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Sammanfattning: 
 
Studien undersöker hur fyra klasslärare i åk 1-3 organiserar sin undervisning för att 
utveckla det svenska kunskapsspråket hos elever med svenska som andraspråk. 
Bakgrunden behandlar synen på ämnet svenska som andraspråk och hur den förändrats 
med tiden. Studien lyfter fram likheter och skillnader i lärarnas beskrivningar. Dessa 
analyseras sedan med stöd av tidigare forskning och en teoridel som bygger på Jim 
Cummins sammanställning av forskning på ämnet. Resultatet visar att lärarna lyfter 
kartläggning och kontakt med vårdnadshavare till elever med SVA som viktiga 
förutsättningar för att skapa undervisning som utvecklar elevernas kunskapsspråk. Det 
framkommer även att lärarna vill organisera undervisningen så att elevers modersmål får 
en större roll i undervisningen, men att det inte alltid görs. Samverkan mellan klasslärare 
och modersmålslärare beskrivs som en förutsättning för att inkludera elevers modersmål i 
helklassundervisningen.  
 
 
Nyckelord: 
Flerspråkighet, modersmål, SVA-elever, kunskapsspråk 
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1. Inledning 
 

Uppslaget till den här studien fick jag under den verksamhetsförlagda utbildningen på 

grundlärarprogrammet med inriktning F-3. Jag och flera kurskamrater såg lärare som inte 

anpassade undervisningen för elever som läser svenska som andraspråk (SVA) i sin 

helklassundervisning. Vi såg hur det i flera fall ledde till att dessa elever inte kunde delta i 

undervisningen. I en klass satt en flicka – som nyligen kommit till Sverige – mest för sig 

själv och arbetade på datorn utan att interagera med övriga elever. En lärare jag talade 

med uttryckte osäkerhet kring hur undervisning av flerspråkiga elever bör organiseras och 

upplevde sig ha alldeles för få verktyg för att stötta dessa elever. Det fick mig att fundera 

på min framtida lärarroll och om min utbildning förberett mig för att möta flerspråkiga 

elevers behov i min undervisning. När jag läste Carlsons (2009) artikel flerspråkighet 

inom lärarutbildningen – ett perspektiv som saknas fick min oro för framtiden än mer 

fäste. Carlson beskriver en verklighet där lärares kunskaper kring hur man organiserar sin 

undervisning för att elever – med annat modersmål än svenska – ska utveckla sitt språk är 

bristfällig. Carlsson kopplar problemet till att dessa frågor ges mycket lite utrymme i 

lärarutbildningar. 

 

I läroplanen (Skolverket, 2016a) står det att undervisningen i skolan ska anpassas till alla 

elevers förutsättningar och behov. Läroplanen säger även att skolan ska främja elevernas 

”kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevens bakgrund, tidigare erfarenhet, språk och 

kunskaper (skolverket, 2016a:8)”. Samtidigt som dessa föreskrifter finns visar svensk och 

internationell forskning att synen på elever med ett annat modersmål än majoritetsspråket 

är ojämlik och inte sällan diskriminerande. En orsak till diskrimineringen är att de språk 

och den kultur de här eleverna behärskar inte ges samma status som det svenska språket 

och kulturen (Lindberg & Hyltenstam, 2013).  

 

Elever som inte har ett utvecklat språk har svårt att klara av skolan. Språk kan delas upp 

på många sätt, ett sätt är att skilja på vardags- och kunskapsspråk. Vardagsspråket är det vi 

använder i sociala sammanhang och kunskapsspråket är det vi använder i 

undervisningssammanhang. Den här studien kommer fokusera på kunskapsspråket, den 

del av språket som det tar minst fem år för elever med SVA att komma ikapp de elever 

som har svenska som modersmål (Cummins, 2017).  
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När undervisningen inte når elever med SVA – som ofta ligger efter i det svenska 

kunskapsspråket – leder det till allvarliga konsekvenser. Cummins (2017) hävdar att ett 

utvecklat kunskapsspråk är avgörande för vilka förutsättningar en elev har att uppnå målen 

i kursplanen. Den här studien undersöker hur fyra klasslärare organiserar sin undervisning 

för att elever som läser SVA ska utveckla sitt svenska kunskapsspråk. Begreppet 

organisering omfattar i den här studien lärarens planering och genomförande av 

undervisning. 
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2. Syfte  
 

Syftet med den här studien är att öka kunskapen om på vilka olika sätt lärare beskriver sin 

undervisning för att elever med svenska som andraspråk ska utveckla sitt kunskapsspråk 

och vilka faktorer som lärarna beskriver påverkar undervisningen.  

 

2.1 Frågeställningar 

• Hur beskriver lärare i åk 1—3 att de organiserar sin undervisning för att elever 

med svenska som andraspråk ska utveckla sitt svenska kunskapsspråk? 

 

• Vilka utmaningar och möjligheter beskriver lärarna med att inkludera elever med 

svenska som andraspråk i helklassundervisningen?  
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3. Bakgrund 
I bakgrunden presenteras inledningsvis kort några begrepp som kommer användas i 

studien och begreppet kunskapsspråk mer ingående. Sedan ges en bakgrund av skolämnet 

svenska som andraspråk, dess framväxt och etablering. Vidare beskrivs både etableringens 

konsekvenser och dagens diskussion om ämnets vara eller icke vara. Till sist presenteras 

en kvalitetsgranskning av skolinspektionen eftersom de aspekter som lyfts där är 

intressanta för den här studien. 

 

3.1 Begrepp 
 

Den här studien undersöker hur klasslärare arbetar med elever som läser skolämnet 

svenska som andraspråk (läs mer om SVA-ämnet senare i bakgrund). Dessa elever kan 

både vara nyanlända eller födda i Sverige men har en sak gemensamt; att de läser ämnet 

SVA istället för svenska. Här beskrivs kort några begrepp som används i studien. 

 

När studien berör elever med svenska som andraspråk (SVA) handlar det alltså om elever 

med ett annat modersmål än svenska och som läser ämnet SVA. Begreppet nyanlända 

elever används i studien för de elever som bott kortare tid än 4 år i Sverige1. Detta 

begrepps används när studien tar upp delar som explicit gäller nyanlända elever.  

 

Begreppet Flerspråkiga elever syftar till elever som kan eller delvis kan två eller fler 

språk. När studien nämner begreppen förstaspråk och andraspråk handlar det om 

modersmålet respektive ett språk som någon lär sig utöver modersmålet. Studien talar 

även om majoritetsspråk och menar då det språk som talas av majoriteten, i Sverige är 

majoritetsspråket svenska. Att studien använder flera olika begrepp speglar den 

komplexitet som språk utgör och begreppen används för att diskussionen ska göra denna 

komplexitet rättvis.  

 

3.2 Uppdelningen vardags- och kunskapsspråk 

Eftersom kunskapsspråket är centralt för studien definieras här begreppet och vidare 

diskuteras – utifrån forskning och litteratur –  vikten av att lärare är medvetna om 

uppdelningen mellan vardags- och kunskapsspråk för att elever med svenska som 

andraspråk ska lyckas i skolan.  

																																																								
1 Vilka som enligt skollagen räknar som nyanländ går att läsa om i 12a § kap 3. 
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Det språk som används i vardagen skiljer sig mycket från det språk vi använder i 

undervisningssituationer. I skolans värld används och utvecklas både elevens vardags- och 

kunskapsspråket. Vardagsspråket används exempelvis när elever talar med varandra på 

raster och kunskapsspråket används i undervisningssammanhang (Cummins, 2017). 

Begreppet kunskapsspråk kommer användas i studien och är hämtat från Cummins (se 

bl.a. 2001, 2017). Den delen av språket studien kallar kunskapsspråk benämns olika av 

olika forskare, fast innebörden av begreppet är den samma. Gibbons (2016) kallar den 

delen av språket som används i undervisningen för skolspråk. Lindberg och Hyltenstam 

(2013) ställer i sin artikel vardagsspråk mot vad de kallar ett formellt kunskapsspråk, där 

begreppet har samma betydelse som kunskapsspråk.  

 

Cummins (2017) konstaterar att uppdelningen vardags- och kunskapsspråk inte formuleras 

som en teori om språkförmågan. Istället är syftet med uppdelningen att göra lärare och 

andra beslutsfattare uppmärksamma på att dessa delar av språket skiljer sig åt. Syftet är 

även att undvika negativa konsekvenser som kan uppstå till följd av missuppfattningar om 

språkets olika delar. En sådan negativ konsekvens kan uppstå när en lärare upplever att en 

elev har flyt i vardagsspråket och då antar att eleven har generellt goda kunskaper i 

språket. Läraren kan då koppla samman de svårigheter eleverna hamnar i – för att eleven 

inte har ett utvecklat kunskapsspråk – till icke språkliga delar, som exempelvis lågt IQ 

(Cummins, 2017). 

 

För en elev som inte har vardagsspråket som modersmål tar det mellan ett och två år att 

tillägna sig det. Kunskapsspråket tar däremot minst fem år för en elev med annat 

modersmål att komma ikapp elever med undervisningens språk som modersmål. Kritik har 

riktats mot sättet att dela upp språket på det här sättet – i vardagsspråk och kunskapsspråk 

– för att delarna inte innefattar alla de komplexa delar som ett språk utgör (Cummins, 

2017). Uppdelningen vardags- och kunskapsspråk är användbar för den här studien 

eftersom lärares medvetenhet om uppdelningen kan påverka undervisningen av elever 

med SVA (se nedan). 

 

3.2.1 Undervisning med fokus på kunskapsspråket 

Cummins (2017) delar upp ord i tre kategorier utifrån i vilka sammanhang det används. 

Dessa kategorier är intressanta för att det visar vad elever med SVA behöver möta i 

undervisningen för att utveckla kunskapsspråket. Kategorierna är: 
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1. Ord vi använder i vardagliga och sociala samtal (vardagsspråk) 

2. Kunskapsrelaterade ord som vi använder i undervisning (kunskapsspråk) 

3. Ämnesspecifika ord som vi använder i undervisning (kunskapsspråk) 

 

I kategori 1 hittar vi ord som ofta används i vardagliga samtal och i texter, exempelvis 

orden tid, folk, något, år och arbete. Skriven text består till ca 80 procent av ord från den 

här kategorin och elever med SVA lär sig dessa ord både i och utanför skolan (Cummins, 

2017). 

 

I nivå 2 finner vi allmänna kunskapsrelaterade ord som exempelvis kapitel, klassificering, 

och data. Dessa ord finns i alla litterära texter och faktatexter i alla ämnen. 

Undervisningen av elever med SVA bör fokusera på att behandla orden som finns i 

kategori 2 eftersom de är meningsfulla för att förstå texter i alla skolämnen (Cummins, 

2017). 

 

I kategori 3 finner vi ord som är mer ämnesknutna, exempelvis inom naturkunskapen är 

orden mitokondriskt och fotosyntes är exempel på sådana ord. Dessa ord och begrepp ska 

behandlas när de är centrala för undervisningssammanhanget och när eleverna kan få 

praktisk erfarenhet av dem, det är först då de kan befästas hos eleverna. Genom att skilja 

på de olika kategorierna blir det tydligare att undervisning av elever med SVA behöver 

koncentrera sig på kunskapsspråket – ord från kategori 2 och 3 – eftersom eleven i princip 

bara kan lära den delen av språket i undervisningssammanhang. Dessa kategorier ger oss 

även en förståelse av vad kunskapsspråket är mer konkret (Cummins, 2017). 

 

3.3 Ämnet svenska som andraspråk 

De elever som Lindberg och Hyltenstam (2013) kallar minoritetselever2 diskrimineras i 

skolsystem världen över, detta är enligt författarna väl dokumenterat i forskning. Eleverna 

har ofta rika erfarenheter i kultur och språk men eftersom deras kunskaper inte speglar 

majoritetsspråket och majoritetskulturen – i vårt fall svenska och svensk kultur – räknas 

inte deras kunskaper som värdefulla. Utifrån ett sådant bristfälligt perspektiv framställs 

elever med annat modersmål än svenska ofta som elever med begränsad kapacitet och 

																																																								
2 Med minoritetselever menar Linberg och Hyltenstam (2013) de elever vars bakgrund och språk består av 
färre elever i förhållande till en större grupp med gemensam bakgrund och språk.  
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generellt som elever med problem. Mot bakgrund av detta infördes år 1995 svenska som 

andraspråk som ett skolämne i Sverige (Lindberg & Hyltenstam, 2013) 

 

Förespråkare för införandet av SVA menade att det nya ämnet skulle förändra synen på 

flerspråkighet. SVA-ämnet3 har en egen kursplan och ska helt likställas med det 

traditionella svenskämnet. Syftet med det nya ämnet var att bryta den enspråkiga norm 

som så länge missgynnat flerspråkiga elever. Argument för att ämnet skulle införas var att 

det skulle ge erkännande av en språklig och kulturell mångfald i skolans värld och att 

ämnet inte skulle ses som ett stödämne (Lindberg & Hyltenstam, 2013). De som var 

kritiska till att införa det nya ämnet menade att grundtanken med hur målen i Lpo94 var 

formulerade var att lärarna gavs friheten att nyttja olika vägar för att nå kunskapsmålen. 

Eftersom kunskapsmålen i ämnet svenska och i ämnet SVA var de samma menade 

kritikerna därför att de olika vägarna för att nå målen kunde rymmas inom samma 

svenskämne (Fridlund, 2011). 

 

Efter att ämnet införts visade det sig att de positiva effekter som det nya ämnet skulle 

åstadkomma – att förändra synen på ämnet och ge erkännande åt mångfald – inte var 

självklara. Situationen efter införandet av SVA förändrades inte i det avseende att ämnet 

fortfarande ses som ett stödämne och missförhållanden fortsätter att rapporteras för elever 

med SVA (Lindberg & Hyltenstam, 2013). 

 

3.4 Konsekvenser av ämnet SVA 

Lindberg och Hyltenstam (2013) bedömer att tanken – när ämnet SVA skrevs in i 

skolförordningen – var att undervisning skulle bedrivas separat. Samma författare 

konstaterar dock att en konsekvens istället blev att lärare ofta får undervisa ämnet SVA 

och det traditionella svenskämnet parallellt (Lindberg & Hyltenstam, 2013). Det är upp till 

varje skola att besluta om SVA-undervisning ska undervisas separat eller inkluderat i 

svenskundervisningen (Kaya, 2016). 

 

Fridlund (2011) förklarar hur det kommer sig att huvudmän på skolorna kan besluta olika i 

frågan om SVA ska bedrivas separat eller parallellt med den traditionella 

svenskundervisningen. Skolförordningen (2011) säger att svenska som andraspråk ska 

																																																								
3 Vilka elever som har rätt att läsa ämnet svenska som andraspråk går att läsa om i skolförordningen 14 § i 5 
kap. 
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undervisas ”istället för” undervisning i svenska. Fridlund (2011) påpekar att uttrycket 

”istället för” är tolkningsbart. När huvudmän och lärare tolkar förordningen olika kan det 

innebära att flerspråkiga elever lämnar den ordinarie undervisningen – i helklass – för att 

ha SVA någon annan stans. Det kan också innebära att de stannar i klassrummet och att 

läraren undervisar ämnet SVA och ämnet svenska parallellt (Fridlund, 2011). 

 

Cummins (2001) bedömer att en betydande procent av undervisningen i ämnet svenska 

som andraspråk sker inom ramen för traditionell svenskundervisning på grund av den 

stora mångfald av elever som nu finns på skolorna. Cummins (2001) påstår att bristen på 

resurser gör att elever med SVA kommer undervisas inom ramen för den traditionella 

svenskundervisningen.  

 

Kaya (2016) påpekar att det inte räcker med att en elev talar svenska som andraspråk för 

att läraren ska mäta elevens kunskap mot målen i kursplanen för SVA. Författaren menar 

att eleven även måste fått undervisning i ämnet och sker detta ”inom klassens ram” måste 

läraren alltså undervisa ämnet SVA och det traditionella ämnet svenska parallellt. Elever 

som läser SVA måste, precis som alla elever, få en individanpassad undervisning. I 

litteratur som berör ämnet lyfts ofta de faktum att dessa elever behöver undervisning som 

anpassas utifrån deras flerspråkighet. Det är inte någon lösning för andraspråkselever att 

endast följa ordinarie undervisning. Språkundervisning för elever med SVA kan inte utgå 

från de undervisningsmetoder som utarbetats för att utveckla språket hos elever med 

svenska som förstaspråk utan ärarens organisation av undervisning som innefattar elever 

med SVA måste istället ha sin grund i kunskap om hur tvåspråkiga elever utvecklar sitt 

andraspråk (Gibbons, 2016; Wagner, Strömqvist & Uppstad, 2010). 

 

3.5 Kategoriseringen första- och andraspråk 

I skolan – precis som i den här studien – används ofta begreppen första- och ett andraspråk 

men det finns på flera håll forskare som ifrågasätter det här sättet att dela upp språk. Det är 

intressant att lyfta detta eftersom studiens resultat vittnar om att en gemensam syn hos 

skolpersonal kring flerspråkighet är viktigt.  

 

Lindberg och Hyltenstam (2013) ställer sig kritiska till uppdelningen av ämnena svenska 

och svenska som andraspråk. De påstår att det vid SVA-ämnets etablering – på 1990-talet 

– var en mer adekvat uppdelning. De elever som läste svenska som andraspråk då var 
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oftast var födda utanför Sverige och då ifrågasatte varken elever, vårdnadshavare eller 

lärare att svenskan var den nyanlända elevens andraspråk. Nu har läget förändrats 

eftersom många av de flerspråkiga eleverna som läser svenska som andraspråk är födda i 

Sverige eller har flyttat till Sverige som väldigt unga. Dessa elever har mött det svenska 

språket under hela sin uppväxt och har ofta ett fullt utvecklat vardagsspråk (Lindberg och 

Hyltenstam, 2013). 

 

Wedin (2017) ställer sig kritisk till att över huvud taget använda begreppen förstaspråk 

och andraspråk och menar att det är begränsande att skolan skiljer på elever utifrån dessa 

begrepp. Skolan bör istället utveckla en inkluderande undervisning för alla elever, oavsett 

vilken språklig bakgrund eleverna har. Wedin (2017) argumenterar för att undervisningen 

i skolan – istället för att försöka kategorisera elever utifrån deras olika erfarenheter av 

språk – ska se alla elever som flerspråkiga. Wedin (2017) lyfter begreppet 

translanguaging som kommit att användas av allt fler forskare världen över. En 

översättning av begreppet translanguaging har tagits fram av Torpsten et al. (2016) 

nämligen transspråkande. Transspråkande är både en teoretisk term och en term för att 

beskriva arbetssätt och undervisningsmetoder där hela elevers flerspråkiga resurs 

tillvaratas. Transspråkande pedagogik innebär att all språklig resurs som finns inom ett 

barn värdesätts och att undervisningen skapar möjlighet för att alla delar inkluderas. 

Begreppet har kommit att används av allt fler forskare för att synliggöra att flerspråkiga 

individers språk inte kan kategoriseras enkelt utan utgörs av en komplexitet där språken 

flyter in i och påverkar varandra. (Wedin, 2017).   

 

3.6 Skolans insatser för elever med SVA 

Skolinspektionen (2010) gjorde på uppdrag av regeringen en kvalitetsgranskning av 

huvudmän, skolor och förskolor. Den riktade in sig på vilka insatser det gjordes för språk- 

och kunskapsutvecklingen för barn och elever med annat modersmål än svenska. 

Skolinspektionens granskning omfattar 21 förskolor och 21 grundskolor i 12 olika 

kommuner i Sverige. Granskningens syfte var att söka svar på frågan om det finns ett 

medvetet arbete som stimulerar de flerspråkiga barnens språk och kunskapsutveckling.  

 

Granskningen visade att det trots den generellt positiva inställningen till mångkulturalitet 

fanns stora brister i förskolans och skolans arbete mot att ge flerspråkiga elever 

förutsättningar för en god språk- och kunskapsutveckling. På många håll saknades 
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kompetens hos personalen för att arbeta på ett språk- och kunskapsutvecklande sätt med 

flerspråkiga elever. Skolinspektionen kom fram till att personal som arbetade med 

flerspråkiga elever saknade kunskap om elevers erfarenheter, behov och intressen. Elevens 

språkliga och kunskapsmässiga nivå kartlades ofta inte och undervisningen kunde då inte 

anpassas efter individens behov.  

 

På många håll hade huvudmän, skolor och förskolor som deltagit i granskningen 

ett vagt flerspråkigt och interkulturellt perspektiv. Det var de svenska traditionerna och 

kontexterna som stod i fokus, istället för att undervisningen berörde olika kulturer och 

företeelser. Skolverket (2010) hävdar att det är viktigt för elever med annat modersmål än 

svenska att deras erfarenheter är en del av undervisningen och att de upplever att skolan 

värderar dessa. Men på de skolor som granskats hade lekar, aktiviteter, läromedel, sagor 

mm ett svenskt perspektiv. Dessa aktiviteter kan vara svåra för elever med svenska som 

andraspråk att relatera till och – när sammanhang saknas – bli svåra att förstå.  

 

Ämnet svenska som andraspråk visade sig ha en oklar roll i de skolor som deltog i 

undersökningen. Det fanns många olika uppfattningar och vem skulle läsa SVA och hur 

undervisningen skulle organiseras för dessa elever. I en del skolor undervisades elever 

med SVA och ordinarie svenskundervisning tillsammans, utan hänsyn till de olika 

kursplanerna och skillnaden på metodiken som finns beskriva där. På många håll hade 

ämnet SVA en låg status hos lärare, elever och föräldrar. Granskningen lyfter även 

exempel på skolor som genom att aktivt sprida information om ämnet lyckats skapa en 

positiv attityd till SVA. 

 

Hos personalen i de verksamheter som deltog i granskningen fanns en generell positiv 

inställning till modersmålsundervisning. En viktig framgångsfaktor för flerspråkiga 

elevers språkutveckling är att de får träna och använda alla sina språk. 

Modersmålsundervisningen som identifierades bedrevs oftast helt utan koppling till de 

övriga ämnena i skolan. Det fanns ofta ingen samverkan alls mellan modersmålsläraren 

och annan personal på verksamheten. Av de elever som granskningen omfattade fick inte 

alla med rätt till modersmålsundervisning4 tillgång till det, kommunerna hänvisade till att 

de inte kunnat rekrytera lärare med rätt kompetens (Skolinspektionen, 2010). 

  

																																																								
4 Vilka elever som har rätt till modersmålsundervisning går att läsa om i skollagen i 7 § i 10 kap.  
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4. Tidigare forskning 
Här presenteras tidigare forskning som – tillsammans med teorin – kommer behandla 

studiens resultat i analysdelen. Mycket av den forskning som finns kring lärare och elever 

med SVA fokuserar på elever i de äldre åldrarna eller explicit på nyanlända elever men 

vissa resultat kan ändå vara intressanta för den här studien.  

 

4.1 Lärares syn på sin egen undervisning 

Lärares syn på flerspråkighet är central för hur läraren organiserar sin undervisning. I 

Nilssons (2015) masteruppsats beskriver hon hur lärares syn på språket som en resurs 

visade sig vara central för deras syn på sin egen roll och den undervisningen de 

organiserade. I studien har Nilsson beskrivit och analyserat tre lärares reflektioner om sin 

undervisning av 14 nyanlända högstadieelever. De tre deltagande lärarna är en 

biologilärare, en svenska som andraspråkslärare och en studiehandledare. De tre lärarna 

fick i samband med studien även delta i en aktionsforksningsprocess5 med Nilsson som 

handledare. Processen gick ut på att lärarna fick en djupare kunskap i språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt. Nilssons (2015) beskriver att resultatet visade att lärarna 

under studiens gång förändrade sin syn på sitt sätt att planera och genomföra 

undervisningen. Nilsson beskriver att den mest framträdande förändringen hos lärarna var 

deras nya sätt att se på sin egen lärarroll och praktik. Resultatet visade att lärarna under 

processen riktade in sig på en mer elevcentrerad och elevaktiv undervisning.  

 

4.2 Medvetenhet om klassrummets interaktionsmönster  

Läraren kan enligt Wedin (2011) fungera som en bro mellan elevens nuvarande språk till 

ett mer utvecklat kunskapsspråk. Wedin har i sin artikel undersökt vikten av 

klassrumsspråket med bakgrund mot att elever med SVA tillbringar den mesta tiden i 

klassrum som är enspråkigt svenska. Artikeln är intressant att presentera i sammanhanget 

eftersom den är inriktad på elever i skolans första år och belyser ett fokus på 

kunskapsspråk. Wedins analys av materialet visar att de två lärarna – som deltog i studien 

– samtalade om lektionsinnehållet på ett tydligt sätt och att det fanns rutiner som 

tydliggjorde normerna i klassrummet. Wedins analys visade dock att interaktionsmönstret 

indikerade på att lärarnas roll blev otydliga för eleverna. Denna studie fokuserar på 

interaktionsmönstret och Wedin hävdar att lärare behöver vara medvetna om de mönster 

som uppstår i klassrummet. Lärarna kan då förändra dessa för att undervisningen ska 
																																																								
5	Aktionsforskning är enligt Skolverket (2016c) en strategi som kan användas som ett verktyg att förbättra 
sin egen praktik. 	
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kunna ge eleverna – framförallt elever med SVA – de språkliga och intellektuella 

utmaningar som är nödvändig för att de ska utveckla sitt språk.  

 

4.3 Medvetna åtgärder skapar förutsättningar 

Ett problem som den här studien tar upp är det faktum att elever som har svenska som 

andraspråk vid skolstart och de tidigare skolåren ofta ligger långt efter i sitt 

kunskapsspråk. Leasaux och Siegel (2003) undersökte i sin forskningsstudie – utförd i 

Vancouver – hur ett förebyggande språkarbete kunde minska avståndet i språkkompetens 

mellan elever med engelska som första- och andraspråk. Det resultat som Leasaux och 

Siegels skriver fram är av betydelse för den här studien för att det visar att tidigt riktade 

åtgärder för elever med engelska gör skillnad. De förebyggande arbete som sattes in från 

förskolan – för grupper där barn med engelska som andraspråk fanns – bestod av ett 

program med olika typer av språkaktiviteter med fokus på fonologisk medvetenhet6 och 

byttes med tiden ut då barnen blev äldre. Lärarna fick utbildning i hur programmen skulle 

användas och höll sedan själva i lektionerna. Resultatet från de test som utfördes när 

eleverna gick i åk 2 antydde att eleverna med engelska som andraspråk fortfarande låg 

efter när det gällde syntaktisk medvetenhet7 men dessa elever fick däremot bättre resultat 

på de del av testet som rörde stavning. Detta är intressant för studien för det kan enligt 

Leasaux och Siegel visa på att elever med tillgång till två språksystem blir mer 

metaspråkligt medvetna om de får tillgång till aktiviteter som övar detta. I resultatet från 

andra delar som testades syntes ingen större skillnad mellan elever med engelska som 

förstaspråk och de med engelska som andraspråk. 

 

4.4 Kunskap om nyanlända elever 

Det har forskats en hel del om nyanlända elever utifrån olika perspektiv. Den här studien 

handlar inte explicit om nyanlända elever utan om elever som läser SVA. Men en 

betydande del av de elever som läser SVA är nyanlända och därför är det intressant att 

lyfta några studier på ämnet.  

 

Nilsson och Bunar (2015) har undersökt Sveriges sätt att ta emot nyanlända elever i skolan 

tillsammans med parametern hur utbildningssystemet svarar upp mot nyanlända elevers 

behov. Studien kom fram till att det finns ett bristfälligt perspektiv på de individuella 

behoven hos dessa elever. Det finns även studier som undersökt delar i mottagandet och 

																																																								
6 Fonologisk medvetenhet handlar om medvetenhet om språkets ljudstruktur. 
7 Syntaktisk medvetenhet handlar om medvetenhet om satsbyggnad. 
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undervisningen av nyanlända. Avary (2017) har undersökt samarbetet mellan klasslärare 

och studiehandledare8. Studien visade att samverkan inte fungerar på ett sätt som lever 

upp till riktlinjerna i de nationella styrdokumenten.  

 

Även kartläggningsprocessen av nyanlända elevers kunskaper och erfarenheter har 

studerats, vilket senare kommer behandlas i den här studien. Sandell Rings (2015) 

undersökning kom bland annat fram till att lärare och elever gynnas av att lärarna tar reda 

på information om alla delar av elevens kunskaper och tidigare erfarenheter. Sandell Ring 

(2015) menar att information om elevers tidigare sociala kontext, migrationsprocess, 

skolerfarenheter och syn på är information alla är delar som lärare bör känna till inför 

organisation av undervisning. Kilim (2015) har också studerat kartläggningsprocessen av 

elever med SVA och lyfter bland annat att det sällan finns ett helhetstänkt – som rymmer 

alla elevens kunskap och erfarenheter – bakom kartläggningarna. 

  

																																																								
8	En studiehandledare är en resurs som talar elevens modersmål och nyttjas före, under eller efter lektioner 
för att eleverna ska nå målen i skolans olika ämnen (Skolverket 2016b). Vilka elever som har rätt att få 
studiehandledledning går att läsa om i skolförordningen (2011) 4 § i kap 5.	
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5. Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket består av sju centrala delar som Cummins (2017) har tagit fram. 

Dessa delar är en sammanfattning av vad svensk och internationell forskning beskriver om 

elever med majoritetsspråket som andraspråk. Dessa centrala delar beskriver vad syftet 

bör vara med åtgärder som skolan gör för att elever med SVA ska utveckla sitt svenska 

kunskapsspråk. Punkterna är följande: 

 

• Koppla undervisningen till elevernas liv 

• Bekräfta elevernas identiteter 

• Få eleverna att engagera sig aktivt för läsande och skrivande  

• Uppmuntra eleverna att utveckla sina flerspråkiga förmågor  

• Stötta förståelsen av innehåll 

• Bygga upp deras medvetenhet om hur språk fungerar, och 

• Ge eleverna tillfällen att använda språk effektivt för att nå sina kunskapsmässiga 

och personliga mål (Cummins, 2017:289). 

 

Dessa centrala delar – lånade från Cummins (2017) – har flera funktioner i uppsatsen. 

Dels agerade delarna ett stöd i utformningen av en intervjuguide och dels är dem ett stöd 

för att kategorisera och analysera de data som samlats in under intervjuerna. Vidare 

förklaras och motiveras punkterna mer ingående utifrån (Cummins, 2001 & 2017). Ibland 

överlappar punkterna varandra men delas på det här sättet upp för att klargöra vissa 

nödvändiga komponenter i ett helhetstänk vad gäller åtgärder för att skapa förutsättningar 

– för elever med SVA – att utveckla kunskapsspråket i sitt andraspråk. 

 

5.1 Koppla undervisningen till elevernas liv 

Denna punkt går hand i hand med nästa punkt – bekräfta elevens identitet – och handlar 

om att ta reda på elevens förkunskaper och kulturella kunskaper samt att koppla 

undervisningen till dessa. När elevens tidigare kunskaper aktiveras i undervisningen 

bekräftas deras erfarenheter och elevens identitet. För att kunna tillvarata elevers 

kunskaper behöver lärarna ta reda på vad eleven kan. Det är viktigt att dessa bedömningar 

görs korrekt för att de skall leda till att elever och lärare tillsammans ska kunna arbeta mot 

att nå kunskapsmål som utvecklar eleven. Inkorrekta bedömning kan ha negativ påverkan 

på elevers motivation och på så sätt deras skolprestationer. 
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En annan viktig del när det kommer till att koppla undervisningen till elevens liv är att ta 

reda på erfarenheter från hemmet. Därför att det är det viktigt att etablera en kontakt med 

barnets vårdnadshavare och att ge dessa en roll i elevens språkutveckling (Cummins, 

2017).  

 

5.2 Bekräfta elevernas identiteter 

Sambandet mellan positiva mänskliga relationer och effektiv undervisning är generell, 

dock visar forskning att sambandet är särskilt starkt när eleven har annan kulturell och 

språklig bakgrund än den som är dominerande i skolan. I interaktion mellan elev och 

lärare förhandlas identiteter (Cummins, 2017). Om en elev ska investera med sin egen 

identitet – vilket är en förutsättning för elevens lärande – måste läraren bekräfta den 

genom att exempelvis ta reda på elevens bakgrund och tidigare kunskaper (Cummins, 

2001).  

 

Risken om en elev inte uppfattar att skolan eller lärarna respekterar elevens identitet 

(språk, bakgrund och erfarenheter) är att eleven inte vill identifiera sig med skolan. Om en 

elev upplever skolan som fientlig eller förtryckande kan det leda till att eleven inte satsar 

på skolan och i värsta fall drar sig undan skolarbete (Cummins, 2017). 

 

5.3 Få eleverna att engagera sig aktivt för läsande och skrivande  

Det kunskapsrelaterade språket finns främst i skriven text och elever som blir engagerade 

för läsning och skrivning får då större möjlighet att utveckla sitt kunskapsspråk. Både ett 

utökat ordförråd och en mer avancerad läsförståelse kan utvecklas när eleven engagerar 

sig i läsning och skrivning. Tillgången på texter och läsengagemang hänger ihop. Utan 

tillgång av skriven text föds sannolikt inte ett engagemang för läsning och skrivning 

(Cummins, 2017).  

 

5.4 Uppmuntra eleverna att utveckla sina flerspråkiga förmågor 

Flerspråkighet har en positiv verkan på barns utveckling. Det finns två former av 

flerspråkighet, nämligen additiv och subtraktiv flerspråkighet. När en elev lär sig ett nytt 

språk och samtidigt fortsätter utveckla sitt modersmål kallas det additiv flerspråkighet. 

Den här typen av flerspråkighet har empiriska studier visat positiva effekter av i samband 

med språklig, kognitiv och kunskapsmässig utveckling. Sådant som utvecklat arbetsminne 

och metaspråklig kompetens kan kopplas till additiv flerspråkighet (Cummins, 2017).  
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Subtraktiv flerspråkighet är när elevers modersmål får stå tillbaka mot majoritetsspråket 

och då finns inga kopplingar till utveckling av metaspråkliga och kognitiva kunskaper. 

Genom den positiva bilden av den additiva flerspråkigheten kan lärare ska uppmuntra 

eleverna att utveckla även sitt modersmål. Att läsa flera språk ger även eleven mer 

avancerade språkliga förmågor. När en flerspråkig elev får undervisning i sitt förstaspråk – 

exempelvis arabiska – så utvecklas inte bara elevens arabiska utan eleven utvecklar även 

mer djupliggande språkliga förmågor som har starkt samband med en utvecklad litteracitet 

på deras andraspråk (Cummins, 2017). 

 

Det inte bara är den kognitiva processen i att lära sig ett språk som är viktigt i lärarens 

uppmuntran. Det handlar även om vilket budskap som skolan sänder till elever och 

vårdnadshavare om hur deras modersmål värderas. Om signalerna från skolan är positiva 

kan det skapa motivation hos eleverna (Cummins, 2017). 

 

5.5 Stötta förståelsen av innehåll 

Undervisningen av elever med SVA bör till en början bör fokusera på innehåll, betydelse 

och budskap. För att komma åt innehållet måste undervisningen ske på ett språk som 

eleven har en djupare förståelse för än bara en bokstavlig, eleven måste få tillgång till ett 

begripligt inflöde. Genom att undervisningen fokuserar på att nå eleven på ett språk som 

eleven förstår kan hen relatera till undervisningen på ett djupare plan. Det är viktigt att 

eleven kan relatera undervisningen till sina egna känslor och ställa frågor samt får 

möjlighet att lösa problem för att uppleva det som meningsfullt (Cummins, 2001). 

 

5.6 Bygga upp deras medvetenhet om hur språk fungerar 

Elever med SVA behöver bygga upp en medvetenhet om språkets form och användning. 

Medvetenheten om hur ett språk fungerar handlar om språkaspekter som fonologi, 

grammatik och stavning, som ofta styrs av regler (Cummins, 2001). Denna medvetenhet 

kallas för separata språkfärdigheter. Medvetenheten är viktigt när vi lär oss ett språk men 

ska inte undervisas separat utan koppling till utvecklingen av den kunskapsrelaterade 

språkkompetensen. Om undervisningen endast fokuserar på de separata språkfärdigheterna 

kan en elev exempelvis läsa en text på sitt andraspråk med flyt men samtidigt inte förstå 

innebörden av texten eftersom ordförrådet inte räcker till. (Cummins, 2017). 
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5.7 Ge eleverna tillfällen att använda språk effektivt för att nå sina 

kunskapsmässiga och personliga mål 

Undervisningen av elever med SVA bör ha ett fokus på språkanvändning. För att 

kunskapsspråket inte ska hamna långt ifrån eleverna, bli för ytligt eller abstrakt behöver 

eleverna få uttrycka sin personlighet, identitet och sina tidigare kunskaper på sitt 

andraspråk. Då måste undervisningen utformas så att eleverna får använda språket till att 

stärka sin personlighet samt sina sociala och etiska identiteter. Eleven ska ges tillfällen att 

påverka sin omgivning genom att uttrycka sig. Det är av stor vikt att läraren skapar 

situationer där eleven som inte har ett lika brett kunskapsspråk ändå upplever att de bidrar 

och att någon lyssnar på vad de säger (2001).  
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6. Metod 
Studien är en kvalitativ studie och har samlat in data genom kvalitativa intervjuer. 

Metoden valdes utifrån de faktum att frågeställningarna kräver svar som rymmer 

beskrivningar och reflektioner, något som mer djupgående kvalitativa intervjuer har 

förutsättningar att ge (Stukát, 2011). Vidare i metoden redogörs hur studiens urval av 

informanter och datainsamlingsmetoden sett ut. Här beskrivs även analysmetoden samt de 

forskningsetiska överväganden som gjort i studien.  

 

6.1 Urval och avgränsningar 

Det skickades ut ett flertal mail med information om studien till rektorer i Stockholms 

söderort. Området valdes ut för att studiens författare har kännedom om orådet och vilka 

skolor som finns är. De tillfrågade rektorerna svarade inte på mailet med undantag för 

några rektorer som skrev att de inte hade möjlighet att delta i studien. Det ledde till att 

urvalet blev vad Bryman (2011) kallar ett bekvämlighetsurval. Kontakten med 

informanterna knöts genom personliga kontakter till studiens författare. Lärarna uppfyllde 

kriterierna för studien genom att de var klasslärare och hade minst en elev med SVA. Det 

skickades ett ut ett mail (se bilaga 1) med information om studien och intervjun. Efter det 

bestämdes tid och plats för intervjuerna genom mailkonversation. De lärare som deltagit i 

studien kommer kallas L1, L2, L3 och L4. Lärarna och information som är relevanta för 

studien presenteras i figur 1. L1 och L3 arbetar i skolor belägna i Stockholms innerstad. 

L2 och L4 arbetar på skolor till två av Stockholms förorter. 

 
Lärare Arbetar i 

årskurs 

Antal år i 

yrket 

 

Antal elever i 

klassen som 

läser SVA 

Utbildning/fortbildning kring 

elever med SVA 

Erfarenhet av att arbeta 

med elever med SVA 

L1 1 9 2 Några utbildningskvällar med 

skolans SVA-lärare. 

Ingen tidigare erfarenhet. 

L2 1 10 Ca 10  Har läst en termin svenska som 

andraspråk på universitetet.  

Arbetat i många år i olika 

klasser där en stor andel 

elever läst SVA. 

L3 3 10 2 Beskriver att hen har deltagit i 

läslyftet där en modul 

fokuserade på andraspråk. 

Ingen tidigare erfarenhet. 

L4 3 26 1 Läraren beskriver att hen har en 

del ”poäng” men ingen hel 

utbildning. 

Har tidigare arbetat i 

förberedelseklasser och 

som modersmålslärare.  

Figur 1. 
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6.2 Datainsamlingsmetod 

Datat har samlats in genom fyra – ca 40 minuter långa – intervjuer. Intervjuerna har 

utförts på skolan där respektive lärare (informant) arbetat, dessa ordnade själva en plats 

för intervjun. Kriterierna för platsen var att intervjun kunde genomföras ostört. 

Intervjuerna var semistrukturerade som i enlighet med Bryman (2011) innebär att 

intervjuaren håller sig till några teman men informanterna har stor frihet att utveckla 

svaren, frågorna följer den ordning som blir mest naturlig. Enligt Stukát (2011) utnyttjas – 

i den här typen av intervju – samspelet mellan intervjueraren och informanten genom att 

den som intervjuar vet vilka ämnesområden som är centrala och behandlar dessa i den 

ordning som blir naturlig för intervjusituationen. Metoden skapar förutsättningar för att få 

en bred uppfattning och att nå djupare än vad en mer strukturerad intervju hade gjort 

(Stukát, 2011). Intervjuerna spelades in på en mobil och transkriberades under samma dag 

som intervjun ägde rum. Genom att spela in intervjun kan intervjuaren fokusera på ämnet 

och samspelet med informanten (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

En intervjuguide (se bilaga 2) har arbetats fram som stöd för intervjuerna. I guiden finns 

en fråga som har ställts till alla informanter och sedan har – i enlighet med hur Stukát 

(2011) beskriver kvalitativa intervjuer – svaren följts upp på ett individualiserat sätt. 

Uppstartsfråga är kopplad till frågeställningarna och tanken är att frågan ska öppna för ett 

samtal som svarar på frågeställningarna.  

 

I intervjuguiden finns det även en tabell med åtta frågor som används som en checklista 

där intervjuaren har kunnat markera om informanters berört frågan genom att sätta ett 

kryss i rutan. Frågorna i tabellen har varit ett stöd för intervjuaren att påminnas om vilka 

ämnesområden som är värda att stanna upp vid och be informanten att beskriva närmare. 

Exempelvis om informanterna talat om andraspråksläraren har intervjuaren kunnat fråga 

om hur lärarens kontakt med denne ser ut. Ämnesområdena som intervjuguiden lyfter är 

inspirerade av en tematisering av studiens syfte. 

 

Intervjuguiden är framställd genom att studiens ämnesområde har tematiserats (se bilaga 

3). Det innebär att intervjuguiden är framtagen genom ett teoretiskt klargörande av det 

tema som ska studeras utifrån studiens frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Denna tematisering har gjorts utifrån de delar Cummins (2017) beskriver som centrala för 

att elever med SVA ska utveckla sitt kunskapsspråk, som presenteras i teoridelen. 
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6.4 Analysmetod 

Här redovisas hur data analyserats. 

 

6.4.1 Transkription  

Allt intervjumaterial har transkriberats för att underlätta hanteringen av data i studiens 

resultatdel och där återfinns ordagrant vad intervjuaren och informanten sagt (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Känslouttryck som skratt har markerats ut och pauser som kan indikera 

att informanten stannar upp har markerats ut som punkter. Exempelvis i citatet ”Ja, det är 

det…är det något mer [skrattar till]. Nä…det räcker”.  

 

När informanten syftar på något speciellt som inte framkommer om citatet plockas ut från 

sitt sammanhang finns det beskrivet mellan insättningstecken för att underlätta förståelse. 

Om ett citat från intervjuerna inte har presenterats i sin helhet i studiens resultatdel har 

detta markerats ut med ”[…]” för att visa läsaren att författaren har klippt i citat. 

Exempelvis i citatet ”Vi behövde bara vara två när vi åkte på utflykt […] Idag var vi fyra 

[pedagoger], och då har jag bara 20 [elever]. Förut var vi 25 [elever]. Och då det var lite 

annan konstellation.” 

 

När informanten sagt något som eventuellt skulle kunna röja hens identitet så har den 

delen av texten uteslutits och bytts ut till ”XX” exempelvis i citatet: ” När vi kom från 

XXmuseet till exempel så… ” 

 

6.4.2 Kategorisering 

För att hantera studiens data har alla citat från intervjuerna som svarar på syftets 

frågeställningar kategoriserats under i åtta kategorier. Rennstam och Wästerfors (2015) 

beskriver att kategorisering av data är en förutsättning för att förklara och beskriva något. 

Kategorierna – lånade från Cummins (2017) – är följande:  

 

• koppla undervisningen till elevernas liv 

• bekräfta elevernas identiteter 

• få eleverna att engagera sig aktivt för läsande och skrivande  

• uppmuntra eleverna att utveckla sina flerspråkiga förmågor  

• stötta förståelsen av innehåll 

• bygga upp deras medvetenhet om hur språk fungerar, och 
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• ge eleverna tillfällen att använda språk effektivt för att nå sina kunskapsmässiga 

och personliga mål (Cummins, 2017:289). 

• Övrigt 

 

De sju första kategorierna – som beskrivs i studiens teoridel – är de åtgärder som 

Cummins (2017) hävdar skapar förutsättningar för att elever med SVA ska utveckla 

kunskapsspråket på sitt andraspråk. Den sista kategorin ”övrigt” lades till för att det 

förekom intervjucitat som var intressanta för studiens frågeställningar men som inte 

passade under någon kategori. 

 

Varje intervju har behandlats separat och citat från intervjuerna har placerats ut under de 

olika kategorierna genom att uppnå ett eller flera av de kriterier som ställts vid varje 

kategori (se bilaga 4).  

 

Sedan placerades alla citaten från olika intervjuer som hamnade under samma kategori 

tillsammans i ett dokument. Där sammanställdes de – utifrån likheter och skillnader – 

kopplat till studiens frågeställningar. Innan hela resultatet sammanställdes i ett gemensamt 

dokument lästes alla intervjuerna igenom för att säkerställa att någon – för 

frågeställningarna – viktig del inte gick förlorad. Till sist samlades alla delar i ett 

gemensamt dokument som blev det slutliga resultatet. I resultatet presenteras data som kan 

kopplas till frågeställningarna under fem kategorier. De kategorier som presenteras i 

resultatet är följande:  

  

• Ta reda och tillvara på elevens kunskaper och erfarenhet 

• Kontakten med vårdnadshavare till elever med SVA 

• Bekräfta elevens identitet, språk och bakgrund 

• Läs- och skrivundervisning 

• Få elever med SVA delaktiga i helklassundervisningen 

 

De fem kategorierna skapades utifrån de skillnader och likheter som framkom i lärares 

beskrivningar av hur de organiserar undervisningen för att elever med SVA ska utveckla 

sitt svenska kunskapsspråk. Att de sju kategorierna i teoridelen blev fem kategorier i 

resultatet berodde på att de skillnader och likheter som sammanställde resultatet gjorde att 

andra kategorier var mer naturliga. 
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6.5 Forskningsetiska överväganden  

Studiens etiska överväganden följer de forskningsetiska principer för forskare inom 

samhällsvetenskap och humaniora som vetenskapsrådet (2002) skrivit fram. Studien har 

följt informationskravet genom att informanterna i en första mailkontakt informerades 

deltagarnas egna villkor och studiens övergripande syfte samt frågeställningar (se bilaga 

1). Studien har följt samtyckeskravet genom att alla informanter innan intervjun fått läsa 

och skrivit på ett informationsbrev (se bilaga 5) där de intygar samtycke till att 

intervjuerna spelas in och används i studien. Konfidentialitetskravet följdes genom att 

informanternas namn, kön och arbetsplats anonymiserats. Till sist har studien även följt 

nyttjandekravet som innebär att det insamlade data endast används till den här studien. 
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7. Resultat 
Här presenteras de data som samlats in under intervjuerna. Det visade sig att 

informanterna vägde in många olika delar i sin organisation av undervisning när de 

beskriver vad som påverkar utvecklingen av kunskapsspråket. Delar som handlar explicit 

om språkutveckling men också sådant som indirekt påverkar elevernas progress.  

 

I resultatet presenteras – under fem kategorier – de fyra lärarnas beskrivningar av hur de 

organiserar sin undervisning för att elever med SVA ska utveckla det svenska 

kunskapsspråket. Här redogörs även vilka utmaningar och möjligheter lärarna beskriver 

med helklassundervisning som inkluderar elever med SVA. Resultatdelen avslutas med en 

sammanfattning där data direkt kopplas till studiens två frågeställningar.  

 

7.1 Ta reda och tillvara på elevens kunskaper och erfarenheter. 

Under den här rubriken redogörs vad lärare lyfter i samband med kartläggning och andra 

sätt att ta reda på nyanlända elevers kunskaper och erfarenheter. Information som är bra 

för läsaren att ha med sig är att minst en av de elever som läser SVA i lärarnas klasser är 

nyanländ, så alla lärare har erfarenhet om att ta emot nyanlända elever. 

 

Lärarna beskriver – på olika sätt – att de vill veta vad eleverna kan för att undervisningen 

ska kunna formas utifrån deras kunskap och erfarenheter. Trots det beskriver ingen av 

dem att de kunnat ta del av någon komplett kartläggning av de nyanlända eleverna som 

kommunen har utfört. Medan tre av lärarna redogör för vilka delar i kartläggningen som 

fattats berör inte L2 kartläggning alls i intervjun. L2 som har betydligt fler elever i klassen 

med SVA – än de andra lärarna – beskriver att det är SVA-läraren som ”…kollar av 

bedömningsstöd och så. Hon har lite mer tid att fokusera på de här eleverna…”. Läraren 

beskriver att det är bra att veta vad de nyanlända eleverna kan men beskriver inte om eller 

hur hen tar reda på det annat än genom bedömningsstödet9. 

 

L1 och L3 beskriver att de tagit hjälp av SVA-lärare och modersmålslärare eller 

studiehandledare för att ta reda på elevernas tidigare kunskaper, på elevens modersmål och 

svenska. L1 beskriver sitt sätt att ta reda på en nyanländ elevs tidigare kunskaper som 

kartläggning men talar inte om vilket material hen använt. De andra lärarna beskriver inte 
																																																								
9 Bedömningsstödet är ett obligatoriskt material som lärare ska använda för att mäta alla elevers i åk 1 och 3.  
Mer information om bedömningsstödet finns att läsa här: 
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.246615!/Presentation%20till%20webb%20huvudmän_160225.pdf  
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heller närmare vilket material de använt för att ta reda på elevens kunskaper. L4 beskriver 

hur hen uppfattar situationen kring kartläggning för nyanlända elever som att: 

 
”Ibland så hamnar dom här eleverna mellan stolarna när de flyttar mellan väldigt många boende och 

dom automatiskt byter skola. Då känns det inte som man hinner på de olika stationer med mycket 

kartläggning. Men jag har rätt så snabbt kunnat diagnostisera var han befinner sig språkligt…” 

 

L4 menar å ena sidan att det varit ganska enkelt när det gäller att ta reda på elevens 

språkkunskaper men beskriver å andra sidan inget om hur hen tar reda på andra kunskaper 

och erfarenheter. Vad läraren menar med språkkunskaper framgår inte men det handlar 

inte om elevens språkkunskaper på modersmålet eftersom läraren inte kan det språket.  

 

L3 beskriver att det har varit svårt att ta reda på vad en nyanländ elev har för tidigare 

erfarenheter, dels för att det inte funnits en heltäckande kartläggning från kommunen och 

dels för att eleven visar en ovilja att tala sin bakgrund. Samma lärare beskriver att hen i sin 

undervisning – efter att i läslyftet berört SVA-undervisning – försöker att inte längre ta för 

givet att elever har förkunskaper eller erfarenheter av begrepp och kulturellt betingade 

delar. Läraren beskriver att när klassen går igenom livscykler i naturen reflekterar läraren 

över ”…känner barnen till dom här insekterna och alla dom här djuren? Och vilka djur kan 

dom har varit vana vid när dom var små…innan dom kom till Sverige”. Läraren beskriver 

att hen exempelvis förklarar eller har bildstöd till många fler begrepp och ord än innan 

läslyftet.  

 

L4 argumenterar för att det är viktigt att läraren utnyttjar de offentliga rummen i staden för 

att den typen av konkretisering möjliggör för lärare och elev att skapa gemensamma 

erfarenheter, när hen inte kan ta reda på vad eleven kan. L4 beskriver vilken effekt det kan 

få för elever med SVA när undervisning flyttar ut från klassrummet: 

 
” När vi kom från XXmuseet till exempel så sa min pojke ”jag vill åka dit igen, det var kul att 

experimentera och göra såpbubblor”. En så lång mening har han inte sagt överhuvudtaget förut. Det 

griper ju tagit i någonting, att man förankrar…och att det är också viktigt i processen att det ska 

följa med. ”Ta lite sirap” [låtsas lyfta upp sirap] ”jaha sirap” att man gör saker som man hör” 

 

L4 säger alltså att konkret undervisning är bra för att skapa gemensamma erfarenheter och 

utveckla språket hos elever med SVA. L1 och L2 beskriver att det ibland får information 
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om elevens tidigare kunskaper, språkkunskaper och bakgrund från elevernas 

vårdnadshavare och syskon (se nedan).  

 

7.2 Kontakten med vårdnadshavare till elever med SVA 

Alla lärare beskriver att kontakten med vårdnadshavare påverkar elevens förutsättningar 

att utveckla det svenska kunskapsspråket. L3 beskriver hur elever med SVA kan hamna i 

kläm när läraren inte kan kommunicera med vårdnadshavarna: 
 

” Dom här eleverna hamnar lite i limbo när skolan inte kan, stort som smått, höra av sig till 

föräldrarna. Eftersom på lågstadiet är det så himla viktigt med allt…som kanske att någon blir 

ledsen på rasten idag. Och om jag bara skulle kunna skicka ett sms till en förälder och säga ”vi har 

pratat om det här idag, han var lite ledsen på rasten, prata gärna om det hemma” så brukar det kunna 

vara en klapp på axeln och en liten tröst. Men dom här eleverna får ju inte det på samma sätt” 

 

L3 beskriver alltså att kontakten med vårdnadshavare påverkar elevernas skolsituation. 

Lärarna beskriver även att det uppstår svårigheter när det handlar om att förmedla vad 

eleven kan, behöver träna på och beskriva läxor för vårdnadshavare som de saknar ett 

gemensamt språk med. L1 och L2 säger båda att de tillsammans med SVA-läraren 

respektive studiehandledaren tar ansvar över kontakten med vårdnadshavare till elever 

med SVA, vilket de framhåller som positivt för en fungerade kommunikation.   

 

Samtidigt som alla lärare ger exempel på hur det försöker kommunicera genom att rita 

bilder, skriva kortare veckobrev eller använda ett översättningsprogram på internet vittnar 

de alla om utmaningar. L1 beskriver vilka svårigheter som kan uppstå i kontakten med 

vårdnadshavare till elever med SVA och hur hen försöker hitta lösningar: 
 

” I början var det svårt att kommunicera om dom inte hade mailadresser eller man kan inte prata. 

Man kan inte boka tolk för att säga att ”imorgon är det skridskor”. Man får försöka rita en lapp och 

förklara, få bekräftelse. Skicka många lappar och dom skickar tillbaka till mig. Och t.ex. läxor har 

inte fungerat den första tiden med dom här barnen, så då istället för att det blir en börda kör vi 

läxträning här för dom som behöver det ” 

 

L1 hittar alltså lösningar till kommunikation allt eftersom. Alla lärare uttrycker att det är 

viktigt att det finns en tolk vid utvecklingssamtal men att det inte alltid – av olika 

anledningar – går att få tag på tolkar. Kring läxor beskriver L1 att hen ger en elev med 

SVA läxor på både modersmålet och på svenska för att engagera vårdnadshavarna. Medan 

L4 uttrycker att det är svårt att ge en elev med SVA de hemuppgifter – som hen tror skulle 
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gynna eleven – eftersom det är svårt att ställa krav på vårdnadshavarna när det kommer till 

teknisk utrustning.  

 

7.3 Bekräfta elevers identitet, språk och kultur  

Här presenteras vad lärarna beskrivit i samband med att bekräfta elevernas identitet genom 

att bekräfta deras bakgrund, språk och kultur samt att skapa en relation med eleverna. 

 

L2 beskriver att den viktigaste förutsättningen för att elever med SVA ska utveckla sitt 

kunskapsspråk är att läraren har en god relation med eleverna. L4 berättar att hen i 

undervisningen behandlar elevers religion och de länder eleven kommer från. L4 uttrycker 

det som att eleverna ska uppleva att det som sker i klassrummet ”…nuddar deras del av 

världen…”. L4 lyfter även svårigheter som kan uppstå när alla elever inte delar samma 

gemensamma kulturella bakgrund: 
 

”Vissa saker är svåra eller läsa eller rita eller samtala om. För man anser att man inte gör det i deras 

kultur. Men man pratar ju med hela klassen. Och sen hoppas att det lägger sig. Det finns saker som 

dom eleverna är mer intresserade av, när man pratar om religion eller andra världsdelar” 

 

L4 menar alltså att vissa delar av undervisningen är mer intressanta och vissa mer känsliga 

för elever med SVA. Samma lärare nämner att det finns kollegor som har tagit på sig 

uppgiften att lyfta elever i skolan som är födda utanför Sverige genom att tala om deras 

hemland och erfarenheter därifrån. Det framkommer dock inte av data vid vilka tillfällen 

det sker. Även L3 beskriver en utmaning – som tidigare nämnts – nämligen att en av hens 

elever inte vill tala om sitt hemland eller om sina erfarenheter, därför väljer läraren att 

med respekt för eleven inte lyfta detta. Hur L3 och L4 vet att eleverna upplever något som 

extra känsligt framgår inte av intervjuerna. 

 

En del av elevers identitet är modersmålet. Alla lärare uttrycker sig positivt om 

undervisning av modersmål däremot verkar inte alla lärare överens om vilket ansvar 

klassläraren har att utveckla elevernas modersmål. L1 och L3 beskriver att de ser 

flerspråkighet som en tillgång i klassrummet och att de i undervisningen lyfter språk som 

talas i elevernas hemmiljö. De beskriver att det gör detta genom att fråga vad saker heter 

på olika språk och L1 har en skylt utanför sitt klassrum där det står välkommen på alla de 

språk som finns representerade i klassen. Båda L1 och L3 samverkar med 

modersmålslärare och studiehandledare. De beskriver att de får information om vad eleven 
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kan på modersmålet och att de kan samplanera undervisningen, även om L3 uttrycker att 

det ofta handlar om korta möten. 

 

L2 och L4 beskriver däremot att deras undervisning inte behandlar elevers modersmål och 

att anledningen till detta är att de inte samverkar med elevernas modersmålslärare. Båda 

lärarna uttrycker en önskan om mer samverkan och ställer sig positiva till att modersmålet 

skulle ha en roll i klassrummet. L4 beskriver att modersmålsläraren inte har möjlighet att 

samverka på grund av stor arbetsbelastning och L2 menar att det inte finns tid för att ta 

upp ett samarbete med modersmålsläraren men: 

 
”Man skulle ju kunna önska att det var så [att modersmålet hade en plats i 

klassrumsundervisningen] men vi har inge vidare samarbete [läraren och modersmålslärarna]. Dom 

tar inte kontakt med mig och jag…har inte riktigt tid. Jag kan fråga…det jag är intresserad av är att 

om jag ser att eleverna är svaga kunskapsmässigt då är det intressant att veta hur det fungerar på 

deras egna språk”. 
 

L2 uttrycker alltså att det vore bra att kunna ha en dialog med modersmålslärare kring vad 

eleverna kan på modersmålet. Kring modersmålsundervisning säger tre av lärarna att 

eleverna med SVA i klassen läser modersmål efter skoltid medan L2 inte vet om eller 

vilka av hens elever som läser modersmål.  

 

7.4 Läs- och skrivundervisning  

Här presenteras vad lärare beskriver kring läs- och skrivundervisning i helklass som 

inkluderar elever med SVA och vilka utmaningar och möjligheter det innebär.  

 

Alla lärare uttrycker att elever med SVA behöver möta undervisning som utvecklar 

ordförråd, begreppsförståelse och ämnesord. L4 beskriver att det är viktigt att eleverna 

möter kunskapsspråk i undervisningen genom att: 

 
”…inte använda språk som inte är för barnsligt, att man inte översätter till otroligt enkelt språk från 

början eller definitivt. Utan att man använder avancerat språk som man också förklarar, för jag tror 

att vi väldigt ofta hamnar i att vi använder vardagsspråk istället för ämnesspråk. Men jag försöker 

göra tvärtom att jag alltid använder ämnesspråk och sen förklarar jag det…” 

 

L4 fokuserar alltså på kunskapsspråket i sin undervisning medan L2 som har minst 10 

elever i klassen med SVA beskriver att hen i helklassundervisningen fokuserar på att 
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utveckla elevernas ordförråd. L2 beskriver att många elever inte kan ord som brevbärare 

eller skidor och att undervisningen i helklass därför bearbetar dessa ord. När det kommer 

till ämnesspecifika ord uttrycker L2 att dessa bearbetas tillsammans med SVA-läraren 

men samtidigt framgår det att bara ett fåtal av eleverna som läser SVA träffar SVA-

läraren. De andra lärarna beskriver att de utformar klassrumsundervisning som behandlar 

begrepp och ämnesspråk genom att exempelvis göra begreppslisor, diskutera begrepp eller 

genom att i konkret undervisning visa exempel. L3 beskriver att hen arbetar med begrepp 

på flera olika sätt i läs- och skrivundervisningen: 

 
”Jag grundar min undervisning på…mycket på begrepp, att vi utgår från begreppen. […] Så jag har 

själv läst in mig på arbetssätt som många SVA-lärare arbetar efter, just eftersom jag tycker det 

arbetssättet gynnar alla. […] Så när vi tar oss an texter så utgår vi alltid från begrepp och jobbar 

kring dom. Och mycket diskussioner tillsammans. Men om jag tänker specifikt vad som är viktigt 

för dom eleverna [elever med SVA] då är det att förstå de grundläggande begreppen som en text 

handlar om. Att få skapa sig en uppfattning om vad hela texten handlar om. Men också att vi 

bearbetar ord som vi tar för givet många gånger att man kan. […]” 

 

L3 behandlar alltså kunskapsspråket på många olika sätt i sin undervisning och är den 

enda läraren som inte beskriver närhet till eleverna som en förutsättning för att de ska 

delta i läs- och skrivundervisningen. Däremot lyfter de andra lärarna fysisk närhet till 

elever med SVA som avgörande för att eleverna ska kunna delta. Dessa lärarna beskriver 

att det ordnar stationer där elever med SVA ingår i en station med läraren, att 

fritidspersonal sitter hos dessa elever eller att klassen delas i mindre delar för att läraren 

ska komma närmare elever med SVA.  
 

Alla fyra lärare undervisar med syfte att bygga upp medvenhet om hur språk fungerar 

exempelvis grammatik och stavning. Tre av lärarna beskriver att denna undervisning alltid 

sker i en kontext, där störst fokus ligger på innehåll. Exempelvis när det skriver 

gemensamma texter i helklass. L2 beskriver att hen har explicita lektioner om vokaler, 

konsonanter och dubbelstavning och uttrycker att detta är extra viktigt för elever med 

SVA. 

 

7.5 Få elever med SVA delaktiga i helklassundervisningen 

Lärarna uttrycker att elever med SVA utvecklar sitt kunskapsspråk i diskussioner och 

grupparbeten i helklassundervisningen men att det ofta krävs ytligare personal innan eller 
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under sådana lektioner. L2 beskriver hur det kan vara för eleverna i klassen som befunnit 

sig i Sverige under en kortare tid när klassen ska ha grupparbete:   

 
” Man kanske kan ha fritidskontakten bredvid dom eller att dom är med mig då i en grupp, om vi 

jobbar med något grupparbete. För dom behöver ju ha extra bildstöd eller förklara för dom vad vi 

ska göra. Men jag känner att det är lite svårt faktiskt, att få med dom ibland. Ibland så är det så att 

dom får sitta…dom sitter med mer och tittar ibland och observera. Det blir tyvärr så, det finns inte 

riktigt resurser ibland… ” 

 

L2 menar alltså att brist på resurser gör att elever inte kan delta i undervisningen för att 

eleverna behöver stöd som klassläraren inte hinner ge. Både L2 och L4 beskriver att det är 

lättare att få elever med SVA delaktiga när det delar klassen i mindre delar och beskriver 

att elever med SVA kan bli stressade eller låsta när det behöver ”slåss om talutrymmet” i 

helklass. Samma lärare uttrycker att de tror eleverna skulle gynnas av att lämna 

klassrummet och ha mer SVA- undervisning, i mindre grupp.  

 

För att undvika situationer där elever med SVA behöver slåss om talutrymme i helklass 

beskriver L1 och L3 att de låter eleverna förbereda sig innan de ska berätta något i 

helklass genom att skriva sina tankar på mini White Board eller diskutera med en 

klasskamrat innan de förväntas kunna svara. Lärarna beskriver att detta ger eleverna en 

chans att formulera sina tankar, något som enligt lärarna kan ta längre tid för elever med 

SVA. 

 

Ett annat sätt att låta eleverna förbereda som L1, L2 och L3 beskriver är att eleverna med 

SVA får arbeta med SVA-läraren, modersmålsläraren eller studiehandledaren innan 

helklassundervisningen med ämnes- och språkinnehållet. För att detta ska fungera trycker 

lärarna på att det måste finnas tid att samplanera med den andra läraren, något det inte 

alltid finns. L3 beskriver hur det kan se ut när elever med SVA får arbeta med 

studiehandledare innan lektionen: 
 

”…dom skulle läsa om dinosaurier och så vill jag att han [elev med SVA] ska plocka ut fyra viktiga 

fakta om dinosaurien. För att han då till tillfället när vi ska jobba med det i klassen ska ha någonting 

att säga och prata med sina kompisar om. För att…det kan lätt bli så att eftersom han kanske inte 

har…han är inte lika snabb på att prata svenska som dom andra och kanske att få fatt tankarna. Så 

har han redan med sig fyra viktiga saker som han vill lyfta” 
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L3 menar alltså att eleven kunde delta i helklassundervisningen för att hen förberett sig 

tillsammans med studiehandledaren innan lektionen. En annan del som L1, L3 och L4 

lyfter som betydelsefullt framförallt för elever med SVA är att frågorna som ställs av 

läraren är öppna, att det inte finns något rätt eller fel och att det inte spelar någon roll hur 

uttalet är. L1 beskriver att eleverna ska uppleva att ”…allt jag säger har ett värde. Det 

handlar inte om vad jag som lärare är ute efter, jag är ute efter att dom ska tänka”. De tre 

lärarna beskriver att stämningen som skapas i klassrummet när de ställer öppna frågor gör 

att elever med SVA vågar delta. 

 

7.6 Sammanfattning av resultat 

Här sammanfattas resultatet och kopplas till studiens frågeställningar. 

 

7.6.1 Frågeställning 1. 

• Hur beskriver lärare i åk 1—3 att de organiserar sin undervisning för att elever 

med svenska som andraspråk ska utveckla sitt svenska kunskapsspråk? 

 

Alla lärare beskriver att det är bra att känna till vad de nyanlända eleverna kan men om 

och hur de skaffar sig den informationen beskrivs olika. Ingen lärare beskriver närmare 

med vilket material de använder när de tar reda på elevens kunskaper och erfarenheter. 

Två lärare beskriver att de samarbetar med SVA-lärare, modersmålslärare eller 

studiehandledare när de tar reda på vilka kunskaper och erfarenheter eleverna har och 

beskriver att de får information om vad eleverna kan på sitt modersmål. En lärare 

uttrycker att hen diagnostiserar elevens språkkunskaper själv men beskriver inte vad hen 

menar med ”språkkunskaper”. Den sista läraren beskriver ingenting om kartläggning men 

nämner att SVA-läraren kollar av med bedömningsstödet, som verkar vara det material 

som används för att ta reda på kunskaper och erfarenheter hos elever med SVA. Ingen av 

lärarna beskriver närmare hur de tar reda på erfarenheter av eleverna som exempelvis 

tidigare skolgång eller tidigare kulturell kontext. 

 

Alla lärarna beskriver att kontakten med vårdnadshavare – som lärarna saknar ett 

gemensamt språk med – påverkar elevens utveckling av kunskapsspråket. 

Kommunikationen är en förutsättning för att skapa trygghet och föra dialog med 

vårdnadshavare kring elevernas skolgång. Lärarna redogör för en rad olika lösningar för 

att kommunicera med vårdnadshavarna även när det inte finns ett gemensamt språk.  
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Två lärare beskriver att de ser flerspråkighet som tillgång och att de lyfter elevers 

modersmål i undervisningen. De beskriver att de frågar vad saker heter på modersmålet 

och att de genom samverkan med modersmålslärare respektive studiehandledare lyfter 

elevens modersmål utanför och i helklassundervisningen. De andra två lärarna uttrycker 

en önskan om att lyfta elevers modersmål i klassrummet men beskriver att de inte gör det 

på grund av att de saknas samverkan med modersmålslärare.  

 

Alla lärare uttrycker att elever med SVA behöver utveckla förståelsen för ord, begrepp 

och ämnesspråk. Tre lärare redogör för en rad olika sätt som de organiserar 

helklassundervisningen på för att eleverna ska möta detta. L2 beskriver att undervisningen 

i helklass fokuserar på att bygga ut elevernas ordförråd kopplat till vardagsspråket och att 

undervisning som bearbetar kunskapsspråk främst sker tillsammans med SVA-läraren som 

endast få elever med SVA träffar. 

 

Lärarna uttrycker att eleverna behöver vara delaktiga i grupparbeten, samtal och 

diskussioner i helklassundervisningen för att utveckla det svenska kunskapsspråket. Tre av 

lärarna beskriver att uppdelning av klassen skapar förutsättningar för elever med SVA att 

delta i undervisningen medan L3 inte anger detta som en förutsättning. Alla lärarna 

beskriver att de försöker få eleverna delaktiga dels genom att förbereda eleverna under 

lektionen och dels genom att skapa situationer där eleven har förberett sig innan lektionen.  

  

7.6.2 Frågeställning 2 

• Vilka utmaningar och möjligheter beskriver lärarna med att inkludera elever med 

svenska som andraspråk i helklassundervisningen?  

 

Utmaningar:  

En utmaning som alla lärare vittnar om är att kommunen inte gör kompletta 

kartläggningar av eleverna innan de kommer till klassen. Detta gör att det blir skolan som 

har ansvaret att ta reda på elevernas kunskaper och tidigare erfarenheter, en process som 

lärarna beskriver – i flera hänseenden – kan vara utmanande. Personalbrist eller brist på tid 

påverkar, enligt lärarna, processen negativt. 

 

Kontakten med vårdnadshavare – som läraren inte delar ett gemensamt språk med – 

beskrivs av alla lärare som en utmaning. Lärarna beskriver att det kan leda till att läraren 

inte har samma förutsättning att samverka med vårdnadshavarna kring elevernas 



	

	 32	

utveckling och känsla av trygghet i skolan kring elever med SVA. Ytligare en utmaning 

som lärarna beskriver är att det kan vara svårt att få tillgång till en tolk under 

utvecklingssamtal och föräldramöten. 

 

En av de största utmaningarna som går att utläsa av data är den brist på samverkan med 

andra lärare och tid för samplanering. Detta verkar vara en större utmaning när det finns 

många elever med SVA i klassen. L2 – som har ca 10 elever i klassen med SVA – 

beskriver flest utmaningar och dessa går ofta att koppla till en upplevd personalresursbrist. 

Alla lärarna beskriver att tid för samplanering med andra lärare skapar förutsättningar för 

att eleverna ska utvecklas sitt svenska kunskapsspråk men att den av olika anledningar 

ofta inte fungerar. 

 

Lärare vittnar om att elever med SVA behöver utveckla en begreppsförståelse och ett 

ämnesspråk. L2 – där minst hälften av eleverna i klassen läser SVA – beskriver att 

helklassundervisningen måste fokusera på att bredda elevernas ordförråd kopplat till 

vardagsspråket (nivå 1, se bakgrund). Detta verkar leda till att hen inte i lika stor 

utsträckning som de andra lärarna låter undervisningen fokusera på kunskapsspråket. 

 

Möjligheter: 

L1 och L3 som beskriver att de har samverkan med modersmålslärare och 

studiehandledare har dessa anställda på skolan och beskriver att detta skapar möjligheter. 

Dessa möjligheter kan kopplas till kartläggning, kommunikation med vårdnadshavare, 

lyfta elevers modersmål i undervisningen och få elever med SVA att delta i 

helklassundervisningen.  

 

Lärarna framhåller alla att kommunikationen med vårdnadshavare är viktig och berättar 

om hur de på uppfinningsrika sätt försöker kommunicera med vårdnadshavare när det 

saknas ett gemensamt språk. Lärare framhåller tolk och lärare som kan elevens modersmål 

som viktiga i kommunikationen med vårdnadshavare som de inte delar ett gemensamt 

språk med. 

 

Tre av lärarna beskriver även att de delvis kan organisera undervisningen så att eleverna 

arbetar nära lärarna, vilket gör det möjligt för lärarna att stödja eleverna. L3 däremot 

beskriver ett arbetssätt som verkar göra det möjligt för elever att delta i undervisningen 

utan ha elever med SVA nära sig. Tre av lärarna beskriver att de ställer öppna frågor i 
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syfte att skapa en stämning där inget svar är rätt eller fel och att de då får elever med SVA 

att våga delta. När elever med SVA får arbeta med lektionsinnehållet innan 

helklassundervisningen tillsammans med SVA-lärare, modersmålslärare eller 

studiehandledare så beskriver lärarna att eleverna kan delta mer i helklassundervisningen.  
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8. Diskussion  
Här diskuteras studiens resultat och senare studiens metod. Vidare knyts uppsatsen ihop 

under rubriken slutsats för att till sist ge förslag på vidare forskning. 

 

8.1 Analys och resultatdiskussion  

I den här delen analyseras och diskuteras resultatet utifrån tidigare forskning, litteratur och 

den teori som presenteras i studien. Analysen följer samma struktur som resultatet. 

 

8.1.1 Ta reda och tillvara på elevers kunskaper och erfarenheter 

Ingen av lärarna beskriver att de kunnat ta del av någon komplett kartläggning som 

kommunen gjorts av de nyanlända eleverna. Även Kaya (2016) vittnar om att 

kartläggningar som gjorts av hennes elever – innan de kom till skolan – är långt ifrån 

tillräckliga. Skolinspektionen (2010) kom fram till att personal på skolan ofta saknar 

kunskaper om erfarenheter, behov och intressen hos elever med SVA och att det ofta inte 

alls görs kartläggningar.  

 

Sedan skolinspektionens (2010) granskning har skolverket tagit fram ett obligatoriskt 

kartläggningsmaterial för nyanlända elever som skolan ska göra (Skolverket, 2018). Det 

framkommer inte av intervjuerna om klasslärarna eller annan skolpersonal kartlagt 

eleverna med det obligatoriska kartläggsmaterialet från skolverket (2018), bara en lärare 

nämnde ordet kartläggning. Detta behöver dock inte betyda att lärarna som medverkar i 

studien inte använder det obligatoriska kartläggningsmaterialet. Kaya (2016) hävdar att 

kartläggning av nyanlända elever ska ske på de språk som eleverna är starkast i för att det 

ska ge en tydlig bild av vad eleven kan. För att det ska vara möjligt beskriver både Sandell 

Ring (2015) och Kaya (2016) att modersmålslärare och/eller studiehandledare har en 

central roll i kartläggningen. Samtidigt finns det inget krav från skolverket (2018) på att 

kartläggningen ska göras av någon som kan elevens modersmål. Två av lärarna berättar att 

de med hjälp av modersmålslärare eller studiehandledaren har tagit reda på kunskaper och 

erfarenheter av nyanlända elever. De andra två lärarna beskriver att det inte finns något 

samarbete alls med varken modersmålslärare eller med studiehandledare. En av dessa 

lärare beskriver att hen själv har diagnostiserat eleven för att ta reda på elevens 

språkkunskaper.  
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Studiens data indikerar på att nyanlända elevers kunskaper och erfarenheter på 

modersmålet inte alltid kartläggs på grund av avsaknad av samverkan mellan klassläraren 

och modersmålslärare eller studiehandledare. Detta kan i sin tur leda till att nyanlända 

elevers kunskaper och erfarenheter inte alltid tas tillvara på i utformningen av 

undervisningen. När det – som data gör tydligt – ser olika ut på olika skolor pekar det mot 

att nyanlända elever får olika förutsättningar på olika skolor när det kommer till att 

utveckla sitt svenska språk. Cummins (2001) konstaterar att undervisning som utgår från 

vad eleven kan har två positiva effekter, nämligen att den blir mer effektiv och att den 

bekräftar elevens identitet. Det är enligt skollagen (2010) rektorns ansvar att en nyanländ 

elevs kunskaper bedöms och att utse vem som gör bedömningen. 

 

8.1.2 Kontakten med vårdnadshavare till elever med SVA 

Alla lärare beskriver att en fungerade kontakt med vårdnadshavare – som läraren inte har 

ett gemensamt språk med – både är en utmaning och en förutsättning för att elever med 

SVA ska utveckla det svenska kunskapsspråket. Cummins (2017) lyfter att lärarens 

kontakt med vårdnadshavare är en viktig del i att bekräfta och skapa en god relation till 

eleven. En god relation mellan lärare och elev är extra viktigt när eleven har en annan 

kulturell och språklig bakgrund än den som dominerar i skolan (Cummins, 2017). Lärarna 

beskriver att de försöker skapa förutsättningar för att kommunikationen ska fungera i den 

vardagliga interaktionen och med hjälp av tolk under utvecklingssamtal. Men lärarna 

vittnar även om svårigheter när det gäller tillgången på tolkar. Exempelvis beskriver en 

lärare att det ibland är omöjligt att få tag på tolkar i vissa språk och hur hen under några 

utvecklingssamtal blivit tvungen att använda Google translate som 

kommunikationsverktyg mellan sig och vårdnadshavare.  

 

Sammanfattningsvis framgår det av studiens data att lärarna tycker kommunikationen med 

vårdnadshavare till elever med SVA är viktig och alla lärarna beskriver att de anstränger 

sig för att kontakten ska fungera. Data visar att lärarna upplever det som ett stöd när SVA-

lärare eller modersmålslärare är med och stöttar lärarna i kommunikationen med 

vårdnadshavarna till elever med SVA. När läraren har möjlighet att samverka med en 

annan lärare som kan elevens modersmål visar studiens data att det blir ett stöd för läraren 

att kommunicera och göra vårdnadshavare mer delaktiga i skolarbetet. Sandell Rings 

(2015) understryker att lärarna gynnas av att känna till många olika delar av elevers 

bakgrund som exempelvis information om migrationsprocessen och tidigare sociala 

kontexter. I lärarnas beskrivningar finns ett större fokus på att ta reda på elevens 
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kunskaper än information om elevers bakgrund och erfarenheter. De utmaningar data 

bekräftar påverkar eleverna för när vårdnadshavare och skola inte kan kommunicera 

försämras förutsättningen för eleven att uppleva trygghet och då kunna tillägna sig det 

svenska språket. 

 

8.1.3 Bekräfta elevens identitet, språk och kultur 

Två lärarna uppger båda att det samverkar med sina elevers modersmålslärare respektive 

studiehandledare och att de alltid försöker se flerspråkighet som en resurs i 

helklassundervisningen. Nilsson (2015) hävdar att när lärare ser språket som en resurs är 

det centralt för lärares syn på sin egen roll och hur de organiserade undervisningen för 

elever med SVA. Cummins (2017) hävdar att när elever får fortsätta utveckla sitt 

modersmål samtidigt som de lär sig ett nytt språk blir deras flerspråkighet additiv (se 

teori) och den typen av flerspråkighet kan kopplas till positiva effekter av elevens 

språkliga utveckling. En lärare beskriver att hen tillsammans med modersmålslärare ger 

eleven läxor på bägge språken. Cummins (2017) har observerat att vårdnadshavare som på 

det här sättet bjuds in att delta i undervisningen blir mer engagerade i sina barns skolgång.  

 

Två av lärarna beskriver att de inte lyfter elevers modersmål och uppger att detta beror på 

avsaknaden av samverkan med modersmålsläraren. När elevernas modersmål får stå 

tillbaka för majoritetsspråket blir elevernas flerspråkighet subtraktiv (se teori) och då finns 

det inga kopplingar till de positiva effekterna av flerspråkighet (Cummins, 2017). 

Skolinspektionens (2010) granskning visade att den modersmålsundervisning som bedrevs 

ofta helt saknade koppling till annan undervisning. Lärarna i den här studien som lyfter 

elevernas modersmål genom att exempelvis fråga vad saker heter eller skriva 

”välkommen” på alla klassens språk kan verka som en liten insats för elevens 

språkutveckling. Cummins (2017) hävdar dock att när läraren uppmuntrar elever att 

använda alla sina språk gör hen det inte bara för att lära sig språk utan även för att visa 

eleven att skolan värderar modersmålet, en positiv signal som kan skapa motivation hos 

eleven.  

 

Data visar att klasslärare som lyfter elevens modersmål i klassrummet har samverkan med 

modersmålslärare eller studiehandledare. Lärare som har samverkan med andra lärare som 

kan elevens modersmål verkar – även när de är själva i klassrummet – lyfta klassens olika 

språk på enkla sätt. Att på det här sättet organisera en undervisning som låter hela elevens 

språkliga resurs kan liknas vid den transspråkande pedagogik som finns beskriven i 
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bakgrunden eftersom den värdesätter hela elevens språkkunskap (Wedin, 2017). Elevernas 

utveckling av kunskapsspråket gynnas när läraren bekräftar eleven genom att bekräfta 

modersmålet (Cummins, 2017). De lärare som beskriver att det inte lyfter elevernas 

modersmål i sin undervisning gör inte det trots att det är positivt inställda till att lyfta det. 

De beskriver att detta beror på avsaknaden av samverkan med modersmålslärare. Den 

delen av uppmuntran som handlar om att på enkla sätt lyfta elevers modersmål – som 

resultatet beskriver – kräver inte i teorin en nära kontakt med modersmålslärare men data 

pekar på att samverkan är avgörande även för att lyfta modersmål på enkla sätt. 

 

8.1.4 Läs- och skrivundervisning  

Alla lärarna som deltagit i studien beskriver att eleverna med SVA behöver utveckla 

ordförråd, begreppsförståelse och ämnesspråk. Leasaux & Siegels (2003) bekräftar att 

elever med annat modersmål än majoritetsspråket ligger efter i kunskapsspråket – jämfört 

med de elever som har språket som modersmål – även om de exponerats för 

majoritetsspråket tidigt under sin uppväxt. Wedin (2011) hävdar att den muntliga 

interaktionen i helklass är central för att elever med SVA ska utveckla det svenska språket. 

Wedin (2011) hävdar att läraren kan fungera som en bro mellan elevens nuvarande språk 

och utvecklingen av kunskapsspråket om hen reflekterar kring den muntliga interaktionen. 

Den lärare som har ca 10 elever i klassen som läser SVA beskriver att hen främst 

undervisar i syfte att utveckla elevernas ordförråd som berör ord som skidor, päls och 

brevbärare, för att många av eleverna inte kan dessa ord. Cummins (2017) delar upp ord i 

tre kategorier (se bakgrund) och de ord som L3 arbetar med befinner sig i den kategorin 

som kopplas till vardagsspråket. De övriga lärarna – som har högst två elever i klassen 

med SVA – beskriver att de behandlar begrepp och ämnesspråk i sin undervisning. Dessa 

ord och begrepp kan kopplas till kunskapsspråket. Endast en av informanterna som ingår i 

studien har en större andel SVA-elever i klassen. Det går inte fastställa om det är andelen 

elever med SVA, lärarens arbetssätt eller något annat som gör att hens 

klassrumsundervisning inte fokuserar på kunskapsspråket. Men data indikerar att när det 

är många elever i klassen inte har ett utvecklat vardagsspråk blir det en större utmaning för 

läraren att fokusera på att utveckla elevernas kunskapsspråk. 

 

Tre av lärarna beskriver – på olika sätt – att de behöver ha elever med SVA nära sig för att 

de på ett givande sätt ska kunna delta i läs- och skrivundervisningen. L3 nämner aldrig 

närhet som en förutsättning för att elever med SVA ska kunna delta i undervisningen eller 

utveckla sitt kunskapsspråk. L3 beskriver att hen själv läst om språkutvecklande arbetssätt 
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och använder detta för att det gynnar alla elever i klassen. Arbetssättet som L3 beskriver 

går ut på att tillsammans i helklass bearbeta begrepp, ämnesspråk och texter samt att 

skriva gemensamma texter innan eleverna producerar egna texter. Det arbetssätt som L3 

beskriver går att koppla till genrepedagogiken och cirkelmodellen som ofta lyfts i litteratur 

om hur lärare kan arbeta med elever som inte har majoritetsspråket som modersmål (se 

Gibbons 2016, Kaya 2016, Wedin 2017).  

 

Data indikerar att när det finns många elever i klassen som inte har svenska som 

modersmål och som inte har ett utvecklat vardagsspråk så tenderar undervisningen att 

lägga mer fokus på att utveckla ordförråd som är kopplat till vardagsspråket. L3 beskriver 

att hens undervisning fokuserar mycket på begrepp och ämnesspråk. L3 är den enda 

läraren som inte beskriver närhet till elever med SVA som en förutsättning för att de ska 

kunna delta på ett givande sätt i läs- och skrivundervisningen. Detta kan tyda på att L3 

istället för att låta elever med SVA följa ”ordinarie undervisning” med hjälp av nära 

lärarstöd valt en metod som inkluderar elever med SVA och som hen dessutom tycker 

gynnar alla elever. Flera forskare argumenterar för att det inte är någon lösning att elever 

med SVA följer den ”ordinarie svenskundervisningen” (se bl.a. Wagner m.fl. 2010, 

Gibbons 2016, Kaya 2016,) utan de måste precis som alla andra elever få undervisning 

som anpassas efter deras behov. 

 

8.1.5 Få elever med SVA delaktiga i helklassundervisningen  

Lärarna uttrycker att elever utvecklar sitt kunskapsspråk när de aktivt kan delta i 

diskussioner, samtal och grupparbeten i helklass. Cummins (2001) hävdar att undervisning 

av elever med annat modersmål än svenska måste ha ett fokus på språkanvändning, 

eleverna måste uttrycka sin personlighet och kunskap. På det sättet upplever eleverna att 

de bidrar till att påverka sin omgivning. När lärarna i studien beskriver hur de organiserar 

sin undervisning för elever med SVA ska kunna vara delaktiga i helklassundervisning 

innefattar det ofta att eleverna förbereder sig. Förberedelsen handlar ofta om att de arbetar 

med en annan lärare – SVA-läraren, studiehandledare eller modersmålslärare – innan eller 

under helklasslektioner. Lärarna beskriver att ett annat alternativ för att får elever med 

SVA delaktiga är att det finns resurser i form av personal som kan göra att klassen kan 

delas i mindre delar. Lärarna beskriver att samverkan med andra lärare kräver 

samplanering och vittnar om att den ofta inte fungerar. Två av lärarna uttrycker att 

eleverna skulle gynnas av att få tillgång till mer SVA-undervisning för att eleverna där har 

lättare att delta i den mindre gruppen. L2 som har ca 10 elever i klassen med SVA 
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beskriver att de elever som är ”mest nyanlända” och i störst behov får tillgång till SVA-

undervisning med SVA-lärare. Samma lärare beskriver att de elever som inte har ett 

utvecklat språk ofta sitter och observerar undervisningen utan att delta. L3 är den enda 

läraren som har ett samarbete med en studiehandledare. Cummins (2017) konstaterar att 

studiehandledning är en viktig resurs som inte alla kommuner i Sverige utnyttjar.  

 

Data indikerar att en förutsättning för att elever med SVA ska kunna vara delaktiga i 

helklassundervisningen och göra sin röst hörd är att det finns lärare – utöver klassläraren –

som kan arbeta med elever med SVA innan och under lektionerna. I vissa fall finns 

personalresurser men ingen tillräcklig samverkan mellan dem och klasslärarna. Den 

läraren som tydligast uttrycker att det är en utmaning att få dessa elever delaktiga har 

betydligt fler elever med SVA än det andra lärarna. Data indikerar att utmaningarna med 

att få elever delaktiga i undervisningen blir större när en större andel elever läser SVA. Då 

måste samma resurser fördelas på ett större antal elever. Kaya (2016) hävdar att även om 

det är rektorernas ansvar att se till det finns resurser på skolan – så som SVA-lärare, 

modersmålslärare och studiehandledning – fattas ofta detta.  

 

8.2 Metoddiskussion 

Här diskuteras studiens metod och tillvägagångssätt med kritiska glasögon, vilka för- och 

nackdelar finns det med den valda metoden. Studien undersöker hur fyra klasslärare 

beskriver sin undervisning av elever med SVA och att dra generella slutsatser utifrån den 

här studien är inte möjligt, det är inte heller studiens syfte. Syftet är att undersöka några 

lärares beskrivning av verkligheten och studien erbjuder en bild av just de här lärarnas 

tankar och reflektioner och belyser därmed eventuella möjligheter och svårigheter. På det 

sättet kan studien vara ett bidrag till fortsatt forskning eller för lärare, skolledning eller 

andra beslutsfattares agerande när det handlar om elever som inte har svenska som 

modersmål.  

 

Utmaningen med att få tag på informanter ledde till ett bekvämlighetsurval. Att studiens 

har ett bekvämlighetsurval och att det endast är fyra lärare som intervjuats gör att det inte 

går att dra några generella slutsatser av data. Något som också bör bejakas är att de lärare 

som valde att ställe upp på intervju kan göra det av egen anledning – exempelvis att de är 

engagerade i studiens ämne eller att de upplever utmaningar som de vill framföra – vilket 

kan leda till att studiens data inte är representativt för lärare i allmänhet.  
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En intervjuguide (se bilaga 2) utformades dels för att intervjuerna skulle ha så lika 

förutsättningar som möjligt och för att öka studiens reliabilitet. Enligt Bryan (2011) kan en 

intervjuguide riskera att frågorna blir för snäva och inte öppnar upp för alternativa svar 

som inte kan kopplas till teorin eller det sådant som intervjuaren inte förutsätt. Studiens 

validitet kan påverkas av att intervjuguiden var färgad av studiens teori och att frågorna 

därför eventuellt var färgade av vad intervjuaren antog att informanterna skulle svara. För 

att undvika detta och ta reda på hur lärarna beskriver att de arbetar har intervjuaren endast 

haft en intervjufråga som ställts till alla informanter. De andra delarna i intervjuguiden har 

intervjuaren bara stannat upp vid när informanten själv tagit upp det. 

 

Data som presenteras i resultatet är långt ifrån allt det som lärarna beskrev under 

intervjuerna. Rennstam och Wästerforst (2015) diskuterar de faktum att reducering av data 

är nödvändigt och lyfter representationsproblemet10. Samma författare beskriver att 

kvalitativ analys snarare strävar efter att ge utförliga skildringar än att presentera en stor 

mängd data, eftersom det då tenderar bli för brett eller poänglöst. Rennstam och 

Wästerfors (2015) hävdar att det är oundvikligt att stora mängder data tas bort men att det 

är viktigt att ha i åtanke hur detta går till. Data i den här studien kategoriserades för att 

sedan låta data skapa egna kategorier i ett försök att låta data tala för sig själv. Sedan 

valdes kategorier och data inom kategorierna ut utifrån författarens uppfattning och vilka 

likheter och skillnader som utmärkte sig i materialet. Det innebär att visst data som är av 

intresse för studien förmodligen inte finns representerat i resultatet. I studiens resultatdel 

finns en mängd citat med i ett försök att låta läsaren ta del av det insamlade rådata. Enligt 

Bryman (2011) är det i kvalitativa intervjuer inte bara av intresse vad informanterna säger 

utan även hur de säger det. Studiens lärarcitat ska låta läsaren ”höra” lärarna utan de 

omskrivs – och på så sätt tolkas – av studiens författare. 

 

I resultatet framkommer att studiens data kring kartläggning och vilket eventuellt 

kartläggningsmaterial lärarna använt är bristfällig. Frågor som ställdes av intervjuaren 

skulle ha fokuserat mer på kartläggning men detta var en insikt som intervjuaren fick för 

vid analysarbetet. 

 

																																																								
10 Med representationsproblemet menar Rennstam och Wästerfors (2015) att det inte går att återge allt de 
dokumenterade data men att författaren vill identifiera och återge utdrag från materialet på ett rättvisande 
sätt. 
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8.3 Slutsats 

Resultatet pekar på några delar som lärarna beskriver som centrala i sin organisation av 

undervisningen för att elever med SVA ska utveckla det svenska kunskapsspråket. En av 

dessa delar handlar om att kunna ta reda på kunskaper och erfarenheter hos elever med 

SVA. Studiens resultat pekar mot att de skolor där samverkan finns mellan klasslärare och 

modersmålslärare kan en bredare och mer informativ kartläggning genomföras. Det är 

enligt skollagen (2010) rektors ansvar att kartläggningen utförs och rektorn bestämmer 

vilka som gör den. Detta gör det, enligt mig, tydligt att rektorns syn på flerspråkighet 

påverkar processen som handlar om kartläggning.  

 

Resultatet visar att när modersmålslärare, studiehandledare och SVA-lärare finns på 

skolan är det positivt för elever med SVA. Det skapas förutsättningar för skolan att 

kommunicera med vårdnadshavare till elever med SVA, om elevens skolgång både kring 

kunskap och trygghet. Samverkan mellan klassläraren och modersmålslärare beskrivs 

även central för att organisera undervisningen så att elevers modersmål får en roll i 

helklassundervisningen. Att modersmålet har en roll stärker elevens identitetsinvestering 

och utveckling av det svenska kunskapsspråket (Cummins, 2017). Data vittnar dock om 

att samverkan mellan dessa lärare inte uppstår av sig själv. Jag tycker data indikerar på att 

bristen på samverkan tyder på bristen av en gemensam syn på vas om är viktigt för 

flerspråkiga elever.  

 

En annan del som studiens resultat visar – gällande lärarnas organisation av sin 

undervisning – framkom i skillnaden mellan lärares beskrivningar. En av de lärare som 

medverkar i studien beskriver ett arbetssätt som verkar stödja elever med SVA och elever 

med svenska som modersmål. De andra lärare beskriver att de organiserar undervisningen 

så att elever med SVA – genom mycket stöttning – kan delta i den ”ordinarie 

undervisningen”. En samsyn på skolorna kring vad som gynnar alla elever skulle enligt 

mig kunna bidra till att sprida metoder och undervisningsmodeller som gör att även elever 

med SVA kan delta i helklassundervisningen.  

 

Syftet med studiens uppnåddes genom att den ökar kunskapen om på vilka olika sätt några 

lärare beskriver att de organiserar sin undervisning för att elever med SVA ska utveckla 

sitt svenska kunskapsspråk. Studien behandlar även en rad utmaningar och möjligheter 

som lärarna lyfter och ger oss därför en inblick i lärarnas verklighet. Den omfattande och 

mångsidiga information som intervjuerna samlade in innebar dock att alla delar som 
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lärarna lyfte inte har diskuterats och vissa nyanser i data kan ha fallit bort. Jag tycker ändå 

att det blir tydligt att de utmaningar som lärarna beskriver ofta går att koppla till avsaknad 

av en gemensam syn på flerspråkighet som en resurs på skolorna. Vidare diskuteras denna 

koppling tillsammans med det frågor som den föder hos mig.  

 

När lärare låter flerspråkiga elevers alla språk få vara en del av skolgången – genom att 

låta de utvecklas och bekräftas – gynnar det elevens utveckling av det svenska 

kunskapsspråket (Cummins, 2017). Resultatet visar att lärarnas syn på flerspråkighet ofta 

stämmer överens med forskningens syn. Varför gör lärarna inte alltid praktik av sin syn på 

att det är viktigt att uppmuntra flerspråkighet?  

 

Något som ofta ges som förklaring är avsaknad av samverkan mellan klasslärare och 

lärare som kan tala elevens modersmål. I de fallen där samverkan fungerar verkar lärarna 

se färre utmaningar med att göra praktik av sitt synsätt. Fungerande samverkan beskrivs 

som kontinuerlig men inte som tidsödande. Om det fanns en samsyn kring flerspråkighet – 

mellan huvudmän, rektorer och lärare – skulle då lärare kunna organisera en undervisning 

som gav förutsättningar för dessa elever att utveckla sitt svenska kunskapsspråk 

maximalt?  

 

Data indikerar på att undervisning av elever med SVA kräver mycket resurser, som enligt 

mig skulle kunna användas på andra sätt. Data visar att elever med SVA ofta får följa den 

”ordinarie undervisningen” genom resurskrävande metoder som att dela klassen i mindre 

delar eller att eleven är nära klassläraren. Vad skulle hända om huvudmän och rektorer 

istället gav lärarna förutsättningar att arbeta med metoder som gynnar alla elever, 

inklusive elever med SVA? 

 

Dessa förutsättningar kan handla om fortbildning i metoder som gynnar alla elevers 

språkutveckling och gemensamma former för samverkan med modermållärare. Data ger 

exempel på vad som händer när lärarna – inte bara i teorin – har en transspråkande 

pedagogik, där hela elevens språkkompetens tas tillvara och lärarna beskriver då fler 

möjligheter än utmaningar. Idéen till den är uppsatsen föddes när jag under praktiken 

insåg att min utbildning givit mig få verktyg för att arbeta med elever med SVA. Varför 

ger inte min utbildning mig mer kunskap om undervisning av elever med SVA när det är 

ett faktum att dessa elever blir en större och större grupp i skolan?  
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Mina avslutande tankar är att först när lärarutbildningen, huvudmän, rektorer och lärare 

har en gemensam syn på att flerspråkighet är en resurs och låter denna syn påverka 

praktiken, först då kommer elever med SVA att ha samma förutsättningar som andra 

elever att utveckla kunskapsspråket. 

 

8.4 Vidare forskning 

Det frågor som studien väcker öppnar för en rad uppslag till vidare forskning. Det skulle 

överlag vara intressant med mer forskning som inriktade sig på elever med SVA i de lägre 

åldrarna. Exempelvis skulle forskning kunna rikta in sig på samarbete mellan lärare och 

modersmålslärare och vilka förutsättningar som samverkan kan skapa för elever med 

SVA. Ett annat område som skulle kunna undersökas närmare är hur undervisningen av 

kunskapsspråket ser ut explicit i klasser där det finns många elever med SVA. Där råder 

de andra förutsättningar och det vore intressant och viktigt att lyfta vilka delar som lärarna 

lyfter som framgångsrika i dessa klasser. För att angripa och lyfta samma ämne från ett 

annat perspektiv skulle en undersökning av vad modersmålslärare lyfter som 

framgångsrikt/utmanande vara viktigt.   
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Bilagor 
Bilaga 1 
Hej, 

jag heter Minna Kavhed och läser min sista termin på grundskoleprogrammat med inriktning Förskoleklass 

till och med åk 3. Vad roligt att du är intresserad av att delta i intervjun. Jag är mycket tacksam för att du 

ställer upp.  

 

Jag föreslår att jag kommer till skolan du arbetar på för att genomföra intervjun. Förslagsvis ses vi på 

eftermiddagen när du är färdig med undervisningen om du inte har någon annan tid som passar bättre under 

dagen. Vi sitter i ett klassrum, arbetsrum eller annat utrymme där vi får vara ifred. Du behöver inte 

förbereda något innan vi ses. Intervjun kommer vara ett samtal mellan dig och mig och ta max 40 minuter. 

Jag har vissa frågor och områden jag vill beröra men det är dina svar som styr i vilken ordning vi tar de olika 

delarna.  

 

Syftet med mitt examensarbete är att få mer kunskap om hur lärare planerar och genomför undervisning för 

att elever med svenska som andraspråk ska utveckla sitt svenska *kunskapsspråk. Syftet med studien är även 

att ta reda på hur lärarna motiverar sin organisation av undervisningen.  

 

*Kunskapsspråk är den delen av språket eleverna använder i undervisningssammanhang. Den andra delen 

av språket – som inte kommer vara i fokus i min uppsats – är vardagsspråket, alltså de språk eleverna 

använder i sociala sammanhang, exempelvis på rasterna 

 

Jag har valt att fokusera på elever som läser svenska som andraspråk för att jag tycker det är intressant och 

för att jag vill lära mig mer om detta. Jag önskar att min utbildning givit mig fler redskap för hur vi kan 

undervisa flerspråkiga elever och tror att intervjuer av lärare kan bidra med nyttig kunskap. 

 

Jag kommer att följa de forskningsetiska principerna (informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) under hela processen, vilket innebär att det empiriska materialet 

endast kommer användas för studiens syfte och materialet kommer förvaras så att bara jag har tillgång till 

det. De personer som har deltagit i studien kommer inte att kunna identifieras i den färdiga uppsatsen. 

Deltagare kan välja att avbryta studien. 

 

Om du fortfarande är intresserad av att göra intervjun så kontakta mig på telefon eller via mail och föreslå en 

tid som passar dig. 

 

Min mail: XX 

Mitt mobilnummer: XX 

 

Tack på förhand, 

Minna 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Presentera syftet med studien: 

Syftet med studien är att öka kunskapen om på vilka olika sätt lärare beskriver att de planerar och 

genomför sin undervisning för att elever med svenska som andraspråk ska utveckla sitt svenska 

kunskapsspråk. 

 
Informanten läser informationsbrevet och skriver på detta. 
 
Bakgrundsfrågor 
	

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
 

2. Har du någon utbildning i svenska som andraspråk (lärarutbildningen, fortbildning, annan 
utbildning)? 
 

3. Vilken erfarenhet har du av att arbeta med elever med SVA? 
 

4. Hur många elever i din/dina klasser läser ämnet svenska som andraspråk? 
 
Uppstartsfråga 
 
Vad tycker du är viktigt att elever med SVA möter i undervisningen för att utveckla sitt svenska 
kunskapsspråk? 
 
 

- Hur organiserar du undervisningen för att eleverna ska möta det? 
 
 

- Vad når eleven för kunskap då? 
 
 

- Vilka av dessa delar är mest centrala för kunskapsspråket (skolspråket)? 
 
 
 
Beskriv hur en typisk 
sån situation kan se ut? 

 
Samverkar du med 
någon annan kring 
elevens utveckling av 
kunskapsspråket? 

 
Hur vet du att eleven 
förstår dig? 

 
Hur arbetar du med 
medvetenhet om språk 
(grammatik, stavning, 
fonologi) 

 
Hur arbetar du med 
läsning och skrivning? 

 
Hur ser du på kontakten 
med vårdnadshavare? 

 
Hur får du eleven 
delaktig i 
undervisningen? 

 
Vilken roll har elevens 
modersmål i övrig 
undervisning? 
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Bilaga 3 
 
Syftet med åtgärder för elever 

med SVA  

(Cummins, 2017). 

 

 

Tematisering av syfte och frågeställningar med hjälp av Cummins 

(2017) punkter. Svar på frågeställningarna kan beröra:  

 

 

Koppla undervisningen till 
elevernas liv 
 

Kartläggning. 
Annat sätt att ta reda på elevens kunskaper och tidigare erfarenhet. 
Undervisningens koppling till elevers erfarenhet. 
Lärarens kontakt med vårdnadshavare.   

Bekräfta elevernas identiteter 
 

Elevens identitet* representerad i undervisningen.  
Elevers identitet* representeras i skolmiljön. 
 
 
*identitet = språk, traditioner, religion, kultur.  

Få eleverna att engagera sig aktivt 
för läsande och skrivande 
 

Läs- och Skrivundervisning som inkluderar elever med SVA. 

Uppmuntra eleverna att utveckla 
sina flerspråkiga förmågor 
 

Lärarens syn på flerspråkighet. 
Modersmålsundervisning/Modersmålslärare/studiehandledare. 
Lärarens samverkan med modersmålslärare/studiehandledare. 
Modersmåls (inte svenska) roll i helklassundervisningen. 

Stötta förståelsen av innehåll 
 

Hur läraren skapa begripligt inflöde. 
Hur läraren vet att eleven förstår hen. 
Fokus på innehåll. 
 

Bygga upp deras medvetenhet om 
hur språk fungerar 

Undervisning av medvetenhet om språk. 

Ge eleverna tillfällen att använda 
språk effektivt för att nå sina 
kunskapsmässiga och personliga 
mål 

Användning av språket (tal och skrift) i helklass. 
Hur läraren får elever med SVA delaktiga i helklassundervisningen. 

Övrigt Delar som kan kopplas till studiens frågeställningar men som inte kan 
kopplas till Cummins (2017). 
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Bilaga 4 
 
Kategorier Intervjucitat placeras vid kategorin om de berör en eller 

flera av följande kriterier (citaten ska alltid beröra elever 
med SVA): 

Koppla undervisningen till 
elevernas liv 
 

Kartläggning eller annat sätt att ta reda på elevens kunskaper och 
tidigare erfarenhet. 
 
Undervisningens koppling till elevers tidigare kunskaper och/eller 
erfarenheter 
 
Lärarens kontakt med vårdnadshavare. 

Bekräfta elevernas identiteter 
 

Elevers identitet* representerad i undervisningen.  
 
Elevers identitet* representeras i skolmiljön. 
 
 
*identitet = språk, traditioner, religion, kultur.  

Få eleverna att engagera sig aktivt 
för läsande och skrivande 

Läs- och skrivundervisning. 

Uppmuntra eleverna att utveckla 
sina flerspråkiga förmågor 
 

Lärarens syn på flerspråkighet. 
 
Modersmålsundervisning/Modersmålslärare/studiehandledare. 
 
Lärarens samverkan med modersmålslärare/studiehandledare. 
 
Modersmåls (inte svenska) roll i helklassundervisningen. 
 

Stötta förståelsen av innehåll 
 

Hur läraren skapa begripligt inflöde. 
 
Hur läraren vet att eleven förstår hen. 
 
Fokus på innehåll. 
 

Bygga upp deras medvetenhet om 
hur språk fungerar 

 

Undervisning av medvetenhet om språk. 

Ge eleverna tillfällen att använda 
språk effektivt för att nå sina 
kunskapsmässiga och personliga 
mål 

Användning av språket (tal och skrift) i helklass. 
 
Hur läraren får elever med SVA delaktiga i helklassundervisningen. 

Övrigt Delar som kan kopplas till studiens frågeställningar men som inte kan 
kopplas till Cummins (2017). 
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Bilaga 5 
 
Informationsbrev	till	informanterna	

 	

Jag	heter	Minna	Kavhed	och	jag	läser	grundskollärarprogrammet	med	inriktning	F-3	på	Umeå	

universitet.	Syftet	med	att	göra	intervjun	(ca	40	min)	är	att	den	ska	hjälpa	mig	att	besvara	mina	

frågeställningar	i	mitt	examensstudie.		

Syftet	med	mitt	examensarbete	är	att	undersöka	hur	några	lärare	beskriver	att	de	organiserar	

undervisningen	för	att	elever	med	svenska	som	andraspråk	ska	utveckla	sitt	svenska	kunskapsspråk	

och	hur	lärarna	motiverar	detta.	

Den	information	jag	får	under	intervjun	behandlar	jag	konfidentiellt,	de	kommer	anonymiseras	och	

jag	har	tystnadsplikt.	Deltagandet	i	studien	är	frivilligt	och	informanten	har	rätt	att	avbryta	intervjun	

när	som	helst.	Examensarbetet	kommer	publiceras	på	DIVA-portal.	Om	informanten	vill	ta	del	av	

resultatet	kan	hen	få	examensarbetet	mailat	till	sig.	Intervjuaren	kan	höra	av	sig	till	informanten	om	

det	finns	frågor	efter	intervjun,	då	svarar	informanten	på	detta	i	mån	av	tid.	Om	informanten	har	

några	frågor	efter	intervjun	kan	hen	kontakta	intervjuaren	via	mail.	

	

Jag	godkänner	att	jag	blir	inspelad	under	intervjun.		

Jag	godkänner	inte	att	jag	bli	inspelad	under	intervjun.	

	

	

Datum	och	ort	

	

Namnteckning		

	

Namnförtydligande		

 


