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ABSTRAKT 
Syftet med den här studien är att undersöka hur elever uppfattar undervisningen i 

svenska som andraspråk och hur de ställer sig till att arbeta ämnesövergripande med SO- 

ämnena. Studien baseras på en kvalitativ undersökning som utgår från intervjuer 

genomförda på en grundskola med tolv elever med svenska som andraspråk. Resultatet 

visar att eleverna är relativt nöjda med sin undervisning i ämnet men att ytterligare 

variation och utmaning är att önska. Eleverna är också nyfikna på att arbeta 

ämnesövergripande och kan se en vinst med detta gällande den hjälp de skulle kunna få 

med svåra ord och texter. 
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1 INTRODUKTION 
 

För lärare är det alltid intressant hur man kan förbättra lärandesituationen för elever, 

speciellt med tanke på den stora andelen svenskar med invandrarbakgrund. Svenska 

som andraspråk blir ett allt större ämne då antalet elever i denna grupp ständigt ökar. 

Enligt skolverkets statistik (2014) så lämnar var fjärde elev som läser svenska som 

andraspråk grundskolan utan betyg i ämnet. Elever med ett annat modersmål än 

svenska får enligt en rapport av Skolinspektionen (2010a) sämre förutsättningar att 

nå de nationella målen i grundskolan än elever med svenska som modersmål.  Det är 

ett stort ansvar och uppdrag man har som skola och lärare att försöka få dessa elever 

att klara målen i skolan. Svenska som andraspråk utgör ju själva grunden för att 

utveckling ska kunna ske i samtliga ämnen för dessa elever. Att ge dem samma 

förutsättningar som elever som har svenska som modersmål är ett tydligt uppdrag 

skolan har. Det är därför av vikt att lärare försöker arbeta med hjälp av de metoder 

som fungerar bäst för eleverna- att använda sig av en metodik som skapar lust och 

god inlärning. Jag har valt att studera om man skulle kunna utveckla ämnet svenska 

som andraspråk genom ett ämnesövergripande arbetssätt. Jag har i 

yrkesverksamheten sett hur stora svårigheterna är för dessa elever i bland annat SO- 

ämnena. Jag vill med detta arbete ta reda på hur ämnet svenska som andraspråk 

fungerar idag på en svensk grundskola, ur ett elevperspektiv, och genom en 

undersökning se hur elever där upplever ämnet.  
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2 BAKGRUND 
I det här kapitlet förklaras hur man definierar svenska som andraspråk samt vilka 

styrdokument skolan ska arbeta enligt och hur dessa ser ut. Kursplanen Lgr11 

behandlar vad undervisningen ska syfta till och vad eleverna förväntas kunna. Vidare 

presenteras min teoretiska ansats och tidigare forskning inom området. 

 

2.1 Vad är svenska som andraspråk?  

 

”Second Language” är ett begrepp som inom internationell språkforskning är allmänt 

vedertaget. Med detta menas att individen har börjat utveckla ett eller flera språk som 

i ett senare skede möts av ännu ett språk vilket blir det officiella språket i den miljö 

individen vistas. Det finns ett flertal sätt att benämna elever i denna situation. Några 

av dem är elever med svenska som andraspråk, andraspråkselever, elever med annat 

modersmål och elever med utländsk bakgrund. I skolans värld används uttrycket 

elever med svenska som andraspråk. Dessa elever kan vara födda i Sverige eller ha 

invandrat före eller under sin skoltid (Skolverket 2011, Kommentarmaterial). En 

individs förstaspråk är alltså det språk man lär sig från tidig ålder genom sina 

föräldrar och det språk man talar med sina föräldrar, oavsett var i världen man 

befinner sig. Ett andraspråk är det språk man tillägnar sig efter sitt förstaspråk. 

Ansvaret för att elever med annat förstaspråk än svenska får samma möjlighet till 

språkutveckling på samma villkor som elever med svenska som förstaspråk ligger på 

skolämnet svenska som andraspråk (förkortas som SVA). 

Barn som har svenska som förstaspråk har redan en bas som de sedan 

vidareutvecklar i skolan. Barn med svenska som andraspråk behöver dels utveckla 

basen i språket och samtidigt tillägna sig skolspråket, dvs arbeta på fler nivåer 

samtidigt. Detta ställer krav på elever och lärare samt motiverar till att svenska som 

andraspråk ska vara ett eget ämne (a.a). Idag är ca 22,9 % av grundskolans elever i 

Sverige berättigade modersmålundervisning, dvs har ett annat modermål än svenska. 

Det är dock endast 8,6 % som faktiskt har SVA- undervisning i praktiken 

(Skolverkets databas, jämförelsetal 2013). I skolinspektionens kvalitetsgranskning 

(2010a) av flerspråkiga elever konstaterar man att det på många håll råder oklarhet 

kring svenska som andraspråk och att ämnet ofta hanteras som ren färdighetsträning 

utan sammanhang med det övriga innehållet i skolan. En lärare i svenska som 

andraspråk måste ha kunskap i att kunna bedöma vilken utvecklingsnivå eleven 

befinner sig på och sedan lägga upp undervisningen så att stödet för elevens 

språkutveckling knyter an till den verkliga nivån (a.a).   

Svenska och svenska som andraspråk har i stort sett samma syften och mål men 

vägen dit kan se annorlunda ut. Språket och dess utveckling är centralt för både 

svenska och svenska som andraspråk. Det är genom språk och kommunikation som 

människor kan göra aktiva val i olika sammanhang och hjälper till att så att individen 

kan förhålla sig till världen (Skolverket 2011,a). Som syftet i Lgr 11 säger är ett rikt 

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

kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. 
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2.2 Andraspråksperspektiv 

Ett språk på vägen i språkutvecklingen för dessa elever är det så kallade 

interrimspråket vilket innebär att man ska veta både hur man ska uttrycka sig samt 

vad man kan säga till vem i olika situationer (Skolverket 2011,b). Man brukar vidare 

tala om att elever har ytflyt, när de behärskar språket väl i vardagssammanhang. Det 

behöver dock inte betyda att de behärskar skolspråket lika väl. Elever med svenska 

som andraspråk möter inte bara ett nytt språk utan de möter också många nya sätt att 

uppfatta och förhålla sig till världen på. Ju högre upp i skolåldern desto större krav 

på att uppfatta och använda abstrakta begrepp(a.a). Individens språkinlärning är i ett 

sociokulturellt perspektiv en del av dennes socialisation och uppstår i samspel med 

individer vilka behärskar språket (Hammarberg 2004).  

Vikten betonas av att samtliga lärare har ett ansvar att vara medvetna om språkets 

betydelse för lärandet. Det är dock läraren i svenska som andraspråk som har 

huvudansvaret för elevernas språkliga utveckling. Det utmärkande för ämnet är att 

det ska ge eleverna redskap för att klara av studier i andra ämnen. Samverkan med 

andra ämnen är mycket viktiga, eftersom det ofta krävs av eleven att denne skall 

kunna tänka och formulera sig på högre nivåer än vad deras kunskaper i svenska 

tillåter. (Skolverket, 2011). 

 

2.3 Styrdokument 

I Skollagens kapitel 10, 4:e paragrafen fastslås att undervisningen ska omfatta 

svenska och svenska som andraspråk. Härutöver ska det finnas modersmål för de 

elever som ska erbjudas detta. Vidare i skollagen kapitel 10, 8.e paragrafen fastslås 

att för varje ämne ska en kursplan gälla. Vidare kan man läsa i skollagens bilaga 1 att 

svenska eller svenska som andraspråk ska ha 1490 timmar i garanterad 

undervisningstid enligt timplanen vilket innebär att det är det ämne parallellt med 

ämnet svenska har flest antal undervisningstimmar i grundskolan. 

I skolförordningen kap 5, § 14 står följande att läsa: ”Undervisning i svenska som 

andraspråk ska, om det behövs, anordnas för 1.elever som har ett annat språk än 

svenska som modersmål, 2. Elever som har svenska som modersmål och som tagits 

in från skolor i utlandet, 3. Invandrarelever som har svenska som huvudsakligt 

umgängesspråk med en vårdnadshavare. Rektorn beslutar om undervisning i svenska 

som andraspråk för en elev.” 

Inledningsvis ett klargörande gällande beslut om läroplaner. På skolverkets webbsida 

under rubriken läroplaner finns följande att läsa:  

”En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av 

de verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs 

verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet” 

Läroplanen är uppdelad i tre delar där de två första delarna utgörs av skolans 

värdegrund och samlade uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som gäller 

för utbildningen. Läroplanens tredje del består av de kursplaner och kunskapskrav 

som gäller för skolformen. Jag väljer här att endast ta upp den tredje delen i 

läroplanen (Lgr11) som behandlar kursplanerna. 
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2.3.1 Kursplanen och dess syfte 
I Lgr11 inleds varje kursplan med en motivering kring ämnets existensberättigande i 

skolan. Vidare anges syftena med undervisningen i ämnet och därefter anges ett antal 

långsiktiga mål som är ämnesspecifika.  

Kursplanen i svenska som andraspråk är något annorlunda mot den tidigare Lpo 94. 

Fortfarande betonas språk och språkutveckling men den inriktar sig mer på 

skönlitteratur och andra texttyper samt på språkets kommunikativa roll och elevernas 

identitetsutveckling (Skolverket 2011,b) 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11, går det 

att utläsa följande ur kursplanen för svenska som andaspråk vad gäller syftet för 

undervisningen: Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och 

om det svenska språket. De ska ges förutsättningar att utveckla tal och skriftspråk så 

att de kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska 

vara sådan att de får utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. De ska få 

rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan för tidiga 

krav på språklig korrekthet (a.a). 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska. 

Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar 

egna åsikter och tankar i olika slags texter och olika medier. De ska också utveckla 

sin förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och med andra. Undervisningen ska 

också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt 

värderar olika källor. Förutom att eleverna ska få möta skönlitteratur från olika tid 

och plats ska de också få möjlighet att utveckla kunskaper om olika former av 

sakprosa. Genom att möta olika texter, scenkonst och annat estetiskt berättande kan 

de utveckla sitt svenska språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden 

(Skolverket 2011,b). 

2.3.2 Läsa och skriva 
I det centrala innehållet i Lgr 11(Skolverket, 2011) står det att de långsiktiga målen 

vad gäller förmågan att läsa och skriva ska vara att eleven ska hitta strategier för att 

förstå, tolka och analysera olika typ av texter ifrån olika sammanhang De ska kunna 

urskilja texters budskap, tema och motiv och förstå syften, avsändare och 

sammanhang. Vidare ska eleven känna till strategier för att skriva olika typer av 

texter som är anpassade till deras typiska språkliga drag och uppbyggnad. Eleven ska 

ytterligare känna till olika sätt att bearbeta egna texter på både vad gäller innehåll 

och form samt hur man tar och ger respons på texter. Utöver detta ska även språkets 

struktur med stavningsregler, skiljetecken ordklasser och satsdelar behandlas. 

2.3.3 Tala, lyssna och samtala 
Under rubriken Tala, lyssna och samtala i Lgr 11(Skolverket 2011) läser man vidare 

att eleven ska utveckla språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i 

skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till. De ska kunna leda ett 

samtal, formulera och bemöta argument samt göra sammanfattningar. Eleverna ska 

kunna utföra muntliga presentationer och berättande för olika mottagare, om ämnen 

både från skola samt samhällsliv. Hela tiden med anpassning av språket till 

mottagare och syfte. Svenska språkets prosodi ska tränas och även uttalets betydelse 

för att göra sig förstådd. 
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2.3.4 Berättande texter och sakprosatexter  
I skolan ska litteratur av olika slag behandlas, såsom skönlitteratur, lyrik, dramatik, 

sagor och myter från olika tid och delar av världen. Det ska vara skönlitteratur som 

belyser människors olika identitet och livsvillkor. Eleven ska få bekanta sig med 

olika språkliga drag och uppbyggnad av texter, kunna jämföra hur de stilistiskt 

skiljer sig åt från varandra. De ska också känna till några betydelsefulla författare 

samt deras verk och dess kulturella historia och sammanhang. Eleven ska vara 

bekant med beskrivande, utredande, instruerande, förklarande och argumenterande 

texter, såsom tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och även 

blogginlägg. Syftet med de olika texterna och dess innehåll samt deras specifika ord 

och begrepp är likaså viktigt att känna till (Skolverket, 2011). 

 

2.3.5 Språkbruk och informationssökning 
Vad gäller språkbruket ska eleverna kunna utveckla språkliga strategier för att 

minnas och kunna identifiera nyckelord liksom använda ord och begrepp för att 

uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. De ska även känna till ord och begrepp från 

skolämnena och vardagsspråket samt olika nyans och värdeladdning i ord och 

begrepp för att t. ex kunna uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Man ska även här 

kunna se skillnader i språkanvändning beroende på sammanhang, och med vem och 

om vad man kommunicerar. Språkets betydelse för den egna identitetsutvecklingen 

samt för att utöva inflytande betonas. Språkbruk i fråga om yttrandefrihet och 

integritet i olika medier och sammanhang tas också upp i Lgr 2011. Vidare ska 

eleven kunna söka information på Internet och bibliotek, i böcker och massmedier. 

De ska också veta hur man citerar och gör källhänvisningar. Sist men inte minst ska 

de även veta hur man källkritiskt granskar de olika källorna (Skolverket, 2011). 

 

2.4 Teoretisk ansats 

Lev Vygotskij var en rysk språkpsykolog med rötter i behaviorismen. Han kom 

senare att närma sig Piagets tankar om att språket utvecklas kognitivt, genom 

interaktion. Vygotskijs utvecklingsteori handlar både om utveckling och 

undervisning. Det är i samspelet med andra som barnet utvecklas. Termen 

”sociokulturellt perspektiv” definieras således inom psykologin av att man tittar på 

hur individen samverkar inom gruppen och även interaktionen mellan olika grupper. 

Fokus ligger dock på att förklara känslor, tankar och beteenden till den sociala 

påverkan som individen utsätts för. Sociokulturell påverkan har haft stor betydelse 

för forskningsteorier av andraspråk och bidragit till insikter som har varit värdefulla 

(Hammarberg 2004). Ett av Vygotskijs mer använda och kända begrepp är den 

närmaste utvecklingszonen, eller som den också kallas- proximala utvecklingszonen. 

Denna innebär i stort att barnet, genom samarbete och samspel med vuxna eller 

andra barn, styrs mot högre nivåer i sin egen utveckling. Utveckling sker på så vis 

genom lärande- lärandet styr utvecklingen (Bråten, 1998). Utan social 

kommunikation sker ingen utveckling av språk eller tänkande (Lindqvist, 1999). 
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2.5 Hur nås god skolframgång? 

Skolprestationer är mer än någonsin av betydelse, för individen såväl som samhället. 

För individen leder högre utbildning till högre lön, bättre hälsa och längre liv. Detta 

minskar i sin tur kostnaderna för samhället gällande sjukvård och brottsbekämpning. 

Dessutom ökar det på sikt även landets ekonomiska tillväxt (William, Dylan 2013). 

Kunskapen har idag en central roll i vårt samhälle eftersom kunskap om själva 

samhället, världen och dess förhållanden ger större möjlighet att fatta rätt beslut samt 

ökar människors möjligheter att forma sitt liv som de vill (Reyes, 2007). Att göra 

skillnad på folk på grund av deras kunskaper eller okunskaper möjliggör samhällets 

sociala ojämlikhet (a.a). 

Nyckeln till allmän skolframgång i Sverige är goda kunskaper i svenska. Detta leder 

även till bättre integrering i det svenska samhället. Problem elever med svenska som 

andraspråk stöter på är att de i skolan genomgår en så kallad dubbel språkutveckling. 

Med detta menas att de dels ska skaffa sig kunskaper i svenska språket som övriga 

elever redan har och dels ska de utveckla sitt svenska språk i olika ämnen vilket de 

svenska eleverna har utvecklat under sin tid i skolan. Insatser för elever med annat 

modersmål än svenska kan krävas under en mycket lång period av skoltiden. För 

elever som saknar eller har mycket små kunskaper i svenska tar det cirka två år för 

att nå basfärdighet i det nya språket. Dessutom kan det ta mellan fem och åtta år för 

elever med annat modersmål än svenska att nå samma nivå i läsämnen som eleverna 

med svenska som modersmål Den individuella variationen är mycket betydande. En 

del elever kan gå mycket snabbare framåt i utvecklingen till en bra svenska 

(Cummins, 2001). Amerikansk forskning utförd av Thomas och Collier 2002 visar 

att det kan ta upp till tio år att utveckla ett skolspråk som är tillräckligt för att klara 

av grundskolans och gymnasiets studier (Holmegaard & Wikström, 2004). 

Som tidigare nämnts måste en lärare med särskild behörighet användas för 

undervisningen i svenska som andraspråk. Det har funnits en tendens i skolor att inte 

använda sådana lärare i undervisningen. Dels för att det råder brist på SVA-lärare på 

de svenska skolorna men också på grund av att ämnet till sin karaktär ses som 

underordnat svenskämnet. Tolkningen av läro- och kursplanernas formuleringar i 

svenska som andraspråk samt hur man väljer att genomföra undervisningen utefter 

detta, är avgörande för vilket lärande eleverna erbjuds. För att kunna hålla kvaliteten 

på undervisningen uppe i denna speciella kursplan måste denna specialkompetens 

utnyttjas, speciellt som ämnet svenska som andraspråk är likvärdigt med det i 

svenska som modersmål (Torpsten, 2008). Det finns risk att eleverna känner 

motstånd till ämnet svenska som andraspråk. Eftersom det på flertalet skolor inte 

krävs att lärare som undervisar i svenska som andraspråk har formell utbildning eller 

är behöriga i ämnet signalerar det att ämnet är relativt enkelt att undervisa i. Därmed 

riskerar svenska som andraspråk att bli betraktat som ett stödämne och enklare 

variant av svenskämnet (Torpsten, 2008). Det är absolut nödvändigt att öka 

lärarkårens kompetens om man vill förbättra resultaten i elevernas utbildning. Dels 

genom att utbilda och fortbilda befintliga lärare men också genom att försöka höja 

kvalitén på de nya som kommer in i yrket (William, 2013). 

 

”Barn och ungdomar går i skolan för  

att lära sig nya saker, för att utveckla ny  

kunskap och nya färdigheter. Skolans  
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kunskapsuppdrag är dess huvuduppgift.  

Det är hur skolan lyckas med elevernas lä- 

rande som avgör dess legitimitet. ”  

(Reyes, 2007 s. 61) 

 

Utöver behöriga lärare är varierad undervisning en viktig del i skolframgång och 

högre måluppfyllelse. Med varierad undervisning ökar även elevernas lust att lära. I 

skolinspektionens Framgång i undervisningen (2012,s 10) står att läsa följande  

 

”Forskningen visar på vikten av individanpassning, variation och utmaningar i 

en lärandemiljö som är trygg, stödjande och uppmuntrande. Utgångspunkten tas i 

elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter. Lärare som kan leda och 

genomföra en variation av undervisningsmetoder, alternativa ansatser och 

förklaringar av innehållet och som använder varierat undervisningsmaterial och 

utmanande uppgifter ger bättre förutsättningar för elevernas lärande stimulerar 

elevernas lust att lära”(a.a) 

 

Ofta ser man på elever med invandrarbakgrund som en homogen grupp vilket kan 

anses vara bekymmersamt. Undervisningen ska ju ha elevernas individuella behov 

och förutsättningar i fokus först och främst vilket kan vara svårt om man ser alla 

invandrare som lika. Det är tyvärr vanligt att svenska som andraspråk styrs av ett 

brist- och problemtänkande på skolorna och att ämnet anordnas som en slags 

stödundervisning när de ska nå en förstaspråksnivå i sitt andraspråk. Eleverna 

erbjuds således stödundervisning eller enklare former av ämnesinnehåll för att 

kompensera deras brister i svenskhet (Torpsten, 2008).  

 

”Elever vars lärare använder en bred arsenal av metoder och verk 

tyg och sina goda ämneskunskaper i undervisningen, lär sig mer än 

elever vars lärare saknar eller inte fullt utnyttjar sin didaktiska och 

metodiska kompetens.” (Skolinspektionen 2012, s 15)  

 

 

”Elever vars lärare vet att det är deras ansvar att organisera under 

visningen efter elevers individuella behov, lär sig mer än elever vars 

lärare tror att elever lär på samma sätt och undervisar därefter.” 

(Skolinspektionen 2012, s 15)  

 

2.5.1 Språket i ämnesundervisningen 
För att elever med annat modersmål än svenska ska kunna utveckla sina kunskaper i 

det nya språket måste ämnesundervisningen anpassas språkligt. Det kan som bekant 

ta många år för invandrareleverna att nå samma nivå som de övriga eleverna och det 

är därför mycket viktigt att ämnesundervisningen planeras med hänsyn till 

språkutvecklingen i svenska. Eleverna med svenska som andraspråk har ibland stora 
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problem både vad gäller förståelse av språket samt bakgrundskunskaper som 

svenskspråkiga elever tar för givna. Anpassningen av språket i ämnesundervisningen 

får inte leda till förenkling av innehållet, men däremot har eleverna med svenska som 

andraspråk behov av extra förklaringar. Syftet med dessa är att eleverna ska få 

samma kunskaper i ämnena som övriga elever. Att korta ner en text hjälper oftast 

inte, utan detta leder istället till att texten blir svårare att förstå. Textförståelsen 

bygger på att man ska dra slutsatser aktivt och att fylla i underförstådd information. 

Ofta krävs också att mer bakgrundsinformation ges (Hyltenstam & Lindberg 2004, 

Gibbons, 2006). Gibbons (2010) skriver att det är helt avgörande att lärarna kan 

stötta andraspråkseleverna för att de ska kunna klara språkets ökade abstraktion och 

ämnesspecifika natur. Ämneslärarna måste också identifiera begreppen och 

synliggöra dem för eleverna.  

 

Trots att invandrarelever kan ha nått en så pass hög nivå i sitt nya språk att de kan 

föra samtal med god språklig kvalitet innebär inte detta att de kan följa 

skolundervisningen i klassrummen i de övriga ämnena. Det finns en viktig skillnad 

mellan samtalsspråk och klassrumsspråk. Det krävs en viss nivå för att kunna föra ett 

samtal i hemmet, med kompisar eller i övriga samhället. En annan nivå krävs för att 

eleverna ska bli framgångsrika i klassrummen där situationen är mer tystlåten och 

abstrakt. Tillsammans med kamrater, i affärer eller i TV är språket relativt enkelt. 

Mycket i omgivningen förstärker informationen invandrarbarnen möter. I 

klassrummen däremot finns inte samma förstärkning av ledtrådar för att förstå 

sammanhang och dessa blir ännu färre ju äldre barnen blir och undervisningen blir än 

mer komplicerad. Här tillkommer facktermer exempelvis inom NO- ämnen och SO- 

ämnen och språket består mer och mer av olika begrepp. Det kräver en mycket högre 

nivå på den språkliga kompetensen för att invandrareleverna ska kunna tolka all 

information (Gibbons, 2006). Ofta drabbas eleverna av en smärre chock när SO- 

ämnet blir ett alltmer krävande ämne till sin karaktär vad gäller ord och begrepp 

någon gång under mellanstadiet. Det uppkommer en mängd nya ord som eleverna 

måste kunna greppa för att förstå innehållet vilket följer eleverna ända upp till 

gymnasiet (Holmegaard & Wikström, 2004). 

 

Vad gäller texter i läroböckerna bör lärarna i förväg läsa igenom dessa för att se om 

eleverna med svenska som andraspråk kan begripa dem. Detta är mycket viktigt 

eftersom inlärning i hög grad styrs av vilket slags språkligt material som används. 

Läraren måste ta hänsyn till elevernas språkkunskaper. Ibland kanske det finns bilder 

eller diagram som underlättar förståelsen. Om texten är för avancerat bör en lättare 

text väljas, annars kan eleverna missförstå och dra fel slutsatser, vilket i sin tur leder 

till fel inlärning. I samhällsorienterande ämnen har jämförts första- och 

andraspråksinlärares textförståelse. Det har visat sig att texternas svårighetsgrad 

spelat roll för eleverna med andraspråksundervisning. Ofta är det långa och 

komplicerade meningar som innehåller svåra ord och begrepp, men även har det 

visat sig att innehållet är byggt efter vår kulturs tänkande. Eleverna behöver öva sig i 

studieteknik och känna till olika tillvägagångssätt för att underlätta förståelsen av 

faktatexterna. Frågor och sammanfattningar på texterna gör det lättare för eleverna 

att tillägna sig informationen. Även samtal om texterna är viktiga (Hyltenstam och 

Lindberg, 2004, Gibbons, 2006). 
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2.5.2 Konversationsspråket 
Forskare är överens om att konversationsspråket inte räcker för att klara skolans 

svåra språkmiljö. Ofta är det så att invandrareleverna inte förstår lärarens 

föreläsningar eller instruktioner. Kurslitteraturens texter och övriga klasskamraters 

diskussioner ställer till problem för invandrarna och de känner sig utanför när de inte 

förstår. Lärarna ser ibland inte skillnad mellan inlärning av språk och användning av 

språk. Man blandar ihop konversationssvenska och studiesvenska. Detta kan vara en 

fälla både för föräldrarna och inte minst lärarna. Fällan ligger i att man väntar sig att 

eleverna skall kunna följa kursplanen i de olika ämnena på det nya språket trots att 

kompetensnivån inte är tillräcklig för att klara studierna. Om lärarna gör skillnaden 

mellan konversationssvenskan och studiesvenskan klar för sig är det mycket lättare 

för eleven att nå rätt språkkompetens. Detta leder till att invandrareleverna förbättrar 

chansen att klara sina studier och att ett alltför komplicerat studiematerial byts ut 

(Baker 1996, Gibbons, 2002). Elever som växer eller har vuxit upp i andra miljöer än 

svenska barn har ibland brister i sina förkunskaper som behövs för att förstå texter i 

läroböckerna. Ofta är det så att det är inom samhällsorienterande ämnena som de 

största svårigheterna finns, eftersom dessa kräver mycket förkunskaper om hur det 

svenska samhället fungerar. Ett samarbete med modersmålslärare underlättar, 

eftersom denne kan lättare se än svenska lärare vad eleven inte förstår. Dessutom kan 

modersmålsläraren förklara på ett sätt som utgår från elevens kunskaper(Ladberg, 

1994). Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2010b) visar att 

modersmålsundervisningen ofta lever sitt eget liv utan samverkan med övrig 

undervisning. Alla elever i grundskolan bör få studiehandledning på modersmålet, 

om de behöver det. 

2.5.3 Kulturell bakgrund och läromedel 
För att förstå undervisningen behövs ofta förkunskaper om läroböckernas texter. 

Detta gäller inte bara den rent språkliga delen, utan även den kulturella. I 

samhällsorienterande ämnen är det viktigt att ha tillräckligt med kunskap om vad 

som är svenskt för att förstå frågor som ställs på materialet, samt att förstå den nya 

kunskapen. Svenska barn förstår beskrivningar av till exempel kristendomen, medan 

elever från länder där islam är religionen får svårare att förstå dessa. Vad tro är för en 

svensk är kanske inte samma för en muslim. Ofta är det så att samhällskunskap är 

svårast för elever från andra länder. Abstrakta företeelser förekommer mycket. Till 

exempel fakta om politiska system, eller vad en stat är. Dessa tolkas olika beroende 

på varifrån man kommer (Ladberg, 2006 ). 

 

 ”Ett språks styrka i förhållande till andra språk är avhängig historiska, 

ekonomiska, sociala och politiska faktorer i relationerna mellan grupper och 

nationer som på olika sätt påverkar de olika språkens talare och deras relationer.” 

(Lindberg, 2009 s10).  

 

Att sätta in skolan i ett större samhälleligt perspektiv är nödvändigt för att förstå 

situationen vilken andraspråkselever befinner sig i (Cummins, 1996). 

2.5.4 Tvåspråkighet 
Eftersom ämnesundervisningen bör anpassas till invandrarelevernas språkliga nivå, 

bör samtliga lärare ha kunskaper i hur man undervisar på ett andraspråk - speciellt i 

större städer där ofta större antal elever med svenska som andraspråk lever. Behovet 
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är extra tydligt i invandrartäta områden där nästan alla elever har ett annat 

modersmål än svenska. Områden som handlar om andraspråksinlärning och 

tvåspråkighet bör därför ingå i all lärarutbildning. Uppenbarligen är det så att det 

existerar okunnighet om tvåspråkiga barn och tvåspråkig pedagogik bland lärare i 

skolan, men även bland rektorer och administrativ personal. Ofta finns sakkunskap i 

bedömning av barn och i förvaltning, men deras information om tvåspråkiga barn är 

knapphändig. Ofta leder detta till att en del lärare har fördomar mot dessa elever, att 

de är besvärliga i undervisningen och att deras tvåspråkighet är irriterande och 

egendomlig. Ibland finns även svårigheter i mötet med föräldrarna som är ivriga att 

barnen skall kunna tala, läsa och skriva på båda sina språk. Vad som är förvånande är 

att föräldrar ibland är mer insatta i tvåspråkig pedagogik än lärarna. Det är ofta hos 

föräldrarna man hittar den starka entusiasmen och den djupa kunskapen om 

tvåspråkighet. Föräldrarna kan bli förvånade när de upptäcker att lärarnas insikter 

befinner sig långt under sina egna. (Baker, 1996, Hyltenstam & Lindberg, 2004)). 

 

Synen på andra språk och kulturer är en mycket viktig utgångspunkt när det gäller 

råd till lärare. Lärarna måste ha en grundläggande respekt för elevernas språk och 

kultur och att läraren inte försöker ersätta invandrarelevernas första språk och kultur 

med svenska och svensk kultur. Istället bör stöd ges för att eleverna utvecklar både 

sitt modersmål och svenskan. Därför bör läraren ha en positiv inställning till 

tvåspråkighet. Man bidrar inte till någon positiv utveckling om man ifrågasätter 

elevens språk eller kultur. En annan grundtanke är att läraren inser att varje 

invandrarelev är unik. Visserligen finns det svårigheter som kan vara generella, men 

olikheterna är fler. Därför är det extra viktigt för läraren att förstå eleven och att 

känna till vad denne har för speciella behov. Många av dessa behov kan härröras till 

elevernas kulturella och språkliga bakgrund och därför ställs eleverna inför olika 

svårigheter och utmaningar.(Bjar & Liberg, 2003). En del skolor insisterar på att bara 

svenska ska få användas i klassrummen. Att istället visa sin respekt för och tillåta 

andra språk, kunskaper och erfarenheter i klassrummet visar hur stark skolan är 

ifråga om rättvisa och jämlikhet. Med detta avses en sociokulturell stödjande miljö. 

(Hyltenstam & Lindberg, 2004). En intressant aspekt på ämnet talar Jonas Frykman 

om i Lärarnas Nyheter (2014). Frykman är forskare i etnologi vid Lunds universitet 

och numer även en av ledamötena i regeringens utbildningsråd. Han menar att skolan 

ska försöka ge elever möjligheten att prova andra identiteter än de har hemma. Ju 

mer skolan försöker förstå elevernas bakgrund desto mer fast och cementerad blir 

den.  Skolan inte bör reproducera eleverna verklighet utan istället ge dem chansen att 

få vara någon annan. Om man gör den sociala bakgrunden till ett tema i 

undervisningen finns således en risk att man permanentar den (a.a.).  

 

 En del lärare anser att elever med svenska som andraspråk kommer in i den 

ordinarie ämnesundervisningen för tidigt, då de har stora svårigheter att förstå 

texterna i läromedlen. Det mest lämpliga är att eleverna efter intensiv 

svenskundervisning successivt börjar delta i vissa ämnen som de svenska eleverna 

läser. Då det tar cirka tio år att lära sig ett så kallat akademiskt språk kan det bli 

mycket arbetsamt för eleverna att tillägna sig den ordinarie undervisningen och dess 

fackterminologi. Innan svenska språket blivit tillräckligt utvecklat måste därför alla 

lärare arbeta tillsammans så att eleverna kan tillägna sig kunskaper i ämnena. Ett bra 

arbetssätt vore att samarbeta med modersmålslärarna. Detta har visat sig avgörande 

för elevernas skolframgång. Skolan bör även se till att andraspråkseleverna bör 
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kunna delta i undervisning på sina egna modersmål. Även lärare i svenska som 

andraspråk har en viktig roll. De vet vad som krävs för att eleverna ska kunna 

tillgodogöra sig undervisningen i övriga ämnen och bör närvara vid planering av 

arbetsformer i all ämnesundervisning. Fungerar detta bra, kommer det skapas bra 

förutsättningar för att eleverna med svenska som andraspråk ska lyckas med 

skolarbetet (Hyltenstam & Lindberg, 2004). Svenska som andraspråk ska grunda sig 

på elevernas speciella behov och förutsättningar. Detta för att ge eleverna ett fullt 

utvecklat andraspråk (Torpsten, 2008). 

 

Faktum är att man ofta talar i generella termer som invandrarelever, men man måste 

vara klar över att dessa ungdomar har olika bakgrund beroende på språksituation i 

hemmen, hur länge man bott i Sverige, samt vilken språklig och kulturell bakgrund 

man har. Ofta är det så att eleverna kommer från hem där annat språk än svenska 

talas. Ibland är situationen den att eleverna växer upp i hem där den av föräldrarna 

har svenska som modersmål. Barn och ungdomar har bott olika länge i Sverige. En 

del är förstagenerationens invandrare. Andra är andragenerationens invandrare. 

Förutom dessa skillnader finns skillnader med avseende på invandrarnas kulturer och 

språk. Dessa faktorer påverkar språkmiljön barnet växer upp i. Fredriksson och Thor 

anser att ett allmänt råd till lärare som undervisar i klasser där invandrarelever finns 

bör vara så tydliga som möjligt, samt använda olika medier för att nå fram till alla. 

Att ha en regelbunden och god kontakt med hemmen är även den mycket viktig för 

elevernas utveckling i skolan. De flesta invandrarföräldrar är mycket måna om att 

deras barn skall lyckas i sitt skolarbete, men ibland kan de vara osäkra om vad som 

är bäst för barnen i deras väg till skolframgång. Därför är det mycket viktigt att lärare 

som arbetar på skolor med många invandrarelever är beredda på att ge råd till 

föräldrar. Dessa måste få veta att hemmet spelar en stor roll för barnens 

språkutveckling. Det handlar inte minst om att ge barnen mycket språkligt stöd i 

hemmet (Bjar & Liberg, 2003).  

 

2.5.5 Ämnesintegrerad undervisning 
Lindberg (2006) menar att en av de viktigaste uppgifter skolan har är att bygga broar 

mellan vardagskunskaper och skolkunskaper och mellan vardagsspråk och skolspråk. 

Inom t ex biologiämnet behöver eleverna inte bara lära sig att använda ämnesspråket 

utan också förstå hur kunskapen formuleras inom det språkliga sammanhanget. Att få 

tillgång till en ämneskurs och bli litterat inom ett visst ämne handlar inte bara om att 

kunna förstå och skriva de särskilda texter som finns inom ett visst ämne. Enligt 

Gibbons handlar det om att: 

”förstå hur de grundläggande principerna i ämnet organiseras och bedöms, alltså 

att man tänker och resonerar på ämnesspecifika sätt.” (Gibbons, 2010, s 83) 

 

För att skapa gynnsamma förutsättningar för elever med utländsk bakgrund kan 

skolan bedriva undervisning baserad på tema, ämnesintegrering samt 

individanpassad undervisning. Elever med svenska som andraspråk förväntas 

inhämta lika mycket ämneskunskaper under samma period som de svenska eleverna 

(Holmegaard & Wikström, 2004). En central tanke med ämnesövergripande 

undervisning är ju att den typen av organisering underlättar för eleverna att skapa 

sammanhang i lärostoffet (Österlind, 2006).  Ämnesintegrerad undervisning kräver 
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mycket planering, inte bara kortsiktigt, utan även under en lång period. Holmegaard 

och Wikström menar att en tematisk integrering mellan olika ämnen ger eleverna 

möjlighet att flera gånger möta texter som ligger nära varandra rent innehållsmässigt. 

De möter då också ord och begrepp som är ämnesspecifika ett flertal gånger med 

olika användning. Om eleverna studerar jorden och planeterna i geografi är det 

pedagogiskt fördelaktigt att i fysikämnet under samma tid läsa om astronomi. Vidare 

kan man då i svenska som andraspråk läsa texter med anknytning till rymden. En 

sådan integrering ger eleverna mer tid att bearbeta innehållet och verkligen förankra 

kunskapen på djupet vilket hjälper dem att förstå och minnas bättre (Hyltenstam & 

Lindberg, 2004). De olika delarna behöver ej läsas samtidigt, utan om ett moment 

läses först har eleverna en viss förförståelse när nästa del studeras. De olika 

momenten i kurserna hålls ihop med hjälp av en långsiktig planering. För att eleverna 

ska klara av högre och svårare kurser görs en successiv ökning av svårighetsgraden 

på innehållet i de olika delmomenten. Fördelen med en långsiktig planering säger 

Holmegaard & Wikström (2004) är att de undervisande lärarna kan samla ihop 

material som består av texter som är olika svåra i en buffert. En enkel text kan följas 

upp av en tidningsartikel och därefter en mer avancerad faktatext. Holmegaard & 

Wikström resonerar även om att man kan varva skönlitteratur och faktatexter, vilket 

gör att eleverna kan se på ett ämne ur olika synvinklar. Ibland kan man helt utelämna 

faktatexterna och enbart läsa skönlitteratur som behandlar olika moment inom de 

samhällsorienterande ämnena. För att göra det ämnesintegrerade arbetssättet ännu 

mer givande och intressant kan eleverna få upptäcka hur den så kallade verkligheten 

ser ut genom exempelvis studiebesök. Även radio och TV kan med fördel nyttjas för 

att ge ett vidare perspektiv på arbetsområdet. Fördjupning och studerande av 

återkommande företeelser inom kultur och samhälle till exempel FN-dagen som tas 

upp av media gör att eleverna får fördjupade kunskaper även utanför skolans väggar 

(Hyltenstam & Lindberg, 2004). Elevers skapande av sammanhang är en central del i 

elevers bildande av begrepp (Österlind, 2006). 

 

Eija Kuyumcu (Hyltenstam & Lindberg, 2004) diskuterar vikten av att arbeta med 

genrer i undervisningen av elever med svenska som andraspråk. Hon menar att 

många texttyper som bör beröras i skolan glöms bort eller försummas. Till exempel 

borde eleverna få skriva argumenterande texter som diskuterar samhällsproblem och 

vår natur. De kan skriva artiklar eller uppsatser av argumenterande natur. Ett 

ypperligt tillfälle för en ämnesintegrerad undervisning mellan svenska och svenska 

som andraspråk och samhällsorienterande ämnen, vore att t. ex behandla temat andra 

världskriget ur olika perspektiv, såväl individens som samhällets. Kriget kan belysas 

genom att eleverna skriver samhällstexter i form av nyhetsreportage och 

tidningsmeddelanden från den aktuella tiden. Man kan också sätta sig in i en persons 

liv från andra världskriget och skriva dagbok, brev, dikter med mera, som denne 

skulle ha kunnat skriva. Detta skulle enligt Kuyumcu göra att eleverna skulle bli 

uppmärksamma på hur olika slags texter ser ut och skrivs och därmed bli bättre i 

skrift (a.a). 

2.5.6 Lust att lära 
Ett samarbete över ämnesgränserna möjliggör en mer varierad undervisning. 

Varierad undervisning är en viktig del i skolframgång och högre måluppfyllelse med 

en sådan undervisning ökar elevernas lust att lära. I Skolinspektionens 

sammanställning Framgång i undervisningen kan man läsa följande: 
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”Forskningen visar på vikten av individanpassning, variation och utmaningar i 

en lärandemiljö som är trygg, stödjande och uppmuntrande. Utgångspunkten tas i 

elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter. Lärare som kan leda och 

genomföra en variation av undervisningsmetoder, alternativa ansatser och 

förklaringar av innehållet och som använder varierat undervisningsmaterial och 

utmanande uppgifter ger bättre förutsättningar för elevernas lärande stimulerar 

elevernas lust att lära” (Framgång i undervisningen, 2012 s.10) 

 

I ett kommunikativt skolsammanhang där kunskap är relationell och elever blir 

bekräftade och delaktiga skapas möjligheter för dem (Torpsten, 2008). 

Göran Svanelid (2011) utgår utifrån den nya kursplanen (2011) om fem förmågor 

som eleverna ska arbeta med i skolans olika ämnen. Dessa kallar han för The big 5. 

Eleverna ska utveckla sin analysförmåga, kommunikativa förmåga, metakognitiva 

förmåga, begreppsliga förmåga samt förmågan att hantera information.  

Analysförmåga innebär att beskriva orsak och konsekvenser, föreslå lösningar, 

förklara och påvisa samband och dra egna slutsatser. 

Kommunikativ förmåga innebär att kunna samtala, föra diskussioner, motivera, 

presentera, framföra samt bemöta argument. 

Metakognitiv förmåga handlar om att tolka, värdera, reflektera och välja mellan olika 

stategier. 

Begreppslig förmåga har man om man förstår innebörden av begrepp, använder dem 

och kan relatera dem till varandra. 

Förmågan att hantera information innebär att söka, samla, kritiskt granska 

information och skilja mellan fakta och värderingar. (a.a) 

Svanelid menar att alla ämnen har sina begrepp och det är omöjligt att föra ett 

resonemang utan att använda dessa. Analysförmågan t. ex finns dock i alla ämnen. 

Inte bara i SO- och NO- ämnena. Olika förmågor har lite olika tyngd i olika ämnen. 

Forskningen (Skolinspektionen, 2012) visar att skolor med elever som visar goda 

resultat har lärare med goda ämneskunskaper och hög didaktisk kompetens. Det gör 

att de varierar sitt utbud av undervisningsmaterial och kompletterar detta med att 

utmana i ämnesövergripande diskussioner och uppmuntra eleverna till att resonera 

abstrakt (a.a). Svanelid menar också att samtliga elever bör få möjlighet att befinna 

sig i det som Vygotsky (Bråten, 1998) talar om - den proximala utvecklingszonen, 

vilket de får genom att läraren använder konkreta stödstrukturer och så kallade 

lärandeprov. Dessa utgår från hans fem förmågor vilka eleverna ska arbeta utifrån. 

Vidare menar Svanelid också at det är av vikt att eleverna befinner sig i denna zon 

för att hålla motivationen uppe och stimuleras till fullo.  

Det är en utmaning för nyanlända elever att lära sig ett nytt språk samtidigt som de 

även ska tillägna sig kunskaper i samtliga av skolans ämnen. Därför, anser forskarna, 

är det nödvändigt att andra ämnen relateras till språkundervisningen. Det är av vikt 

att eleverna även i alla andra ämnen får en undervisning som är språkutvecklande. 

Tyvärr sker detta inte alltid. Språkforskarna menar också att det ger större framgång 

att bedriva språkundervisning som fokuserar på innehållet och utgår från elevernas 

sociala och kulturella förståelsekapital, än att utföra isolerade övningar såsom 

grammatik (Economou, 2007).  
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Anne Golden och Anne Hvenekilde (1983), två norska språkforskare, menar att de 

ord som orsakar mest problem för elever med svenska som andraspråk är de som 

varken är mest eller minst frekventa. Det är inte fackorden som orsakar problem för 

eleverna då dessa ord förklaras explicit av läraren. Däremot andra ord förväntas 

eleven förstå av sammanhanget och dessa upplevs som svåra (a.a). Lindberg (2006,a) 

menar att andraspråkseleven har ett begränsat djup i sitt ordförråd och behärskar inte 

alltid alla nyanser inom ett ord de behärskar. På grund av detta är det viktigt att de på 

ett tidigt stadium får tillägna sig metakognitiva insikter (a.a).  

2.6 Sammanfattning 

Var fjärde elev som läser svenska som andraspråk når ej målen i årskurs 9. Att 

utveckla undervisningen i svenska som andraspråk och hitta arbetsätt som bidrar till 

högre måluppfyllelse är viktigt.  

Nyckeln till allmän skolframgång i Sverige är goda kunskaper i svenska. Detta leder 

även till bättre integrering i det svenska samhället. Ansvaret för att elever med annat 

förstaspråk än svenska får samma möjlighet till språkutveckling på samma villkor 

som elever med svenska som förstaspråk ligger på skolämnet svenska som 

andraspråk.  

För att elever med annat modersmål än svenska ska kunna utveckla sina kunskaper i 

det nya språket måste ämnesundervisningen anpassas språkligt. Forskare är överens 

om att konversationsspråket inte räcker för att klara skolans svåra språkmiljö. Det 

finns en viktig skillnad mellan samtalsspråk och klassrumsspråk. I klassrummen 

finns inte samma förstärkning av ledtrådar för att förstå sammanhang. Detta kräver 

en mycket högre nivå på den språkliga kompetensen. För att förstå undervisningen 

behövs dessutom ofta förkunskaper om läroböckernas texter. Detta gäller inte bara 

den rent språkliga delen, utan även den kulturella. I samhällsorienterande ämnen är 

det viktigt att ha tillräckligt med kunskap om vad som är svenskt för att förstå frågor 

som ställs på materialet, samt att förstå den nya kunskapen. Vidare måste lärarna se 

eleverna som individer med olika förutsättningar. Faktum är att man ofta talar i 

generella termer som invandrarelever, men man måste vara klar över att bland dessa 

elever finns de med olika bakgrund beroende på språksituation i hemmen. Genom att 

se eleverna som en heterogen grupp och individanpassa undervisningen når man 

skolframgång. 

Ytterligare en faktor för skolframgång är att skapa gynnsamma förutsättningar för 

elever med utländsk bakgrund genom att skolan bedriver undervisning baserad på 

tema, ämnesintegrering samt individanpassad undervisning. En central tanke med 

ämnesövergripande undervisning är ju att den typen av organisering underlättar för 

eleverna att skapa sammanhang i lärostoffet.  
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3 SYFTE 
 

Var fjärde elev som läser svenska som andraspråk når ej målen i årskurs 9. Att 

utveckla undervisningen i svenska som andraspråk och hitta arbetsätt som bidrar till 

högre måluppfyllelse ser jag som prioriterat område. Lusten att lära är en 

framgångsfaktor i utbildning och avgörande för högre måluppfyllelse. Ett sätt att öka 

lusten att lära är att underlätta för eleverna att förstå helheter genom 

ämnesövergripande arbetssätt. Syftet med denna uppsats är dels att undersöka hur 

eleverna uppfattar undervisningen i svenska som andraspråk och hur de skulle vilja 

att undervisningen utvecklas samt hur de ser på ett ämnesövergripande arbetssätt 

med SO- ämnena. 

 

3.1 Frågeställningar 

Hur uppfattar eleverna undervisningen i svenska som andraspråk? 

På vilket sätt ser de att undervisningen skulle kunna utvecklas? 

Hur ser eleverna på ämnesövergripande arbetssätt? 
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4 METOD 

4.1 Metodval 

Avsikten med mitt arbete är att synliggöra andraspråkselevers aktuella tänkande och 

lärande i kombination med ett ämnesintegrerat arbetssätt. Jag undersöker elevers 

inställning till och uppfattning om svenska som andraspråk och dess möjlighet att 

samarbeta med SO- ämnet för att vara gynnsamt just för de elever som har svenska 

som andraspråk. Jag har valt att genomföra intervjuer, vilka har kvalitativ inriktning. 

Den kvalitativa metoden är till sin karaktär siffer- och tallös. Med en sådan metod får 

man istället fram talade och skrivna formuleringar (Backman, 1998). Då arbetet går 

ut på att fånga människors upplevelser och tolkningar av det man undersöker bör 

man använda sig av verbala analysmetoder. Man bearbetar och analyserar den 

information man kvalitativt har samlat in (Patel & Davidson, 2011). En kvalitativ 

metod ger möjlighet till ett ökat djup i arbetet vilket lämpar sig väl då man vill 

undersöka människors upplevelse av en företeelse. I en sådan intervju ställs relativt 

öppna frågor vilket ger den intervjuade större utrymme att utveckla sina svar 

(Repstad, 1999, Patel & Davidson, 2011). Jag valde att genomföra intervjuer som ett 

styrt samtal genom att använda mig av vissa frågeformuleringar som stöd för att på 

så sätt rikta samtalet åt problemställningarna jag ville ha svar på. 

 

4.2 Urval 

Eleverna jag valde ut för min undersökning går på en grundskola i södra Sverige där 

jag har arbetat i cirka fem år. Skolan ligger i ett invandrartätt område med stor andel 

elever som har annat modersmål än svenska. Tre av dessa elever undervisar jag själv 

i svenska som andraspråk sedan ett par år tillbaka och övriga elever är fördelade på 

två klasser och har andra lärare i ämnet. Det är ett så kallat bekvämlighetsurval 

eftersom elever samt personal på skolan känner mig sedan ett antal år tillbaka (Trost, 

1997). Undersökningen inleds med intervjuer i tre olika klasser, årskurs nio, med 

elever som har svenska som andraspråk. Här syftar det alltså på de elever som har 

svenska som andraspråk och som dessutom deltar i den ordinarie undervisningen i 

SO tillsammans med elever som har svenska som modersmål. Totalt intervjuades 12 

elever en och en varav nio var pojkar och tre flickor.   

 

4.3 Intervju 

Genom intervju valde jag att undersöka hur elever med svenska som andraspråk i år 

nio upplever undervisningen i svenska som andraspråk och hur de skulle ställa sig till 

ett arbetssätt över ämnenas gränser, samt vad detta skulle kunna leda till för resultat. 

För att lyckas med en intervju bör intervjuaren under samtalet hjälpa respondenten 

att sätta sig in sammanhanget om det man vill studera och undersöka på ett naturligt 

sätt. Man bör dock inte konstruera ett sammanhängande resonemang åt den 

intervjuade om denne inte har någon sammanhängande eller meningsfull uppfattning 

om fenomenet- då är det en kvalitet att upptäcka just detta (Patel & Davidson, 2011).  

Jag konstruerade en mall med relativt öppna frågor vilka inleddes med en bredare 

fråga som mer var av den karaktär som ”öppnar upp” respondenten och får in denne 

på det ämne studien kommer att handla om utan att skriva respondenten det på näsan. 
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Jag finner stort värde i att eleverna jag intervjuade först fick besvara en större och 

mindre styrd fråga: ” Hur är det att ha svenska som andraspråk?” Detta för att få 

värdefull information då frågan tolkades fritt, innan vi gick in på mer riktade 

frågeställningar och temaområden. Jag valde att även ha följdfrågor nedskrivna, 

främst som stöd för mig själv och som hjälp att hålla fokus och relevans till mina 

ursprungsfrågeställningar. Fördelen med att genomföra djupintervjuer är just att man 

som intervjuare kan vara mer flexibel och följa upp med följdfrågor och 

förtydliganden (Patel & Davidson, 2011). Att lämna viss frihet åt respondenten att 

svara fritt och prata om det som förefaller viktigt för denne är av stor betydelse för 

vad man får ut av intervjun men även viss struktur är av betydelse. Det ger en viss 

garanti för att man får med all information man eftersöker (Bell, 2007).  

 

De flesta intervjuer som görs i forskningssyfte hamnar mellan den helt strukturerade 

och den helt ostrukturerade intervjun (Bell, 2007). Då man använder sig av den 

styrda och fokuserade intervjun används inget frågeformulär och ingen checklista 

utan strukturen utgörs av en rad olika teman som intervjun ska innefatta. 

Respondenten ges en del frihet inom strukturens gränser. Man ställer vissa frågor 

men utrymme lämnas också att respondenten att prata fritt kring tankar som väcks 

under samtalet. Om man är ute efter en specifik information rekommenderas att man 

har viss struktur på sina frågor, i annat fall finns det risk att man inte kan sovra bland 

all information man får och det blir svårt att utröna huruvida man fått svar på sina 

frågor eller inte (Bell, 2007). 

 

4.4 Validitet och metodkritik 

Vad gäller en metods validitet kan det naturligtvis vara något komplicerat. Det hela 

handlar om hur pass väl instrumenten står emot slumpinflytanden av olika slag (Patel 

& Davidson, 2011). 

Validitet är ett mått på om frågan mäter eller beskriver det man vill att den ska 

beskriva eller mäta (Bell, 2007). Detta kan dock lämna många frågor obesvarade 

eftersom det är fråga just om tolkning. Man ska ställa sig frågan om någon annan 

student eller forskare, användandes samma instrument, skulle få samma svar och 

komma fram till samma resultat. Man ska vidare också sätta in andra kollegor, 

vänner med flera i uppgiften för att på så sätt kunna få svar om frågorna fungerar, 

åtminstone som en fingervisning om huruvida frågorna verkar tillförlitliga (a.a). 

Naturligtvis föreligger det en risk att forskarens egna tankar och tidigare erfarenheter 

speglar av sig i tolkandet av resultatet i observationen varpå försiktighet med detta i 

åtanke bör iakttas (Patel & Davidson, 2012). Den kvalitativa forskningsmetoden 

(Larsson, 1986) handlar ju dock om att ta reda på hur eleverna uppfattar sin omvärld, 

inte om något är sant eller falskt. Detta kallas för en fenomenografisk inriktning, 

vilket innebär att forskaren använder den egna förståelsen och egna erfarenheterna 

som ett instrument och tillgång då den insamlade datan ska tolkas. Fenomenografin 

är inte fördomsfri utan förtrogen och engagerad i det som ska undersökas (a.a). Min 

tidigare erfarenhet och lärdom om elevernas upplevelser av ämnet svenska som 

andraspråk har i denna undersökning inspirerat och influerat mig, och utgör enligt 

fenomenografin på intet sätt något hinder och förminskar inte validiteten i min 

undersökning. 
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En fördel med ett s.k bekvämlighetsurval är att eleverna som intervjuas känner mig 

och kan vara relativt avslappnade under intervjusituationen (Trost, 1997). Jag som 

lärare använder just min erfarenhet och förståelse samt det faktum att jag känner 

eleverna som ett verktyg och tillgång (Larsson, 1986). Nackdelen med att 

respondenterna känner mig kan vara att de försöker svara så som de tror att jag vill 

ha svar för att vara mig till lags (Trost, 1997). För att undvika att så sker har jag varit 

tydlig med att tala om för respondenterna att det inte finns några ”rätta” eller bättre 

svar utan att det är deras fria tankar kring frågeställningarna som jag är ute efter och 

ska undersöka.  

 

4.5 Etiska aspekter 

I vetenskapsrådets hänvisningar (2012) står att beakta ett informationskrav vilket jag 

har tagit hänsyn till i min undersökning. Detta innebär att jag som forskare är skyldig 

att informera dem som ska vara delaktiga i undersökningen, dels om studiens syfte 

och användning men också om att det är på frivillig basis man deltar. I mitt fall 

innebar det således att jag tillfrågade och förklarade för eleverna med svenska som 

andraspråk både syftet och vem jag är som utför studien.  

Samtyckeskravet (a.a) innebär att deltagarna själva får bestämma om de vill vara 

delaktiga eller inte. Varje elev på skolan där jag gjorde min undersökning fick frågan 

om huruvida de ville vara med i undersökningen eller inte. Föräldrarna var också 

tvungna att godkänna deras medverkan. 

Uppgifter om personer som är delaktiga i en undersökning ska behandlas med stor 

konfidentialitet. Konfidentitetskravet (a.a) ställer krav på sekretess kontra 

offentlighet vilket jag naturligtvis beaktar i min undersökning. Inga namn eller 

personuppgifter som kan härledas till deltagaren kommer att finnas med i mitt tryckta 

arbete. Inte heller informationen i undersökningsmaterialet ska kunna tas del av 

obehörig person, något jag tar största hänsyn till. Titeln, som är ett citat från en av 

respondenterna, har jag fått lov att använda utav densamme. 

Nyttjandekravet innebär att den information jag fått fram endast får användas för 

forsking och dess ändamål (a.a). 

 

4.6 Genomförande 

Varje elev intervjuades enskilt och avskilt av mig. Med tanke på samtyckeskravet 

informerades eleverna om frivilligheten i undersökningen och med hänsyn till 

informationskravet berättade jag även om syftet med studien. Eleverna blev också 

tillfrågade om de samtyckte till att intervjun spelades in av mig. Jag informerade 

dessutom att ingen annan skulle komma att ta del av intervjuinspelningarna och att 

jag tog hänsyn till konfidentitetskravet genom detta (Vetenskapsrådet 2012). Vem 

jag är och vilken roll jag har i egenskap av lärare på skolan kände eleverna redan till. 

Jag förklarade mer ingående min roll med tanke på studiens genomförande, varför 

jag behövde deras hjälp med detta och vad det skulle leda till. Därefter intervjuades 

de enskilt och avskilt.  
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4.7 Bearbetning och analys 

Trost (1997) menar att det inte finns några speciella regler vid bearbetning och 

analys av studier som utförts kvalitativt. De etiska reglerna ska gälla, man ska ange 

källor, citera korrekt, vara ärlig, ha hänvisningar till litteratur och andra källor. 

Analys, bearbetning och tolkning är beroende av den enskildes smak och tycke (a.a). 

Så fort informationen är registrerad bör den dock analyseras och tolkas. Man bör 

identifiera likheter och skillnader samt gemensamma faktorer som kan vara av vikt. 

En väsentlig föreberedelse är att utforma ett sammafattande formulär som är till hjälp 

då man sätter igång den huvudsakliga datainsamlingen (Bell, 2007). Jag antecknade 

mina reflektioner i direkt anslutning till intervjuerna och lyssnade av varje inspelad 

intervju och transkriberade dessa samma dag som de utfördes.  

 

4.8 Metoddiskussion 

I min undersökning valde jag att använda mig av kvalitativa forskningsmetoder. 

Detta för att kunna få en djupare inblick inom mitt problemområde. Jag har intervjuat 

ett antal elever med svenska som andraspråk och spelat in dessa. För att reabiliteten 

inte ska minska är det av vikt att intervjuerna transkriberas relativt omgående efter 

genomförda intervjuer medan materialet är färskt. En fördel med intervjuer är att de 

kan upplevas som och likna ett vanligt samtal vilket ger mer validitet till svaren då 

eleverna är mer benägna att ge autentiska svar under mer avslappnade förhållanden.  

En nackdel då man intervjuar är att det ibland kan vara svårt att höra 

bandinspelningarna tydligt men dessa är dock av största vikt för att kunna komma 

ihåg allt som sades på ett korrekt sätt. Dessutom underlättar det vid direkta citat. En 

annan aspekt som kan anses vara negativ är att det tar mycket tid att transkribera det 

som spelats in och omvandla det till text i forskningsrapporten. Dock får de negativa 

aspekterna underkasta sig de positiva då det är så pass värdefullt med den typ av 

kvalitativa metoder för att få fram ett resultat av den karaktär som besvarar mina 

frågor i detta arbete. Jag vill ta reda på vad eleverna tänker och hur deras upplevelse 

är av det jag undersöker. 
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5 RESULTAT 

5.1 Hur uppfattar eleverna undervisningen i svenska 
som andraspråk? 

5.1.1 Det är svårt i svenska som andraspråk 
En klar majoritet av respondenterna uppfattar att svårighetsgraden gällande 

undervisningen i svenska som andraspråk varierar beroende på arbetsområde. De 

flesta tycker att uppsatsskrivandet är svårt och krävande. Utöver uppsatsskrivande så 

är några än mer konkreta genom att nämna noveller, krönikor, recensioner eller 

filmreferat som svåra arbetsmoment. De har svårt att minnas vad som särskiljer de 

olika texterna och blandar ihop de olika texttyperna med varandra. Några 

respondenter menar att de tappar sammanhanget och den röda tråden i större 

skrivarbeten.  

 

”Det svåraste är att skriva olika typer av texter för jag blandar allt med 

varandra.” 

 

”Att skriva långa texter är svårt. Krönikor, noveller och sånt. Kommer aldrig 

ihåg något” 

 

De flesta uppfattar att arbetsområden som kräver större tillgång till analysförmågan 

och förmågan att hantera mycket information är svåra. Då de skriver längre texter 

måste de be om hjälp och stöd från läraren i högre grad än vanligt eftersom de har 

svårt att hålla fokus och den röda tråden. Det är också svårt att konsekvent hålla sig 

till den givna genren, det blir lätt att man blandar ihop lite av varje. Eleverna har 

svårt att själva sätta in texten i ett sammanhang som gör att de kan minnas och lära 

sig det stiltypiska i genren. Något de flesta upplever relativt negativt är att de måste 

be läraren om hjälp i större utsträckning än vanligt eftersom skivandet är så pass 

svårt att klara på egen hand. 

5.1.2 Det är lätt i svenska som andraspråk 
Två av tre respondenter tyckte att mer avgränsade arbetsområden är lättare i 

undervisningen. Exempel som nämns på sådana arbetsområden är inlärning av nya 

ord, begrepp och glos- övningar. Vidare att få sätta in de nya orden i meningar 

upplevdes som positivt. Grammatikuppgifter nämns även dessa som lätta uppgifter 

av några av respondenterna. 

 

”Att lära sig nya ord är lätt. Får in det snabbt. Bra med ordhäftet vi jobbat med. T 

ex empati, har jag lärt mig. Fick sätta in det i meningar.” 

 

Om trenden var tydlig när det gäller vad som är svårt inom svenska som andraspråk 

så är den lika tydlig inom gruppen av respondenter när det gäller vad som är lätt 

inom undervisningen i ämnet. De flesta uppfattar att givna arbetsområden med 

tydliga inslag av mekanisk inlärning är lätta. När de får sitta och läsa på nya ord och 
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begrepp i en bok eller häfte och sätta in dem i ett sammanhang i form av givna 

meningar kommer de ihåg orden bättre. När de vidare fick sitta parvis och förhöra 

varandra i samband med detta befäste de orden ytterligare utan alltför stora 

svårigheter. De upplevde också dessa övningar som bra och nyttiga eftersom de 

kunde klara sig själva utan alltför stor hjälp från läraren under arbetets gång. 

 

5.1.3 Lära sig bäst 
De flesta respondenter tycker att de lär sig bäst genom att skriva mycket. Även 

läsning och repetition nämns som framgångsrika sätt att lära sig. Några respondenter 

nämner att arbeta med svenska i andra ämnen som ett sätt att lära sig bäst. På frågan 

om vad de vill ha mer hjälp i säger nästan hälften av respondenterna att de tycker att 

skrivregler är svårt och vill ha mer hjälp med det. Andra nämner grammatiken som 

ett svårt område som de vill ha mer hjälp i. Vidare verkar några vilja få bättre grepp 

genom helheter och sammanhang.  

 

”Jag lär mig bäst genom att vi skriver arbeten på många sidor till exempel om vi 

jobbar med noveller så lär jag mig bäst när vi skriver.” 

 

”Man lär sig mycket genom att läsa och skriva mycket. Då lär man sig stavning 

och grammatik. Arbeta med svenska i andra ämnen.” 

 

Det finns som jag ser det en insikt i gruppen om att svåra moment är moment som 

trots allt ger eleven mest kunskap. Många respondenter nämner tidigare att 

omfattande skrivuppgifter är svåra och att man lätt tappar den röda tråden men inser 

trots detta att skriva mycket är ett av de bästa sätten att lära sig. Eleverna nämner 

samarbete mellan svenska och andra ämnen som ett sätt att lära sig bäst eftersom 

man då får ett sammanhang till uppgiften – detta gör att man kan förstå och anamma 

uppgiften lättare. Dessutom får man mer tid till att arbeta med samma text.  

 

5.1.4 Individanpassa och återkoppla 
De flesta respondenter uppfattar att undervisningen i svenska som andraspåk som 

individanpassad och att de får feedback och får reda på hur det går för dem i. Elever 

som inte har förstått får av läraren förklarat på flera olika sätt. Respondenterna tycker 

att undervisningen håller en sådan takt att de hänger med. Ett par av respondenterna 

är mer osäkra om vad de tycker om detta. Dessa nämner den som de uttrycker det 

långsammare takten i förhållande till gruppen som läser svenska som bra för att alla 

hänger med. Samtidigt tycker de att de lär sig mindre i och med att svenskagruppen 

hinner med mer.  

 

”Sva-läraren berättar tills alla förstår. Det som är mindre bra det är att man lär 

sig lite mindre för att om man är i helklass då lär man sig mer för de gör mer.”  

 

”Ja, vi får ju alltid LPP och där står vad man ska kunna.” en annan, C, svarar ”Ja, 

betygen och målen står i en tabell vi får.” 
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Det är tydligt att gruppen tolkar det som att när alla förstår så innebär det att 

undervisningen är individanpassad, men när en del av eleverna sedan resonerar 

vidare så uttrycker de att takten kan vara långsam ibland vilket således innebär att 

undervisningen inte är helt individanpassad, åtminstone inte för dem som behöver 

mer utmaningar.  

 

5.1.5 Elevaktivt arbetssätt 
Ungefär hälften av respondenterna föredrar ett elevaktivt arbetssätt för att lära sig så 

mycket som möjligt. De flesta vill diskutera mer på lektionerna i mindre grupper 

eller helgrupp. En del elever uttrycker tankar om samarbete med andra ämnen för att 

aktivt lära mer. Det är återkommande att eleverna för det mesta är nöjda med olika 

delar av undervisningen men de har inte sällan även förslag eller vilja att utveckla 

mer eller testa annat.  

 

”Det skulle vara roligt med svåra frågor som tar lång tid att svara på”  

 

”Vi kanske skulle kunna arbeta med något arbete med något annat ämne.”  

 

Man kan se en tendens att en del tycker att undervisningen skulle kunna vara svårare, 

med mer utmanande uppgifter och mer elevaktiv i form av diskussioner.  Att 

eleverna kommer med förslag och vill testa andra arbetssätt kan tyda på att 

respondenternas svar i början var något mer positiva än deras egentliga åsikt när de 

sedan ger tankarna och kreativeteten lite mer tid och utrymme. 

 

5.2 Hur ser du att undervisningen skulle kunna 
utvecklas? 

5.2.1 Varierad undervisning och nyfikenhet 
Alla respondenter tycker att undervisningen är varierad och ger uttryck att de gillar 

variation. De nämner film, att titta på filmen därefter diskutera filmen och sedan 

skriva om den, som ett sätt att variera undervisningen. Hälften av respondenterna 

menar att skolarbetet gör dem nyfikna och att de vill lära sig mer. Respondenterna är 

nöjda med lärarnas undervisningsmetoder i stort. Trots att respondenterna menar att 

undervisningen är varierad så vill många att läraren varierar undervisningen ännu 

mer för att göra den roligare. I övrigt hade respondenterna inte några synpunkter på 

metodvalen som lärarna gör. 

 

”Man lär sig nya ord och pratar om dem då vill man lära sig fler!” 

 

”Om skolarbetet gör mig nyfiken? Ja det gör det ibland på svenska men mest på 

fysik, kemi, matte, so och biologi.” 
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Med tanke på att eleverna uttrycker en nyfikenhet på att lära sig mer samt en önskan 

om att göra undervisningen än roligare och mer stimulerande är det viktigt att man 

som lärare tar vara på denna lust att lära för att eleverna ska kunna utvecklas 

ytterligare.  

 

5.3 Hur ser eleverna på ämnesövergripande 
arbetssätt? 

5.3.1 Erfarenheter av tematiskt arbete 
På frågan om respondenterna har arbetat tematiskt med olika ämnen och vad de 

tycker har varit bra och mindre bra med det svarar hälften att de aldrig gjort det. Av 

de som svarade nej vill majoriteten testa att arbeta tematiskt. Samtliga respondenter 

som har erfarenhet av att arbeta tematiskt var positivt inställda till det. En del tycker 

att deras skrivarbeten blev bättre. Respondenterna tycker att det är lättare att skriva 

då de arbetar tematiskt.  

 

”Om jag skriver en debattartikel så kanske jag inte skriver så bra men om jag 

skriver om till exempel om andra världskriget, där kanske jag skriver mycket 

bättre än på vanliga debattartikeln. När det handlar om något vi håller på med.” 

 

Eleverna kan se vinsten av att arbeta tematiskt, både de som redan testat och de som 

aldrig arbetat på det viset. De respondenter som hade erfarenhet kunde se att det 

bidrog till att förbättra deras skrivarbeten eftersom man genom ett gemensamt tema 

helt enkelt fick ett logiskt sammanhang för uppgiften och kunde se en helhet vilket i 

sin tur ledde till ökad förståelse även för genreskrivningen och dess upplägg.   

 

5.3.2 Det är svårt i SO 
På frågan om vad det är som är svårast med SO svarar hälften av respondenterna att 

det är många svåra ord. Flera respondenter tycker att det är svårt att komma ihåg 

detaljer såsom namn på historiska personer och viktiga årtal. Vidare menar ett par av 

respondenterna att man måste vara bra på svenska för att förstå SO. Drygt hälften av 

respondenterna nämner stora textmassan som svar på frågan. Mängden text är svårt i 

de samhällsorienterande ämnena.  

 

”Det svåraste med SO är att man ska komma ihåg när allt hände, vilka årtal. 

Mycket att läsa.” 

 

”Det är faktiskt inte svårt med SO. Fast samhällskunskap kan vara svårt. Det är 

mycket samhället, rätten och så, domaren pratar till exempel det är svåra ord. 

Många sidor.” 

 

Det är tydligt att respondenterna tycker att ämnesspecifika begrepp och detaljer 

såsom personer och årtal var svåra. Delvis skiljer sig respondenternas syn på vad 

som är svårt i samhällsorienterande ämnen och vad som är svårt i svenska som 
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andraspråk. I SVA ansåg de flesta att mekaniska moment är lätta medan motsvarande 

i SO, årtal exempelvis, var svåra moment.  En förklaring kan vara att mängden 

detaljer är stor i SO. Det är därför lätt att blanda samman dessa vilket gör att eleverna 

uppfattar det som svårt. 

 

5.3.3 Synen på ämnesövergripande arbetssätt 
Respondenterna fick fundera och ge sin syn på ämnesövergripande arbetsätt mellan 

svenska och de samhällsorienterande ämnena. Samtliga är positiva till ett sådant 

arbetssätt. Respondenterna ser positivt på ett sådant samarbete främst för att det 

skulle enligt dem underlätta förståelsen av texterna i de samhällsorienterande 

ämnena. De menar att genom bättre hjälp med språket på svenska som 

andraspråklektionerna förstår man de svåra orden. Flera stycken uttrycker sig positivt 

till att jobba med samma område fler tillfällen i vecka och hinna repetera. Men det 

finns även några som uttrycker oro att man inte skulle hinna med det som man borde 

på svenska. . Respondenterna fick fundera över om de kände till andra arbetssätt som 

man har på skolan eller andra skolor. Ingen av respondenterna kände till något annat 

arbetssätt och knappt hälften av respondenterna tyckte det vore intressant att ta reda 

på det. 

 

”Det hade varit bra ifall man hade ett riktigt stort SO-arbete som man kan arbeta 

med många gånger i veckan och öva.” 

 

”Ja, det skulle varit mycket bättre. För att SO- ämnena handlar bara om svenska. 

Det är text 90%. Då vi skulle få bra hjälp.” 

 

Som jag ser det finns det en tydlig trend i gruppen att ämnesövergripande arbetssätt 

mellan svenska som andraspråk och samhällsorienterande ämnen skulle underlätta 

deras utmaningar i de samhällsorienterande ämnena. Respondenterna ser helt enkelt 

detta som ett sätt att hänga med bättre i SO- undervisningen 

 

5.4  Sammanfattning 

De flesta respondenter tycker att arbetsmoment inom svenska som andraspråk som 

kräver analytiskförmåga och förmåga att samla information är svåra arbetsmoment 

medan de flesta tycker att arbetsmoment med mekaniska inslag är lättare.  I stort sett 

alla respondenter tycker att undervisningen är individanpassad och att de lär sig bäst 

genom att skriva och läsa mycket samt repetition. Många av respondenterna vill ha 

hjälp med skrivregler och grammatik. Ett par respondenter tycker att tempot på 

undervisningen är lägre än i svenska vilket gör att man lär sig mindre i svenska som 

andraspråk. Nästan alla tycker att du får veta hur det går för dem och vad som krävs 

av dem för att nå målen i ämnet. 

Respondenterna tycker att undervisningen är varierad och är positiva till variationen. 

Varannan respondent tycker att skolarbetet gör dem nyfikna. Ungefär hälften av 

respondenterna efterfrågar ett mer elevaktivt arbetssätt och mer avancerade 

frågeställningar. Ett par nämner ett ämnesövergripande arbetssätt som utveckling av 

undervisningen. Respondenter som har arbetat tematiskt har positiva erfarenheter av 
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det. Även respondenter som ej arbetar tematiskt vill prova det arbetssättet. 

Respondenterna ser svåra ord och stor textmassa som svårast inom de 

samhällsorienterande ämnena. De ser positivt på ett ämnesövergripande arbetssätt 

mellan samhällsorienterande ämnen och svenska som andraspråk. De ser vinster med 

att arbeta fler tillfällen i veckan med samma arbetsområde och få mer hjälp med 

svåra ord och stora textmassor i de samhällsorienterande ämnena. 

Det är återkommande att eleverna för det mesta är nöjda med olika delar av 

undervisningen men de har inte sällan även förslag eller vilja att utveckla mer eller 

testa annat. Detta kan tyda att respondenternas svar i början kan vara något mer 

positiva än deras egentliga åsikt när de ger tankarna och kreativeteten lite mer tid och 

utrymme. 
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6 DISKUSSION 
 

6.1 Arbeta tematiskt 

Resultatet visar att det finns ett visst samband mellan ett arbetsintegrerat arbetssätt 

och lusten att lära. Eleverna uppfattar ämnet svenska som andraspråk som relativt 

varierande men skulle samtidigt önska ytterligare variation. De är öppna för 

möjligheten att arbeta ämnesöverskridande med SO- ämnet och nyfikna på hur det 

skulle kunna se ut i praktiken. Eleverna som redan arbetat på detta sätt är positivt 

inställda och kunde se nyttan för sitt lärande eftersom de på svensklektionerna fick 

hjälp med SO- texterna. På SVA- lektionerna upplevde samtliga elever att det är 

svårt att skriva olika typ av texter, så kallad genreskrivning. Om man skulle arbeta 

mer tematiskt, över ämnesgränserna, så kanske deras förståelse och anammande av 

denna typ av texter skulle öka. Om man skriver en insändare eller krönika om andra 

världskriget så kan detta ligga närmare eleverna och deras förståelse då de ska 

producera sådana texttyper än om man skriver om något helt fristående tema.  

Genom att arbeta och bedöma efter Svanelids fem förmågor skulle det kunna vara 

enklare att arbeta ämnesövergripande. Vissa förmågor är rent ämnesspecifika men 

det finns även generella förmågor, sådana förmågor som utvecklas i alla ämnen. 

Dessa skulle alltså vara fullt möjliga att samarbeta kring. Det skulle underlätta för 

elever och lärare om så kunde ske och möjliggöra att SO och SVA att arbeta 

tillsammans då det är samma förmåga som ska tränas och utvecklas. Den elev som 

inte har förmågan att analysera i SO- ämnet kanske lättare kan visa förmågan i t. ex 

svenskämnet. Vidare har samtliga lärare ett ansvar att arbeta språkmedvetet 

(Gibbons, 2006,b) så att eleverna får utveckla förmågorna utifrån sina egna 

förutsättningar och egna behov (Skolverket, 2011) vilket skulle kunna innebära att de 

elever som läser svenska som andraspråk gynnas av ett ämnesövergripande 

arbetssätt. Det kan innebära att ett ämne eller ett innehåll lämpar sig bättre än ett 

annat vad gäller att utveckla en förmåga (Reyes, 2007). 

 

6.2 Stimulerande undervisning 

 Man kan skönja att vissa av eleverna tycker att SO- ämnena ger större utmaning och 

att SVA- ämnet ibland därmed kan upplevas för lätt och inte tillräckligt utmanande. 

Ett par elever tycker att det går långsamt på SVA- lektionerna, man repeterar mest. 

För vissa är det bra med mycket repetition medan det för andra innebär att nivån är 

för låg då man inte så ofta får till sig så mycket nytt. Att eleverna ska få befinna sig i 

Vygotskijs proximala utvecklingszon (Bråten, 1998, Svanelid, 2011) under hela sin 

utbildning är inte helt lätt då det kräver en relativt stor insats av läraren både vad 

gäller tid, kunskap och engagemang. Men om inte läraren kan ge eleverna detta, vem 

ska då göra det? Det är en av lärarnas viktigaste uppgifter att lokalisera varje elevs 

kunskapsnivå och vidareutveckla densamma utefter denna, vilket med andra ord 

kallas för individanpassning (Skolverket, 2010). Om elever alltför ofta går till 

lektioner som endast repeterar eller ligger på en alltför låg nivå innebär det dessvärre 

att de blir ostimulerade och i förlängningen också uttråkade, något som vi pedagoger 

inte har råd med om vi ska lyckas hjälpa eleverna på bästa sätt (Svanelid, 2011). Vi 

behöver arbeta så att vi får och behåller deras uppmärksamhet för att då kunna nå 

fram och skapa förståelse, vilket är en förutsättning för att kunna arbeta med deras 
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förmågor på olika sätt. Det kräver kompetens hos läraren och kontinuerlig 

fortbildning. Dylan William (2013) menar att det är absolut nödvändigt att öka 

lärarkårens kompetens om man vill förbättra resultaten i elevernas utbildning. Dels 

genom att utbilda och fortbilda befintliga lärare men också genom att försöka höja 

kvalitén på de nya som kommer in i yrket (a.a). Vidare har det också betydelse att 

lärare har den kompetens som krävs, dels för att ge ämnet den status det förtjänar, 

dels för att just kunna ge eleverna den stimulans och kunskap de behöver (Torpsten, 

2008). 

 

6.3 Lätt och svårt 

Eleverna nämner i en del av undersökningen att de anser grammatik och skrivregler 

vara lätt att lära. Då det handlar om ren färdighetsträning, såsom fylleriövningar, har 

eleverna en given mall som de sedan fyller i för att nöta in kunskapen- detta upplevs 

som en lättare uppgift. Likaså nämner eleverna i en annan del av undersökningen att 

de behöver mest hjälp med just grammatik och skrivregler för att det är svårt. Här 

syftar de på när de skriver texter och ska använda det på egen hand, inte 

fylleriövningar. När man själv ska producera text och använda sig av rätt grammatik 

och skrivregler är det mycket svårare och då behöver man betydligt mer hjälp av 

läraren. Naturligtvis behövs en kombination av båda dessa moment för att eleven ska 

få kunskapen att befästas på ett fullgott sätt. Eleverna visar stor insikt då de 

konstaterar att det är svårt både att skriva egna samt att läsa längre texter men att det 

också är detta man lär sig mest av. De svåraraste momenten är de som ger mest 

kunskap. Denna klokskap och insikt är en mycket bra grogrund för vidare 

utveckling- återigen med Vygotskys (Bråten, 1998) teori om den proximala 

utvecklingszonen i åtanke. Utgår man från att eleverna ska befinna i en utmanande 

undervisningsmiljö erbjuds således inte bara stödundervisning eller enklare former 

av ämnesinnehåll för att kompensera deras brister i svenskhet (Torpsten, 2008).  

 

6.4 Samma förutsättningar 

Paulina de los Reyes (2007) menar att alla är ense om värdet av kunskap för ett 

fullgott deltagande i samhällslivet. Kunskap har i urminnes tider varit ett av många 

sätt att göra skillnad på folk. Att göra skillnad möjliggör samhällets sociala 

ojämlikhet- densamma som vi ju faktiskt med hjälp av kunskap försöker bekämpa 

(a.a). Det som skolan, enligt lag, ska se till är att elever med annat modersmål än 

svenska ska få samma förutsättningar som barn med svenska som modersmål. 

Naturligtvis för att de ska få samma möjligheter att verka och leva i samhället som 

alla andra, på samma villkor som alla andra. Det gamla ordspråket att kunskap är 

makt är inte att förringa. Utan ett väl fungerande språk och kunskap om när och hur 

det används får man inte bra förutsättningar till att studera vidare, skaffa arbete och 

så vidare. Vi vet att elever med ett annat modersmål än svenska får 

(Skolinspektionen 2010) sämre förutsättningar att nå de nationella målen i 

grundskolan än elever med svenska som modersmål. Då var fjärde elev som läser 

svenska som andraspråk inte når målen i år 9 är det ett misslyckande för svenska 

skolan och en förlust för svenska samhället. Var fjärde elev har således inte samma 

förutsättningar att skapa sig fullvärdigt deltagande i samhällslivet. 
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6.5 Skolans ansvar 

För att skolan ska kunna fånga upp dessa elever bör undervisningen ses över. Skolan, 

dvs. rektorn måste först och främst se till att det finns resurser att tillgå, såsom 

utbildade SVA-lärare samt att det i schemat ska ges möjlighet för både elever och 

lärare och få kvalitetstid, dvs undervisning som gynnar eleverna på bästa sätt. Genom 

att lägga ner tid och möda på att organisera deras undervisning samt att se till att det 

finns behörig personal visar man att det är ett viktigt ämne, att ämnet har status- 

vilket inte alltid är fallet idag (Torpsten, 2008). Likaså är det viktigt att lärarna får 

utbildning och fortbildning i nya metoder. Något som man som lärare måste ta vara 

på är elevernas lust att lära. Ett sätt att väcka och skapa lust kan vara att arbeta 

ämnesintegrerat då samtliga respondenter visade sig vara nyfikna på detta arbetssätt. 

Var fjärde elev med svenska som andraspråk ska inte behöva gå ur skolan utan att ha 

klarat målen. Kan man få igång elevers nyfikenhet och intresse så har man kommit 

långt och bra mycket närmare chansen att nå målen och då måste vi lärare gripa tag i 

detta och vara beredda att testa nya metoder i klassrummet. En mycket bra 

utgångspunkt är att eleverna faktiskt vill och är öppna för nya metoder. 

 

6.6  Förslag till vidare forskning 

I de delar av intervjuerna som handlade om ämnesövergripande arbetssätt och 

elevernas syn på detta tornar för mig en tydlig bild fram. Bilden visar elever som ser 

ett ämnesövergripande arbetssätt som en väg att klara studierna i de 

samhällsorienterande ämnena där undervisningen i svenska som andraspåk skulle 

bidra till bättre förståelse av svåra begrepp och dessutom ge flera tillfällen i veckan 

att arbeta med svåra SO-texter. Det skulle vara intressant att forska vidare efter att ett 

sådant samarbete mellan ämnena skett och då undersöka huruvida samarbetet gynnat 

måluppfyllelsen i SO- ämnena för elever som läser svenska som andraspråk.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide: 

Undervisningen i svenska som andraspråk 

Vad tycker du är lättast/ svårast på Sva-lektionerna? Försök att förklara varför: 

Vad är det som är bra med undervisningen i Sva (svenska som andraspråk)? Varför 

är det i så fall bra? 

Finns det något som är mindre bra- i så fall varför, på vilket sätt? 

På vilket sätt tycker att du lär dig bäst? Finns det fler sätt?  

Vad skulle du vilja få hjälp med på svensklektionerna? 

Får du veta vad du ska kunna för att nå målen i ämnet? Berätta! 

 

Utveckla undervisningen 

Arbetar ni varierat nu? Hur då? 

Gör skolarbetet dig nyfiken så att du får lust att lära mer? På vilket sätt? 

Hur skulle du vilja att din Sva- lärare undervisade? 

Om du tycka att det är roligt och lära dig så mycket som möjligt, hur ska ni jobba på 

lektionerna då?  

 

Ämnesövergripande arbetssätt 

Har ni någon arbetat tematiskt med olika ämnen? Mellan SO och svenskämnet? 

Vad har varit bra/ mindre bra med det arbetet? 

Vad är det som är svårast med SO- ämnet? 

Vad tror du att det skulle kunna leda till om man arbetade med SO- ämnen på 

svensklektionerna (Sva- lektionerna)?  

Skulle det kunna vara bra, på vilket sätt, varför? 

Känner du till något annat arbetssätt som man har på någon skola (denna eller någon 

annan skola) - i så fall vilket? 

 


