olika bakgrunder.  

 

Skola 2 hade lite annorlunda tankar kring frågan vare sig pedagoger sätter särskilda mål och 

krav på sva-elever. Karin tar upp hur det av självklara skäl inte bör sättas olika krav på olika 

elever; alla har trots allt rätt till samma förutsättningar. I samma veva flikar pedagogen in med 

att detta, trots självklarhet, inte fungerar lika bra i den praktiska verkligheten. Pedagogen 

konstaterar nämligen något som även Wedin (2010) berör, nämligen vikten av att pedagoger 

verkligen satsar på språksvaga- och/eller sva-elever när de befinner sig inom skolans 

institutionella områden. Karin hävdar att man inte kan utgå ifrån samma mentalitet mellan 
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infödda
5
 och utländska elever. Mentalitetsdifferensen beror enligt Karin på att infödda elever 

kan, utanför skolområdet och på ett naturligt sätt via hemmet, ta in det svenska språket. Denna 

inlärning sker automatiskt utan ansträngning hos den infödde eleven. På andra sidan 

spektrumet menar pedagogen att den utländska eleven måste anstränga sig extra mycket i 

skolan då eleven i generella drag inte kommer att ta in lika mycket svenska i hemmet. Kopplat 

till detta beskriver Wedin (2010) hur det är sällsynt för elever med svenska som andraspråk att 

tala svenska i hemmet och på grund av detta blir skolan det primära stället för inlärning av 

språket (2010:174-175). 

 

Ronja tar upp hur det ibland kan kännas väldigt svårt att uppnå målen hos vissa språksvaga 

elever. Om ett jobbigt scenario som detta vore att inträffa ser pedagogen dock till att prioritera 

om sin arbetsdag för att få eleven att lyckas uppnå skolans kunskapskrav.  

 

8.4 Egna tankar och förslag till vidare forskning 

De tidigare forskningarna som redovisats i denna uppsats har bidragit till att jag har fått 

utökad insikt inom tvåspråkighet. Det är även i samband med intervjuerna och med 

pedagogernas svar som jag som blivande lärare fått ta del av det realistiska perspektivet. 

Lärarnas konkreta exempel har gett stor effekt på mitt sinne kring ämnet då jag tidigare varit 

begränsad till ett teoretiskt tänkande. 

 

Mitt förslag till fortsatt forskning är att göra en kvantitativ studie. Medan den kvalitativa 

studien gav genomarbetade svar som man kan analysera utifrån, skulle en kvantitativ studie 

ge en större inblick kring hur alla pedagoger runtom i staden, länet eller till och med landet 

ser på undervisningen för elever med svenska som andraspråk.  

 

Det vore även intressant att fokusera på en utav frågorna ur syfteformuleringen och verkligen 

rikta sig in på en preciserad kvalitativ studie som i detalj tar upp lärarsynen, attityden eller 

arbetssättet gentemot sva-elever. Syftet med detta, till skillnad från det ovannämnda 

kvantitativa exemplet, skulle vara att få fram en eller två lärares synsätt till det hela och 

grundligt gå igenom pedagogernas olika tankar kring ämnet.  

  

                                                           
5
  Begreppet "infödda" syftar på elever som är födda i Sverige och som har minst en förälder som är född i 

samma land.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervju 

- Som inledning vill jag att du tar dig tid och funderar över de elever som haft svenska som 

andraspråk de senaste åren du jobbat på denna skola. Jag vill att du tänker på den klassen du 

har idag och om du kan, även tänk på klassen som du haft innan den du har idag. Jag vill att 

du därefter ska ge en ungefärlig bild över hur stor andel elever i klassrummet var elever som 

migrerat från ett annat land och haft svenska som andraspråk. 

- Fundera och besvara kring ditt arbetssätt med elever som har svenska som andraspråk. Var 

noggrann med att inte ta upp ett specifikt fall utan tänk på en macro-nivå hur du i helhet 

arbetar med dessa elever. 

- Ge tid till dig själv och fundera över ett speciellt exempel där du verkligen ansträngde dig 

för att ge eleven med svenska som andraspråk det extra stödet för att få utrymme i 

klassrummet.  

- Finns det något som hindrar dig, eller skolan, från att kontinuerligt arbeta på så vis som du 

förklarat tidigare?  

- Sätter du särskilda mål och krav på elever med svenska som andraspråk? Skiljer dessa mål 

från andra elever?  

- Vill du tillägga något?  
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Bilaga 2 

Digital intervju via e-post 

- Beskriv på ett ungefär hur stor andel elever migrerat från ett annat land och som har svenska 

som andraspråk. 

- Hur arbetar och förhåller du dig till elever som har svenska som andraspråk? Var noggrann 

med att inte ta upp ett specifikt fall utan tänk på en macro-nivå hur du i helhet arbetar med 

dessa elever. 

- Beskriv ett speciellt moment där du verkligen ansträngde dig för att ge eleven med svenska 

som andraspråk det extra stödet för att få utrymme i klassrummet. 

- Vad är det som hindrar dig, eller skolan, från att kontinuerligt utföra vad du precis beskrev 

som det "speciella momentet"? 

- Vilka särskilda mål och krav sätter du på elever med svenska som andraspråk? Skiljer dessa 

mål från andra elever? 

- Om du vore att beskriva en utopisk undervisningsmiljö för eleverna med svenska som 

andraspråk - hur hade detta sett ut? Ha i åtanke det realistiska perspektivet där ekonomiska 

brister förblir en verklighet. 

- Glöm nu bort verklighetsperspektivet och uttryck dig huruvida du skulle vilja att 

undervisningsmiljön skulle se ut om det inte fanns några begränsningar överhuvudtaget. 

- Vill du tillägga något? 


