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Sammanfattning 
Det här arbetet handlar om hur elever grupperas inom ämnet svenska som andraspråk. Syftet 

med studien är att ta reda på hur elever med annat modersmål än svenska indelas i grupper 

och klasser. Kvalitativa intervjuer med rektor, lärare och elev på en högstadie- respektive en 

gymnasieskola har ringat in arbetet mot syftet. Studien utgår ifrån det sociokulturella 

perspektivet där huvudtesen är att individen lär av och med sin omgivning. Det visar sig i 

studien att det saknas tydliga direktiv kommunen och rektor inte alltid engagerar sig i sva-

undervisningen. Högstadieskolan placerar eleven utifrån vilken information lärare och rektor 

har om elevens förkunskaper. Gymnasieskolan använder sig av inskrivningssamtal och ett 

prov för att avgöra vilken grupp eleven ska vara. Studien visar också att oftast fungerar 

gruppsammansättningarna bra och det att det finns lämpliga nivåskillnader mellan grupperna 

gällande svårighetsgraden. Det som lärare och elever tycker gynnar den språkliga 

utvecklingen är mindre grupper där läraren kan fokusera mer på den enskilde individen. Det 

ger också eleven mer utrymme att tala och få feedback från kamrater och läraren. 

 

Nyckelord 
Grupper, svenska som andraspråk, indelning, klassammansättningar, inlärning, gruppens 

påverkan på inlärning 
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Inledning 
Det finns olika sätt att dela in människor i grupper exempelvis genom ålder, intresseområden 

eller färdigheter och i skolan är det vanligt med åldersindelning. För elever som inte har 

svenska som modersmål är det inte alltid ålder som är avgörande utan även den språkliga 

färdighetsnivån hos eleven. Den språkliga färdighetsnivån kan kontrolleras och baseras på 

testresultat från exempelvis en performansanalys. Nationellt centrum för svenska som 

andraspråk (2013) skriver att en performansanalys är en språkutvecklingsanalys av sva-

elevernas fria produktion av svenska i samtliga ämnen för att avgöra elevernas 

språkbehärskning. 

 

Valet till mitt projektarbete sker med anledning av att jag under min verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) i ämnet svenska som andraspråk upplevt att mina handledare känt sig 

otillräckliga som lärare. De upplever att det är svårt att anpassa undervisningen för alla elever. 

Jag har också observerat att vissa elever känner sig frustrerade genom att de antingen känt sig 

utanför på grund av att undervisningen har varit på för avancerad eller för basal nivå. I mitt 

arbete tänker jag försöka reda ut elever, lärare och rektorers upplevelser kring hur 

grupperingar blir till inom sva- undervisningen och hur grupperna fungerar.   

 

När jag bestämt mig för mitt problemområde hittade jag en intressant aspekt av 

nivågruppering i skolan. I ett förslag från regeringen uttalar sig utbildningsminister Jan 

Björklund (2009) att Sverige ska införa elitklasser. I dessa klasser ska elever som är duktiga i 

teoretiska ämnen få möjlighet att utvecklas på ett bättre sätt. Detta kommer ske genom att det 

blir tillåtet för högstadieskolor att införa särskilda klasser där de duktigare eleverna i vissa 

ämnen grupperas tillsammans och får arbete i en högre studietakt. När jag hörde det här tänkte 

jag osökt på hur det ser ut för elever i mitt kommande undervisningsämne svenska som 

andraspråk (sva). Hur ser grupperingarna ut där? Är de bästa eleverna i en grupp eller 

grupperas eleverna efter ålder? Vad är kriterierna för att avancera från en grupp till en annan?  

 

En annan intressant aspekt fann jag i en rapport från skolinspektionen (2009) som visar att 

många elever placeras i introduktionsklasser utan att det tas hänsyn till elevens individuella 

förutsättningar. Rapporten påvisar också att det saknas direktiv hur sva-undervisningen ska 

genomföras och organiseras. Det tycker jag verkar oroväckande och det skulle vara intressant 

att studera om det verkligen ser ut så som Skolinspektionens (2009) rapport beskriver i den 

kommun där jag gör min undersökning.   
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Syfte 
Syftet är att undersöka rektorer, lärare och elevers åsikter kring hur elever med svenska som 

andraspråk grupperas in i undervisningen och hur detta påverkar arbetet i klassrummet.  

 

 

Frågeställning 
 Hur grupperas elever i klassrumsundervisningen inom ämnet sva och vilka kriterier 

avgör detta i grund- respektive gymnasieskolan?  

 Hur upplever rektor, lärare och elev inom grund- och gymnasieskolan att 

grupperingarna fungerar? 

 Vilken form av gruppering i klassrumsarbetet gynnar elevernas språkliga utveckling 

enligt lärare och elever? 

 Finns det likheter och skillnader mellan hur elever grupperas inom respektive 

skolform? 

 

Bakgrund 
Begreppsförklaring 

Modersmål är enligt National encyklopedin, förkortat NE, (2013) det språk som en människa 

lär in först. Andraspråk beskriver NE (2013) som det ”språk som lärs in sedan individen helt 

eller delvis tillägnat sig sitt förstaspråk (modersmål) och vars inlärning äger rum i en miljö 

där språket används i naturlig kommunikation”. Därför är elever i min studie som benämns 

som andraspråkstalare de elever som inte har svenska som förstaspråk och sedan under 

skoltiden försöker tillägna sig svenskan.  

 

Två begrepp som framkommer i min studie är grupp och klass. Ordet grupp beskriver NE 

(2013) som människor med något gemensamt som vanligtvis samverkar och ofta har 

relationer till varandra. Ordet klass har flera definitioner i NE (2013) men i mitt fall har jag 

valt den definition som gäller klass ” i skolsammanhang: grupp elever som normalt 

undervisas tillsammans”. Begreppen grupp och klass ligger relativt nära varandra och kan 

ibland vara synonymt med varandra beroende på att en grupp kan vara en klass och vice versa. 

Därför användas grupp både när det gäller mindre elevgrupper och även större 

klassgrupperingar.  
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Teoretiska perspektiv 

Det finns en mängd olika teorier på hur människan lär och når kunskap. Teorier och forskning 

inom andraspråk är inget undantag. I mitt arbete utgår jag ifrån den sociokulturella teorin. 

 

Den sociokulturella teorin grundar sig i Lev Vygotskijs (1978) teorier där en individs 

beteende inte bara kan tolkas utifrån den individens egna uppfattningar. Beteendet måste 

tolkas utifrån kulturen som individen befinner sig i samt faktorer från den kulturen som 

påverkar individens psykologi. Den sociokulturella teorin bygger enligt Vygotskij (1978) på 

att människornas intellektuella utveckling sker genom en förmedlingsprocess. Denna process 

kallas mediering och betyder att människan använder olika former av verktyg, kallade 

artefakter, för att nå kunskap om både sig själv och omgivningen. Vidare menar han att det 

finns två typer av dessa artefakter; fysiska artefakter som är föremål och mentala artefakter 

som är symboler. Dessa två artefakter får människan till sig via sin omgivning bland annat 

genom det kulturella sammanhang som individen växer upp i. Det gör att denna kunskap 

sprids vidare från generation till generation. I Vygotskij (1986) analyseras sambandet mellan 

medvetande och ord där han poängterar att människan grundas som social varelse genom 

språket.  

 

Människan når den ultimata inlärningen via den proximala utvecklingszonen hävdar 

Vygotskij (1978). Han menar att området för denna inlärning ligger precis ovanför individens 

aktuella kunskapsnivå. För att nå denna zon krävs hjälp och stöd som kan ske via diskussioner 

och stöttning från utomstående. Inlärningen sker även i ett sammanhang, en kontext, där det 

sociala samspelet är avgörande. Individens utveckling formas med stöd av andra personers 

tankar och handlingar som leder till att den enskilde individen själv funderar, tar ställning och 

formulerar kunskap via inre samtal. 

 

Andraspråket är viktigt för eleven i klassrumsarbetet och omgivningen påverkar hur eleven lär 

menar Mitchell och Myles (2004). De förklarar att i den sociokulturella teorin så underlättar 

språket människans förståelse för omgivningen och hjälper till att forma strategier för att lösa 

problem. Därför lär människan genom förmedling, via samtal och att interagera med andra 

vilket ger diskussioner som leder till lösningar av uppstådda problem. En person måste uppnå 

ett stadium där denne klarar att arbeta och lösa uppgifter självständigt och för det krävs att 

individen får stöttning av andra för att ta sig runt de hinder som uppstår.  
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För att nå det optimala lärandet krävs diskussioner samt stöttning från andra individer och 

språket ses som ett verktyg där individer kan förmedla tankar mellan varandra menar Mitchell 

och Myles (2004). I denna studie innebär en sociokulturell teori att språket är en väsentlig del 

i att kunna göra sig förstådd och om en elev ska fungera i en grupp och med läraren måste 

eleven ha ett verktyg att kommunicera med.  

 

Svenska som andraspråk i skolan 

I Sverige är svenska som andraspråk (sva) ett eget ämne och inte stödundervisning vilket gjort 

att bedömningen av vilka som ska läsa ämnet har ändrats uttrycker Bergman och Sjökvist 

(1998) i sin rapport. De beskriver hur det tidigare krävdes test som avgjorde om eleven skulle 

läsa sva eller inte. Vidare skriver författarna att sva-undervisningen idag är till för alla elever 

som inte har svenska som modersmål och att läraren behöver veta elevernas nuvarande 

språknivå så kallad interimspråkskompetens. Interimspråk förtydligar Bergman (1998) är en 

variant av målspråket som inläraren använder för att pröva regler och system i det nya språket. 

Bergman och Sjökvist (1998) påpekar att det är nödvändigt att läraren uppmärksammar 

elevens språknivå för att ha ett underlag att kunna följa elevernas språkutveckling. 

 

Skolinspektionen (2009) skriver i sin rapport att nyanlända elever ofta får sin undervisning 

avskilt från övriga utbildningar och elever. De flesta elever hamnar i introduktionsklasser där 

det inte tas hänsyn till individuella förutsättningar utan undervisningen är lika för alla. Det 

saknas ofta riktlinjer hur undervisningen ska bedrivas och organiseras samt att rektor inte 

leder arbetet med nyanlända elever. Skolinspektionen kommer fram till att många skolor 

befäster segregering via sitt sätt att hantera nyanlända elever. Skolorna måste se mer till den 

enskildes behov och individualisera undervisningen så eleven kan utvecklas på sina villkor. 

Skolinspektionens (2009) rapport baseras på underlag från 14 kommuner där 34 grund- och 

gymnasieskolor med varierande förutsättningar granskades. Sammanfattningsvis visar 

Skolinspektionen (2009) att skolor och kommuner inte har tydliga och gemensamma direktiv 

kring hur elever ska delas in i grupper. Det är med andra ord oklart vilka grunder som avgör 

om eleven ska läsa sva eller vanlig svenska.  
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Grupper 

Det finns olika faktorer som påverkar hur en grupp fungerar. Gruppen påverkas av antalet 

medlemmar i gruppen, hur individerna i gruppen agerar och vad varje individ kan bidra med 

till gruppen.   

 

Ju större gruppen är desto fler blir de unika resurserna. Å andra sidan ökar svårigheterna 

att kommunicera. Sjödin (1991: 11).  

 

Sjödin (1991) menar att gruppens kompetens ökar i samband med att antalet deltagare ökar 

men risken finns att det blir fler problem i gruppen eftersom det är flera viljor att ta hänsyn till.  

Gruppens sammansättning påverkar hur individerna kan samarbeta med varandra skriver 

Sjödin (1991). Vidare påtalar han att ju mer heterogen en grupp är desto större är 

sannolikheten att gruppen gynnas av samtal och interaktion mellan gruppmedlemmar.  

Han skriver vidare att klassen kan betraktas som en grupp och om klassen blir beroende av de 

duktiga eleverna blir stämningen positiv. Däremot blir det tvärtom om svagare elever får styra 

vilket gör att stämningen i klassen blir mer negativ. Detta kan ha betydelse för lärarens 

undervisning och vilka möjligheter denne har för att få ett bra utbildningsresultat. 

 

Kring gruppstorleken skriver Lindberg (2004) att ur ett andraspråksperspektiv ger 

smågruppsarbetet speciella möjligheter att utveckla språkliga färdigheter för eleverna.  

Hon menar att språket kan användas på flera sätt exempelvis kan eleverna lära sig att ta ordet, 

medverka i dialoger eller argumentera. Lindberg (2004) menar att i smågruppsarbetet används 

dialoger som inte förekommer i den vanliga klassrumsundervisningen och därmed varierar 

eleverna sin språkanvänding. I dessa mindre grupper kan eleverna stödja och hjälpa varandra i 

språkutvecklingen påtalar Lindberg (2004).  

 

Harfitt (2012) undersökte i en studie hur grupp/klasstorleken påverkar språkinlärningen i 

gymnasieskolor i Hongkong, Kina. Studien visade att eleven vågar öppna sig mer i mindre 

grupper och tala mera. Eleverna känner sig också tryggare i mindre grupper vilket minskar 

ångesten i språkinlärningen. Att klasstorleken är mindre kan också hjälpa till att bryta ner 

kulturella hinder.  
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Gruppindelning 

Under 1980-talet var den vanligaste undervisningsformen i skolan den klassiska 

klassrumsundervisningen där läraren har genomgångar för hela gruppen menar Eriksson och 

Lindblad (1987). Den metoden ger lite tid för differentiering och förutsätter att gruppen är 

homogen vilket den inte alltid är i skolan menar de. Författarna hävdar därför att en annan 

undervisningsmetod kanske skulle förbättra inlärningen.  

 

Elevgrupperingar måste göras med utgångspunkt för hur undervisningen ser ut. Eriksson 

och Lindblad (1987: 282). 

 

Med citatet menar Eriksson och Lindblad (1987) att om lärarna i huvudsak använder sig 

av undervisning som gynnar en homogen grupp måste gruppindelningen av elever 

ändras så att grupperna blir mer homogena. I annat fall måste undervisningen förändras 

och bli mer anpassad efter varje elevs behov.  

 

I början på 1990-talet utförde Andrea Thelin (1991) en studie om åldersblandad undervisning 

i grundskolan. Anledningen till åldersblandad undervisning kan vara ett minskat 

elevunderlag eller stora grupper av elever med svenska som andraspråk skriver Andrea 

Thelin (1991). Hennes studie visar att lärare överlag är positiva till att blanda elever 

åldersmässigt och samarbetet mellan elever fungerar bra. Dessutom är föräldrar positiva till 

denna form av indelning så länge de fått tydlig information om vad som gäller och hur det 

fungerar. Målsättningen för lärarna i Andrea Thelins (1991) studie är att eleverna ska känna 

arbetsglädje och arbetsro samt att eleverna ska kunna ta ansvar för varandra via hjälp och 

stöttning. Dessutom tycker lärarna att i flexibla grupperingar får eleverna möjlighet att träna 

sociala roller. Det Andrea Thelin också påpekar är att denna form av undervisning ställer 

stora krav på läraren utifrån planering, genomförande och utvärdering i undervisningen. 

 

Axelsson (2004) beskriver att pedagoger inom skolan inte är opåverkade av samhället i frågor 

som gäller invandring, språk och kultur. Hon pekar på studier av Cummins (1996) som visar 

att orsaken till att minoritetselever får svårigheter i skolan beror på historiska maktstrukturer 

som finns mellan över- och underordnade grupper. Han anser att den överordnade gruppen 

(majoriteten, målspråkstalarna) kan dominera och tvinga den underordnade gruppen 

(minoriteter, andraspråkstalarna) att inrätta sig efter den överordnade gruppens kultur och 

språk.  
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Axelsson (2004) har efter Cummins (1996) tittat på följande ordningar inom skolans 

utbildningsmönster som kan leda till diskriminering av elever  

 

 Att skylla på eleven istället för systemet. 

 Nivågruppering som gör att elever i lågnivågruppering inte får undervisning av 

god kvalitet. 

 Användning av test som är konstruerade utifrån den dominerande gruppens 

språk och kultur och som missgynnar minoritetseleven. 

 Kriterier för skoledartillsättning som ofta förbiser den sökandes erfarenhet av 

och kunskap om tvåspråkiga elevers språk och kultur. (Axelsson, 2004: 509) 

 

Axelsson (2004) har jämfört Sverige med Nordamerika utifrån Cummins (1996) 

resultat kring utbildningsstrukturer där han studerat nordamerikanska miljöer utifrån 

hur de påverkar samtalen mellan lärare och elev. Cummins menar att elever som 

placeras i lågnivågrupper oftast får uppgifter med lägre svårighetsgrad och som är 

mindre motivationshöjande. Följden blir att det ställs låga förväntningar på eleven och 

det leder till att elevens självkänsla minskar. Axelsson (2004) anser att Sverige inte har 

nivågruppering efter kunskaper på samma sätt som i Nordamerika. Däremot används 

det i Sverige tester som är riktade mot svenskspråkiga elever som direkt missgynnar 

andraspråkselever menar Axelsson. Hon påpekar också att det i Sverige tillsätts många 

skolledare som inte besitter kunskaper om flerspråkiga elevers behov när det gäller 

språk- och kunskapsutveckling.   

 

Språkforskarna Thomas och Collier (1997) har studerat tvåspråkiga elevers skolframgång i 

USA och involverat runt 42 000 språkminoritetselever mellan åren 1982-1996. Kontentan av 

deras studie visar att det tar lång tid att lära sig ett andraspråk och att andraspråkseleven hela 

tiden måste kämpa för att dels komma ikapp språkmässigt (engelska i studien) samtidigt som 

de ska tillägna sig kunskaper i andra ämnen.  

 

Thomas och Collier (1997) hittade sex typer av olika program som skolorna använde sig av i 

andraspråksundervisningen. De kom fram till att två var berikandeprogram och fyra var 

stödprogram. De berikande programmen innehåller undervisning där andraspråkseleven får 

undervisning både på modersmålet och i andraspråket parallellt i mellan 6 till 12 år. Thomas 

och Collier menar att ju mer barnen upptäcker inom sitt förstaspråk, både kognitivt och 

akademiskt, desto mer utvecklas också andraspråket mot slutet av skoltiden. I 

stödprogrammen finns det fyra olika varianter där andraspråkseleven antingen får blandad 
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undervisning mellan första- och andraspråket eller där eleven får särskild undervisning i sitt 

andraspråk inom eller utanför klassrummet. Författarna skriver att tiden som eleven har till 

sitt förfogande att behärska andraspråket är mellan 1-4 år. Thomas och Collier anser att 

eleverna inom stödprogrammen missar ämneskunskaper i andraspråket när de får vanlig 

andraspråksundervisning. Det gör att eleverna saknar det akademiska ämnesspråket och därför 

hamnar efter i ämnesundervisningen. 

 

För att uppnå en akademisk nivå på andraspråket tar det mellan 5-7 år skriver Collier och 

Thomas (1989). Dessutom menar Enström (2004) att inlärare av ett andraspråk har en 

begränsad tid på sig att lära sig andraspråket och måste göra sitt arbete så effektivt som 

möjligt. Enström (2004) tycker därför att det är viktigt att inlärare möter ord i sitt naturliga 

sammanhang det vill säga att höra svenska och se den nedskriven.  

 

Utifrån vad Bergman och Forshage (1998) har kommit fram till via intervjuer och samtal med 

skolledare så anser de att elevernas aktuella språknivå ska ligga till grund för de 

organisatoriska lösningarna med gruppindelning. På det viset får eleverna möjlighet att 

tillgodogöra sig undervisningen i andra ämnen eftersom individens förutsättningar sätts i 

fokus. För nyanlända elever är det vanligt att de placeras i förberedelsegrupper som baseras på 

språknivå. Här rekommenderar Bergman och Forshage att lärarna lär eleverna ett 

överlevnadsspråk så de klarar vardagen men att lärarna även tar reda på och ger eleven 

omvärldskunskaper. Elevernas tidigare ämneskunskaper från hemlandet ska tas tillvara och 

läraren ska sätta svenska ord på dessa kunskaper.  Författarna menar att när eleverna sedan är 

mogna slussas de vidare till ämnesundervisning med anpassade ämnesstudier. Bergman och 

Forshage poängterar att förberedelsegrupperna är en temporär lösning för eleven och tiden där 

ska baseras på elevens; ålder, tidigare skolgång, studievana, inlärningsförmåga, motivation 

och tid som eleven befunnit sig i Sverige. Bergman och Forshage anser att övergången till en 

ordinarie klass ska ske successivt och inte avslutas vid en speciell tidpunkt så eleven kan växa 

in i den nya klassen och känna trygghet.      

 

Läroplanerna 

Arbetet i skolan styrs av riktlinjer som Skolverket deklarerar utifrån läroplanerna. 

Läroplanerna utgår ifrån skolans värdegrund och läroplanerna innehåller direktiv som varje 

skola ska följa efter beskriver Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (Lgr11) (Skolverket 2011) och Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 
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ämnen för gymnasieskola 2011 (Lgy11) (Skolverket 2011). Vidare beskrivs också mål och 

riktlinjer som skolan ansvara för Lgr11 (Skolverket 2011) och Lgy11 (Skolverket 2011). Det 

står inget specifikt om gruppindelning i den allmänna delen i Lgr11 (Skolverket 2011) men 

under rubriken En likvärdig utbildning står det hur undervisningen ska anpassas till varje 

enskild elev. 

 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bak-

grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. (Skolverket 2011: 8). 

 

Utifrån detta citat går det tolka att Skolverket ger varje enskild skola ansvaret att placera in 

eleverna i de grupper och klasser där de kan fortsätta utvecklas 

 

I gymnasieskolan motsvarighet Lgy11 (Skolverket 2011) finns en liknande rubrik som i 

Lgr11 om likvärdig utbildning i den allmänna delen. Där står det följande under rubriken En 

likvärdig utbildning ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” 

(Lgy11, s.6). Därför går det dra slutsatsen att det i båda läroplanerna inte står något direkt om 

grupp- eller klassindelning. Samtidigt är det underförstått att skolan är ansvarig för att placera 

eleven i en grupp där den kan utvecklas på bästa möjliga sätt.  

 

I kursplanen för svenska som andraspråk (sva) i grundskolan Lgr11 (Skolverket 2011) 

poängteras att undervisningen ska ge eleverna chansen att tala svenska utifrån sin 

kunskapsnivå. Det kräver att undervisningen inte ligger på för avancerad nivå och således ska 

placeringen av eleven göras med hänsyn till dennes kunskapsnivå. I kursplanen för svenska 

som andraspråk i gymnasieskolan Lgy11 (Skolverket 2011) beskrivs det inget om att eleven 

ska tala eller arbeta utifrån sin kunskapsnivå men det står i den allmänna delen som gäller för 

alla ämnen. I kursplanen för sva i Lgy11 står det att eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett 

rikt och varierat språk. 

 

Metod 
I min studie använder jag den kvalitativa metoden via strukturerade intervjuer för att 

undersöka hur gruppindelning inom ämnet sva påverkar elevernas språkutveckling. Genom att 

analysera sex intervjuer av hur rektor, lärare och elever, på både högstadie- och 

gymnasieskolan, ser på gruppindelning kan jag utröna hur tendenserna ser ut i den kommun 
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där jag utfört mina studier. Anledningen till att jag använder intervjuer i mitt arbete är för att 

människor som dagligen är inblandad i sva-grupperingar ska få ge en bild av hur de upplever 

sin vardag. 

 

Backman (2008) skriver att urvalet i den kvalitativa metoden kan variera mellan enkäter, 

intervjuer, skriftliga dokument, brev och dagböcker. Det genererar ofta till en mängd olika 

data som ska hanteras och bearbetas. Backman (2008) menar att fördelen med den kvalitativa 

metoden är att forskaren kan utveckla arbetet under dess gång. Dessutom kan forskaren göra 

djupare analyser och exempelvis studera intressanta fenomen av de utförda intervjuerna.  

Nackdelen är att arbetet inte alltid speglar majoritetens åsikter utan det som framkommer i 

intervjuerna är den syn respondenterna står för vilket kanske inte alltid speglar det övriga 

samhället.  

 

Urval/försökspersoner 

I valet av respondenter i en kvalitativ studie är det viktigt att urvalet ger en bredd eller ett djup 

inom området som ska studeras. Urvalet är en avgörande faktor i en studie med kvalitativ 

metod menar Holme och Solvang (1991). Författarna skriver att meningen med de kvalitativa 

intervjuerna är att gå in på djupet av det som ska studeras. Det innebär ofta att urvalet av de 

som undersöks inte väljs ut helt slumpmässigt utan utifrån vissa kriterier. Dessa kriterier är 

beroende av vad forskaren vill studera och därigenom sker ett urval.  

 

Jag har i min studie använt mig av intervjuer med sex respondenter från två olika skolor, en 

högstadieskola och en gymnasieskola, i en mindre inlandskommun. Inlandskommunen har 

fått ett fiktivt namn med anledning av att respondenterna ska förbli anonyma. Kommunen 

kallas i min studie för Åkerö. På högstadieskolan i Åkerö kommun går det ca 300 elever varav 

ungefär 10 % är elever med utländsk bakgrund. På gymnasieskolan i Åkerö kommunen går 

det ca 650 elever varav ungefär 8 % är elever med utländsk bakgrund. I Åkerö kommun finns 

det endast ett fåtal utbildade sva-lärare . I kommunens högstadie- och gymnasieskola finns en 

rektor på respektive skola som är ansvarig för sva-undervisningen och sva-eleverna. De båda 

rektorerna blev intervjuade. På högstadiet finns två sva-lärare varav endast den ene hade 

möjlighet att delta i studien och på gymnasiet finns tre sva-lärare varav jag intervjuade den 

lärare som först anmälde sig frivillig till min studie. Eleverna valdes genom att jag intervjuade 

en frivillig elev från varje klass. Därför är tre personer från högstadiet och tre personer från 
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gymnasiet, alla verksamma inom olika delar av skolan dvs en rektor, en lärare och en elev 

föremål för min undersökning. 

 

 

Respondent Ålder Kön Bakgrund Roll Erfarenhet 

av yrket   

Stadium 

Respondent 

1 = Elev 

grundskolan 

(gr) 

15 år Kvinna Inte född i 

Sverige, 

bott här i 6 

år 

Elev  Högstadiet 

Respondent 

2 = Lärare 

grundskolan 

(gr) 

46 år Kvinna Svensk Lärare Lärare i 

sva, 7 år 

Högstadiet 

Respondent 

3 = Rektor 

grundskolan 

(gr) 

41 år Man Svensk Rektor Rektor i 4 

år 

Högstadiet 

 

Respondent 

4 = Elev 

gymnasiet 

(gy) 

19 år Man Inte född i 

Sverige, 

bott här i 3 

år 

Elev  Gymnasiet 

Respondent 

5 = Lärare 

gymnasiet 

(gy) 

53 år Kvinna Svensk Lärare Lärare i 

sva, 5 år 

Gymnasiet 

Respondent 

6 = Rektor 

gymnasiet 

(gy) 

56 år Kvinna Svensk Rektor Rektor i 8 

år 

Gymnasiet 

 

Tabell 1, Respondent översikt 

Tabellförklaring: Denna tabell beskriver varje enskild respondent. Jag har i resultatet förkortat 

grundskolan till gr och gymnasieskolan till gy för att spara utrymme samt underlätta för 

läsaren. 

 

Intervjuerna genomfördes i en inlandskommun som har en högstadieskola och en 

gymnasieskola. Mitt val av skolor beror på att jag under den verksamhet förlagda utbildning 

(VFU) kom i kontakt med skolorna. I resultatet redovisas sex respondenters åsikter om 

elevgruppering inom sva.  

 

Material 

Mina intervjufrågor är uppdelade i en allmän och en specifik del. De allmänna frågorna är i 

stort sett lika till alla tre kategorier av respondenter det vill säga elev, lärare och rektor. De 
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specifika frågorna är mer inriktade mot respektive respondents roll i skolan med andra ord om 

de är elev, lärare eller rektor och hur de upplever situationen utifrån sin roll i skolan. Antalet 

frågor skiljer sig att eleven får 9 frågor, läraren 10 frågor och rektor 8 frågor. För mer 

detaljerad information se intervju bilaga 1.  

 

Procedur  

Tiden för varje intervju var ungefär 45 min per respondent beroende på att frågorna tog den 

tiden att besvara. Innan själva intervjun berättade jag i korthet vad arbetet handlade om och 

därefter påbörjades intervjun. Samtliga intervjuer spelades in och materialet sparades av mig 

till arbetets slut. Jag redovisade även de fyra grundkraven om etiska överväganden som 

Dimenäs (2008) förklarat. Eftersom jag intervjuade personer som inte var myndiga skrev jag 

ett kort informationsbrev som elevernas föräldrar eller vårdnadshavare fick läsa och godkänna 

att eleverna intervjuades. Intervjun var strukturerad vilket innebär att frågorna i bilaga 1 har 

följts som Backman (2008) beskriver den strukturerade intervjun. Om respondenternas svar 

var otydligt följdes deras svar upp av mig för att jag skulle kunna försäkra mig om att jag 

uppfattat svaret rätt.  

 

Databearbetning 

I enlighet med det Backman (2008) skriver om datainsamlingsmetoder så transkriberade jag 

de bandade intervjuerna för att säkerställa att respondenternas svar blev korrekt återgivna. 

Backman (2008) menar också att validiteten ökar genom att säkerställa att den information 

som uppkommer under intervjun blir korrekt återgiven via inspelningsmaterial. Backman 

(2008) rekommenderar att införliva teman eller kategorier för att göra rapporteringen av det 

som framkommit under studien mer lätthanterlig.  

 

Jag har i min studie samlat svaren från mina intervjuer under mina frågeställningar. På detta 

sätt kan jag redovisa respondenternas svar utifrån frågeställningarna vilket indirekt leder mot 

mitt syfte. Fokus i mitt arbete har riktat sig mot hur rektor, lärare och elev uppfattar 

elevgrupperingar i ämnet sva och om det finns någon skillnad mellan högstadiet och 

gymnasiet.  

 

Etik  

De etiska övervägande grundar sig på de principer Dimenäs (2008) föreslår där dessa fyra 

grundkrav tagits i beaktning. 
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1. Informationskravet: Betyder att jag meddelat respondenterna mitt syfte med intervjun. 

2. Samtyckeskravet: Innebär att respondenten får välja om den vill ställa upp och vara 

med i undersökningen eller inte. 

3. Konfidentialitetskravet: Betyder att respondenten som deltar i studien är konfidentiell 

och endast forskaren kommer att ta del av personuppgifter. 

4. Nyttjandekravet: Innebär att informationen som framkommer endast används i 

forskningssyfte.  

 

Jag har i min undersökning gjort klart ovanstående etiska riktlinjer för varje respondent. 

Lärare och rektorer har lämnat ett skriftligt medgivande och eleverna har via sina 

vårdnadshavares samtycke deltagit i studien.  I övrigt har jag även tagit del av de etiska 

riktlinjer som Etikprövningsnämnden (2009) hänvisar till som exempelvis 

personuppgiftsbehandling. Det har jag gjort för att säkerställa att min forskning utgår ifrån 

strikt etiska regler. Exempelvis är det enbart jag har tagit del av personuppgifter från 

respondenterna och förvarat dessa inlåst hemma hos mig under forskningens gång.  

 

Reliabilitet och Validitet  

Informationen som framkom under intervjuerna har sammanställts utifrån frågeställningarna 

med målsättningen att vara objektiv. Replikation innebär att metoden ska vara möjlig att 

upprepa för någon annan forskare under identiska förhållanden skriver Backman (2008). Han 

menar att en studie ska kunna kopieras av en annan forskare för att se om resultatet ger 

liknande eller skiljda utslag. Procedurbeskrivningens mål är att andra forskare ska kunna göra 

en liknande studie skriver Backman (2008). Målsättningen i mitt arbete har varit att medföra 

replikation och därför har jag försökt vara tydlig med mitt tillvägagångssätt i studien. 

 

Validiteten uttrycks som evaluering i Backman (2008) som säger att det innebär en värdering 

av det empiriska förfarandet. Han menar att det handlar om att väga hur metodvalet påverkar 

resultatet och att den kvalitativa metoden gör resultatet situationsbundet. Min studie omfattar 

en intervju per respondent och för att öka validiteten spelades intervjuerna in. Det som ökar 

validiteten är att jag genomförde en testintervju för att undersöka om intervjufrågorna svarade 

mot själva syftet i arbetet.  
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Resultat  
Mitt syfte med arbetet är: Syftet är att undersöka rektorer, lärare och elevers åsikter kring hur 

elever med svenska som andraspråk grupperas in i undervisningen och hur detta påverkar 

arbetet i klassrummet. För att göra resultatet mer lättöverskådligt har jag valt att kategorisera 

respondenternas svar och presentera resultatet i frågeställningar. De fyra 

huvudfrågeställningar som besvaras är:  

 

 Hur grupperas elever i klassrumsundervisningen inom ämnet sva och vilka kriterier 

avgör detta i högstadie- respektive gymnasieskolan?  

 Hur upplever rektor, lärare och elev inom grund- och gymnasieskolan att 

grupperingarna fungerar i klassrumssituationer? 

 Vilken form av gruppering i klassrumsarbetet gynnar elevernas språkliga utveckling 

enligt lärare och elever?  

 Finns det likheter och skillnader mellan hur elever grupperas inom respektive 

skolform?                                

 

Jag har valt att förkorta grundskolan till gr och gymnasieskolan till gy för att spara utrymme 

samt underlätta för läsaren (se tabell under Urval/försökspersoner). Ett exempel på hur det 

kan se ut är: Lärare gr beskriver följande …. Då betyder det att Lärare grundskolan beskriver 

följande….  

 
Hur grupperas elever i klassrumsundervisningen inom ämnet sva och vilka kriterier 

avgör detta i högstadie- respektive gymnasieskolan? 

Den här frågeställningen tar upp hur högstadieskolan och gymnasieskolan grupperar sina sva-

elever och vad det finns för olika kriterier som avgör elevens placering.   

 

På högstadieskolan i denna kommun finns det tre grupperingar med sva-elever utifrån vad 

Lärare gr och Rektor gr beskriver. Dessa är förberedelsegruppen, mellangruppen och sva-

gruppen. Målsättningen för högstadieskolan är att alla elever avancerar till sva-gruppen. 

Beroende på varje elevs individuella förutsättningar så placeras de in i de olika grupperna. 

Förberedelsegruppen är till för de elever som nyligen kommit till Sverige och inte behärskar 

det svenska språket överhuvudtaget. Här får eleverna lära sig ett basordförråd och i gruppen 

finns en stor spridning från de som har några års skolgång till de som är analfabeter. 

Mellangruppen är till för de elever som avancerat så pass bra att de fått ett överlevnadsspråk 
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och förstår basal svenska. Eleven hamnar i sva-gruppen när den behärskar språket så till vida 

att den kan skriva och tala tillräkligt bra för att kunna delta i reguljär ämnesundervisning. Då 

får eleven läsa alla ämnen ute i ordinarie klasser men har istället sva-undervisning under 

svensklektionerna. Det finns tre sva-grupper på högstadieskolan med en grupp per årskull, där 

eleverna placeras in utifrån vilken ålder de har och i vilka klasser som de befinner sig i under 

den övriga undervisningen.   

 

Enligt Lärare gr och Rektor gr på högstadieskolan görs inga tester eller prov för att avgöra 

vilken nivå eleven befinner sig på. När en ny elev, som inte har svenska som modersmål, 

kommer till skolan placerar rektor och lärare eleven i den grupp som bedöms mest lämplig 

utifrån den information som finns från elevens tidigare skolgång. Har eleven läst sva under 

låg- och mellanstadiet så fortsätter denne läsa sva även på högstadiet. Inför varje läsår kallar 

Rektor gr till ett möte där rektor och sva-lärarna samlas och diskuterar i vilken av de tre 

grupperna; förberedelse-, mellan- eller sva-gruppen som de nya eleverna ska placeras in i. 

  

Det här systemet funkar bra på högstadiet men de elever som läser sva kommer från 

väldigt olika förhållanden från småskolorna. Det finns ingen röd tråd hur sva-

undervisningen och gruppindelningar ska göras. Jag önskar att det fanns gemensamma 

riktlinjer i kommunen om hur sva-undervisningen ska fungera och hur vi ska gruppera 

eleverna, kanske via något genensamt test. (Lärare gr) 

  

Lärare gr tycker att nivågrupperingarna som görs på högstadiet fungerar tillfredsställande men 

att låg- och mellanstadieskolorna har olika form sva-undervisning. Elevernas tidigare sva-

undervisning samt deras förkunskaper varierar kraftigt när de kommer till högstadiet. Därför 

skulle lärare gr vilja ha en tydlig linje från kommunen om hur sva-undervisningen ska ske 

från lågstadiet upp till gymnasiet.  

 

På gymnasiet används ett system där elever som är nyanlända i Sverige placeras i 

språkintroduktionsgrupper från A-D berättar Lärare gy och Rektor gy. A-gruppen är elever 

som varit i Sverige under väldigt kort tid och inte behärskar någon svenska. B-,C- och D-

gruppen är påbyggnadsgrupper där D-gruppen är sista steget innan eleven har tillräckligt med 

kunskaper i det svenska språket för att gå in i ett vanligt gymnasieprogram. I D-gruppen läser 

eleven mot årskurs 9 kunskapskrav i sva för att nå behörighet till ett gymnasieprogram. Det 

som avgör var eleven hamnar baserar sig på ett inskrivningssamtal där undervisande lärare, 
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kurator och skolsköterska träffar eleven. I samtalet deltar även en tolk för att lärare och 

kurator tillsammans med eleven ska reda ut tidigare skolbakgrund och erfarenheter samt att 

eleven också får skriva ett prov. Därefter placerar lärare tillsammans med kurator och rektor 

eleven i den grupp som är mest lämplig. De elever som läser ett nationellt program på 

gymnasieskolan och har haft sva-undervisning under högstadiet har möjligheten att fortsätta 

få sva-undervisning på gymnasiet. 

 

Hur upplever rektor, lärare och elev inom grund- och gymnasieskolan att 

grupperingarna fungerar? 

Denna frågeställning behandlar hur elev, lärare och rektor anser att grupperna de arbetar med i 

praktiken fungerar inom respektive skolform.  

 

Elev gr anser att gruppindelningen med förberedelse-, mellan-, och sva-grupper för 

andraspråkselever på högstadiet fungerar tillfredställande. Detta eftersom hon anser att det är 

bra att det finns olika nivåer för eleven att gå mellan och själv vill hon inte läsa vanlig 

svenska. Det beror på att hon tycker att hon får mer utrymme och att hon vågar ta för sig mer i 

sva-gruppen till skillnad mot i sin ordinarie klass. Hon känner att i den lilla sva-gruppen vågar 

hon göra fel samt att eleverna förstår varandras situation och därför skäms de inte om något 

bli fel eftersom det kan hända alla i gruppen. Lärare gr som undervisar sva-eleverna menar att 

det uppstår konflikter mellan olika intressen genom att det i dessa grupperingar blir svårt att 

utmana duktiga elever och att nivåskillnaderna blir stora inom grupperna. Den åsikten 

uttrycker även rektor gr som har det övergripande ansvaret för eleverna. 

 

I gymnasieskolan anser elev gy att det är en fungerande gruppindelning med olika 

svårighetsgrad beroende på vilken av grupperna (A-D) som eleven tillhör. Grupperna är 

anpassade utifrån nivåer med lämpliga svårighetsgrader där exempelvis nybörjarna som kan 

lite svenska hamnar i samma grupp menar elev gy. På så vis blir det mindre skillnader på 

elevernas kunskapsnivå inom grupperna tycker Elev gy. Lärare gy tycker att grupperna 

fungerar bra beroende på att det är lämpliga språkkunskapsskillnader mellan grupp A-D. Trots 

det tycker hon ändå ibland att det kan vara stora skillnader på språkliga färdigheter mellan 

elever inom samma grupp.  
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I A-gruppen har vi vissa elever som är analfabeter och inte kan något skriftspråk alls 

medan vissa elever har en flerårig skolbakgrund, vilket gör det svårt att anpassa 

undervisningen efter alla elevers behov. (Lärare gy) 

   

Lärare gy menar i citatet att även om de på gymnasiet har nivåanpassade grupper så kan 

kunskaperna variera mycket inom grupperna vilket gör att läraren får svårt att tillgodose alla 

elevers behov. Samtidigt ser hon ingen annan lösning av gruppindelning som skulle fungera 

bättre. Rektor gy anser att klasserna inom språkintroduktionen fungerar utifrån vad hon 

upplever och att det blivit mindre språkliga skillnader mellan grupperna sedan skolan utökade 

från två till fyra språkintroduktionsgrupper. Hon menar att det blir som en trappa där eleven 

börjar på steg A och går upp för trappan mot steg D. 

 

Samtliga tre respondenter; Elev gr, Lärare gr och Rektor gr, från högstadiet upplever att 

grupperingarna fungerar på ett tillfredsällande sätt. Elev gr menar att det beror på att hon får 

större möjligheter att uttrycka sig i en mindre klass och det blir en bra sammanhållning. 

Lärare gr tycker att eleverna fungerar relativt bra tillsammans i klassrummet och att det inte 

råder mycket konflikter trots att eleverna kommer från en varierad bakgrund. Respondenterna; 

Elev gy, Lärare gy och Rektor gy, inom gymnasieskolan har också en ganska samstämmig 

syn när det gäller hur eleverna fungerar i klassrummet. Elev gy tycker att det inte varit några 

större problem och att hans grupp fungerar bra. Lärare gy menar att eleverna respekterar 

varandra och fungerar tillsammans. Hon tycker att trots att eleverna varit med om upplevelser 

som skiljer sig från varandra så stöttar de flesta eleverna varandra både i skolan och även 

utanför i det vardagliga livet. Lärare gy sammanfattar det hela med att säga ”Utifrån vad 

många gått igenom med droger, trauman och flykt gör de det så himla bra”.   

 

Elev gr upplever att nackdelen med den sva-grupp hon befinner sig i är att många av eleverna 

har arabiska som modersmål. Det leder till att det talas mycket arabiska i klassrummet vilket 

hon tycker är störande. Dels för att det tar bort fokus från lektionen och för att de andra inte 

anstränger sig att prata svenska även fast läraren säger till dem. Hon känner också att det 

ibland kan råda nivåskillnader inom gruppen samt att många inte vill anstränga sig och inte 

riktigt bryr sig vilket drar ner stämningen i sva-gruppen vissa stunder. Lärare gr ser ett 

problem med att det i grupper där det finns många invandrarelever med samma modersmål så 

utnyttjar de tillfället att uttrycka sig på det. Rektor gr som är ytterst ansvarig för skolan anser 

att nyanlända elever har problem med att nå kunskapskraven som står i styrdokumenten. 
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Nyanlända har svårt att uppnå kunskapskraven vilket jag mer tror beror på dåliga 

förkunskaper än att vi i skolan är dåliga på att lära ut eller beroende på hur vi delar upp 

grupper eller fördelar resurser. (Rektor gr)  

 

Rektor gr menar att problemet till att eleverna inte når kunskapskraven beror på att de 

inte har med sig grundläggande kunskaper från sin tidigare skolgång. Han tycker att 

skolan ger de resurser som krävs för att eleverna ska nå målen.   

 

Elev gy tycker inte att det är några större problem med den nuvarande elevgrupperingen men 

upplever att lärarens sätt att undervisa kunde vara annorlunda. Han ger som exempel att han 

tycker det skulle vara mindre samarbetsövningar och mer individualiserat arbete samt fler 

prov för att han ska lära sig bättre. Lärare gy anser att undervisningssituationen i grupperna 

inte är optimal eftersom det är för stora grupper med för många elever i. Hon saknar 

dessutom hemklassrum till sina elever vilket hon anser är nödvändigt eftersom de behöver 

struktur och trygghet som de kan få i ett hemklassrum. Det tycker också Rektor gy som 

skulle vilja ge eleverna hemklassrum men det fungerar inte eftersom det saknas utrymme i 

skolan som det ser ut i dag. Dessutom menar även hon att grupperna är för stora men det är 

inget hon kan påverka eftersom det är kommunen som tar emot många nyanlända flyktingar. 

Rektor gy menar att kommunen ställer krav på att skolan ska ordna en skolgång för dessa 

elever men ger inte de ekonomiska resurser som krävs för att organisera en bra undervisning 

för eleverna. 

 

På både högstadiet och gymnasiet är det ingen av respondenterna som upplever att det finns 

några splittringar utifrån elevernas bakgrund i de olika klasserna. Således råder det inga 

dispyter mellan eleverna på grund av deras etniska eller språkliga bakgrund. Det enda som 

Elev gr och Elev gy beskriver är att det ibland finns lite motsättningar eleverna emellan men 

det beror inte på elevernas bakgrund utan mer på personkemi. I övrigt tycker Elev gr och 

Elev gy att de flesta eleverna kommer bra överens. Lärare gr och Lärare gy menar båda att 

det kan hända att alla inom gruppen inte drar jämnt alla gånger. Det beror på att elever trivs 

bättre och sämre med vissa personer så kallad personkemi snarare än andra faktorer. Både 

Rektor gr och Rektor gy som leder respektive skolas arbete anser att de ekonomiska medlen 

begränsar den optimala undervisningen. Det finns inte ekonomiska medel till förändringar 

exempelvis hemklassrum eller något annat som lärarna ute i klasserna ser som behöver 
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åtgärdas. Båda beskriver att bristen på modersmålslärare och studiehandledare är påtaglig. 

Genom att få in resurser med antingen modersmålslärare eller studiehandledare tror rektor gr 

och rektor gy att studieresultaten skulle förbättras avsevärt. 

 

Vilken form av gruppering i klassrumsarbetet gynnar elevernas språkliga utveckling 

enligt lärare och elever? 

Inom denna frågeställning samlas elever och lärares åsikter kring hur gruppen bör organiseras 

storleksmässigt för att fungera på ett så optimalt sätt som möjligt. Den behandlar också vilken 

form av undervisning som respondenterna anser vara positiv för inlärningen. 

 

I högstadiet är det aldrig färre än 6 elever och aldrig fler än 12 elever i de olika grupperna. 

Det är färre elever i förberedelseklassen och mer elever i sva-gruppen. Elev gr tycker om att 

arbeta i en mindre grupp eftersom hon då vågar prata mer svenska än om gruppen hade varit 

större. Hon känner sig mer hemma i sva-gruppen än i vanliga klassen och vågar göra mer fel. 

Lärare gr påtalar än en gång vikten av de små grupperingarna där hon upplever att eleverna 

vågar mer i mindre grupper samt att hon också har större möjligheter att hjälpa eleverna mer 

individuellt. Hon menar också att eleverna spontant pratar mer svenska än sitt modersmål när 

det är mindre grupper vilket hon tror beror på att hon ”legaliserat” svenskan. Med det menar 

hon att eleverna kan prata om saker som inte rör skolan bara de talar svenska. 

 

I gymnasieskolan tycker Elev gy att han får mycket utrymme att uttrycka sig och prata samt 

att läraren ger mycket individuell feedback. Elev gy säger: 

 

Jag har gått i skolan i ca 6 år i mitt hemland men där är det över 50 elever i samma klass 

och i Sverige är det mellan 15-25 elever vilket är stor skillnad. (Elev gy)  

 

Elev gy tror också att han vågar ta mer utrymme i en grupp där han känner sig trygg samt att 

han vågar göra fel och ställa frågor till läraren. Då Elev gy gick i skolan i sitt hemland vågade 

han sällan fråga läraren om hjälp utan istället frågade han någon kompis. Det berodde på att 

han inte ville verka dum inför läraren eller de andra eleverna. När han går i skola här i Sverige 

så känner han en tillit till läraren. Lärare gy tycker att grupperna är för stora. Hon skulle vilja 

ha klasser på max 12 elever för att kunna se till allas bästa. De nuvarande grupperna har 

mellan 13 och 16 elever och det blir för många elever för att läraren ska kunna ge individuell 

feedback samt hjälpa eleven på bästa sätt. 
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På högstadiet tycker Elev gr att undervisningen genomsyras av grupparbeten i olika former 

exempelvis övningar som sker i par eller i grupper på 3-5 elever. Hon tycker att det är både 

bra och dåligt men svårigheten är att hon inte riktigt vet vad som förväntas av henne i 

klassrummet. Enligt Elev gr ger läraren inte en klar bild över vad hon förväntar sig av 

eleverna när de jobbar i grupper och därför blir det svårt att arbeta i grupp. Lärare gr menar 

att hon blandar individuelltarbete med grupparbete. Hon tycker det är viktigt att eleverna får 

lära sig att arbeta i grupper eftersom de inte är vana med det från tidigare. Därför blir mycket 

av undervisningen grupparbete där eleverna får träna sig att arbeta tillsammans och samtidigt 

utveckla språket.  

 

I gymnasieskolan tycker Elev gy att eleverna ofta får arbeta i grupper vilket både är positivt 

och negativt. Det är positivt eftersom grupparbete leder till att han pratar mycket men är 

samtidigt negativt eftersom han inte får visa vad han själv kan utan det blir gruppen som får 

beröm eller kritik. Elev gy tycker att läraren är duktig på att förklara vilka förväntningar hon 

har för att klara olika gruppövningar. Lärare gy säger sig använda olika former av 

grupparbete för att träna sina elever på att arbeta tillsammans och använda sig av det talade 

språket i diskussioner med varandra.   

 

Inom språkintroduktionen är eleverna inte vana med att arbeta i grupper. Det här med 

grupparbete är något de måste lära sig, det handlar om att få alla i gruppen att dra sitt strå 

till stacken och arbeta tillsammans. (Lärare gy) 

 

Läraren gy menar att grupparbetet fyller två funktioner dels att eleverna tränar språket men 

också att eleverna tränar på ansvarsfördelningen i en grupp och får lära sig vad som krävs för 

att en grupp ska fungera.  

 

Finns det likheter och skillnader mellan hur elever grupperas inom respektive 

skolform? 

Under frågeställningen sammanfattas vad lärare och rektor i respektive skolform anser 

om elevernas möjligheter att byta grupp. Den här frågeställningen behandlar också om 

någon av respondenterna vill eller har möjlighet att förändra något. Dessutom beskrivs 

det hur väl insatta rektorerna är i andraspråksgruppernas vardag   
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Lärare gr och Rektor gr berättar båda att eleverna på högstadiet inte kan välja vilken grupp de 

vill vara i utan det bestämmer lärare och rektor gemensamt utifrån kunskapskraven i Lgr11. 

Om en elev själv vill byta grupp så resonerar läraren tillsammans med eleven om hur denne 

ligger till och vad eleven måste uppnå för att ett sådant byte ska bli möjligt. Om det finns 

elever som utvecklar språket så pass mycket att de inte får ut något av undervisningen i den 

grupp som de befinner sig i så diskuterar läraren med rektor om ett eventuellt gruppbyte. Tas 

det sedan beslut om ett gruppbyte resonerar läraren med berörd elev vad gruppbytet kommer 

att innebära. Samtidigt tycker både Lärare gr och Rektor gr att det är viktigt att eleven får 

vara delaktig i beslutet eftersom det handlar om fler saker än bara undervisning och lärande. 

De vill säkerställa att eleven kommer att må bra och trivas i den nya gruppen vilket de tycker 

skapar trygghet. Eleverna kan avancera till en grupp med högre svårighetsnivå men det är 

väldigt sällan som elever går till en grupp med lägre svårighetsnivå. Det beror på att Lärare 

gr och Rektor gr tror att det skulle minska eleverna självförtroende och minska deras 

motivation att lära sig svenska. 

 

Inom gymnasieskolan fungerar det så att lärarna bestämmer elevernas grupplacering i samråd 

med rektor utifrån elevernas kunskaper och utveckling menar Lärare gy och Rektor gy. 

Vidare menar de att vissa av eleverna själva vill byta grupp från en med lägre till högre 

svårighetsgrad till exempel från språkintroduktion A- till B-gruppen. Skolans policy i dessa 

frågor är att eleven aldrig själv får bestämma eftersom det skulle leda till ett organisatoriskt 

kaos. I de fall där eleven själv vill byta grupp pratar läraren med berörd elev och berättar 

vilka kriterier som eleven måste uppnå för att kunna gå till nästa grupp. När eleven får 

förklaringen förstår de också att de måste utveckla sig ytterligare innan de kan avancera 

vidare berättar Lärare gy. Elever kan både avancera uppåt till en grupp med högre 

svårighetsnivå eller backa tillbaka till en grupp med lite lägre svårighetsnivå. Rektor gy 

påpekar att inom språkintroduktionen är grupperna flexibla vilket gör att eleverna flyttas 

beroende på sin språkliga utveckling. För att det inte ska bli alltför oroligt i grupperna med 

elever som går fram och tillbaka har lärare och rektor bestämt att grupperna kan revideras 

fyra gånger per år. Dessa tillfällen sker vid höstlovet, jullovet, påsklovet och sommarlovet. I 

gymnasieskolan anser Läraren gy och Rektorn gy att eleven ska utvecklas i sin egen takt. 

Därför är det bra för eleverna att vara i en klassrumsmiljö där den språkliga kunskapsnivån 

ligger på en nivå där eleverna har möjlighet att utveckla sitt andraspråk.     
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På högstadiet har Elev gr inga förslag till förändringar utan tycker på det stora hela att det 

fungerar bra i skolan. Lärare gr känner att det finns möjlighet till förändringar eftersom det 

förs en kontinuerlig dialog med rektor. Ett exempel är mellangruppen som nu finns och är ett 

resultat av ett krav från sva-lärarna på skolan för att minska avståndet mellan 

förberedelsegruppen och sva-gruppen där nivåskillnaden var för stor. Samtidigt menar hon 

att pengarna styr och rektor ställer hela tiden krav och vill veta hur lång tid eleven behöver på 

sig för att klara sina betyg. Lärare gr upplever därför en press från rektor att eleverna ska 

klara ett E-betyg och ibland ger hon det betyget fastän eleven inte riktigt klarat målen. Rektor 

gr menar precis som läraren att ekonomin begränsar möjligheterna till en optimal 

undervisning. 

 

Det finns inte ekonomiska möjligheter till förändringar eftersom ekonomin sätter stopp. 

Dessa elever behöver mer modersmålshjälp och åka ut och se och uppleva saker tex 

skogen men vi har inte de ekonomiska möjligheterna. (Rektor gr) 

 

I citatet framkommer att Rektor gr anser att om skolan fick bättre ekonomiska förutsättningar 

skulle undervisningen kunna bli mer pedagogisk. Då skulle skolan kunna anställa fler 

modersmålslärare som skulle kunna vara en länk mellan modersmålet och det svenska 

andraspråket. Dessutom menar han att skolan skulle kunna arrangera utflykter för eleverna där 

de praktiskt kunde få uppleva och testa teoretiska moment som de läst om i skolan.   

 

I gymnasieskolan säger Elev gy att han inte riktigt vet om han skulle vilja förändra något med 

grupperna utan han tycker att det fungerar bra. Lärare gy känner inget stöd i 

förändringsarbetet av rektor. Hon anser att rektor bara tar hänsyn till ekonomin och inte 

jobbar för elevernas bästa. Lärare gy tycker att hon inte får rimliga resurser till att genomföra 

en bra utbildning samtidigt som trycket ökar utifrån. Rektor gy har en annan bild av 

situationen och tycker att det finns goda möjligheter till förändring. Hon beskriver att det görs 

förändringar med de resurser som finns. En förändring som Rektor gy poängterar är att det 

tidigare var två språkintroduktionsgrupper och att det nu är fyra grupper (A till D) vilket hon 

upplever förbättrat inlärningssituationen. 

 

På högstadiet informerar sig rektor om hur elever fungerar genom att närvara i det dagliga 

klassrumsarbetet med ca 2-3 besök i månaden per klass. Han anser att det är viktigt för att se 

hur undervisningen fungerar. Rektor gy har inte riktigt samma information om hur de olika 
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grupperna fungerar eftersom hon inte deltar så ofta i det dagliga klassrumsarbetet. Det beror 

på att tiden inte räcker till menar hon. Rektor gy önskar att hon kunde vara mer aktivt 

deltagande eftersom hon tycker det är roligt och givande att vara med elever. Hon säger 

också att det ger henne en bättre överblick på hur undervisningen och grupperna fungerar. 

Det som skiljer högstadiet och gymnasiet åt är hur Rektor gr och Rektor gy stämmer av hur 

grupperna och undervisningen fungerar. Rektor gr deltar ofta i klassrumsarbetet och rektor 

gy mer sällan på grund av tidsbrist. 

 

Diskussion 
Diskussionen bygger på respondenternas åsikter som framkom under intervjun och som 

redovisas i resultatet kring de fyra huvudfrågeställningar:  

 

 Hur grupperas elever i klassrumsundervisningen inom ämnet sva och vilka kriterier 

avgör detta i grund- respektive gymnasieskolan?  

 Hur upplever rektor, lärare och elev inom grund- och gymnasieskolan att 

grupperingarna fungerar? 

 Vilken form av gruppering i klassrumsarbetet gynnar elevernas språkliga utveckling 

enligt lärare och elever?  

 Finns det likheter och skillnader mellan hur elever grupperas inom respektive 

skolform?                                

Dessa är frågeställningar som anknyter till syftet att undersöka rektorer, lärare och elevers 

åsikter kring hur elever med svenska som andraspråk grupperas in i undervisningen och hur 

detta påverkar arbetet i klassrummet. I slutet av diskussionen dras slutsatser kring arbetet.  

  

Hur grupperas elever i klassrumsundervisningen inom ämnet sva och vilka kriterier 

avgör detta i grund- respektive gymnasieskolan? 

I högstadieskolan blir sva-eleverna inplacerade i grupper beroende på vad läraren och rektorn 

har för information om elevens tidigare bakgrund och gruppindelningen baseras inte på något 

prov. I gymnasieskolan ligger elevens tidigare erfarenheter, skolbakgrund och ett prov till 

grund för i vilken grupp som eleven placeras i. Resultatet för denna studie visar att oavsett om 

det gäller högstadiet eller gymnasiet så placeras eleverna som inte har svenska som 

modersmål i särskilda grupper. Det varierar om eleverna läser ett eller flera ämnen ute i 

ordinarie klasser men oftast läses sva i dessa särskilda grupper. Fördelen med att läsa i en 

särskild grupp är att gruppen ofta är mindre än den vanliga klassen och som Harfitt (2012) 
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skriver så vågar eleven tala mer och känner sig trygg i en mindre grupp. Enström (2004) 

menar att sva-eleven behöver mycket kontakt med andraspråket för att nå en hög 

färdighetsnivå och därmed ska eleven utsättas för så mycket svenska som möjligt. Därför kan 

arbetet i smågrupper gynna språkutvecklingen menar hon. 

 

Högstadieskolan gör inte något prov för att avgöra elevens språknivå utan lärare och rektor 

placerar in eleven efter vilken information de fått om elevens tidigare skolbakgrund. 

Gymnasieskolan däremot gör ett prov för att se på vilken språklignivå eleven ska undervisas. 

Genom att ta reda på elevernas förkunskaper och även bedöma den aktuella språknivån så 

säkerställer gymnasieskolan att eleven hamnar i en grupp och på en nivå där den kan utveckla 

sitt språk på bästa sätt. När högstadieskolan inte gör något test blir det svårt att placera in 

eleven i en grupp där eleven får anpassade uppgifter efter sin nivå precis. Bergman och 

Sjökvist (1998) förklarar att läraren behöver veta elevernas språknivå för att kunna följa 

elevernas språkutveckling. Jag anser att motivationen är en bidragande faktor till framgång i 

skolan såväl inom språkligutveckling. Andrea Thelin (1991) beskriver i sin studie att lärarna 

vill ge eleverna arbetsglädje och arbetsro. Jag tror att om eleven kan känna glädje och ro i sitt 

arbete så kommer motivationen att öka vilket kommer påverka den språkliga utvecklingen 

positivt.  

 

I både högstadie- och gymnasieskolan får nyanlända elever sin undervisning skilt från övriga 

elever. Det stämmer väl överens med Skolinspektionens (2009) rapport. I högstadiet finns 

förberedelsegruppen och mellangruppen där nyanlända elever får lära sig grunderna i svenska. 

I gymnasiet finns språkintroduktionsgrupperna från A-D. Enström (2004) menar att en 

andraspråksinlärare bara har en begränsad tid på sig att lära sig språket och att det är viktigt 

att de får möta ord i sitt naturliga sammanhang genom att höra talat språk och se det 

nedskrivet. Jag anser att risken med att isolera grupperna allt för mycket i början av elevernas 

skolgång innebär att det tar ännu längre tid för eleverna att lära sig språket och på så vis 

komma ut i de ordinarie klasserna. 

 

Både högstadieskolan och gymnasieskolan använder sva-undervisning i särskilda grupper. I 

vissa fall liknar undervisningen av sva i min studie det Thomas och Collier (1997) beskriver 

om olika program för berikande- och stödundervisning. På högstadieskolan får sva-eleven 

läsa de flesta ämnena i en ordinarie klass. När de andra eleverna har svenska får 

andraspråkseleven ha separat sva-undervisning utanför klassen. På gymnasiet är det mer 
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vanligt att eleverna som har sva också läser flera andra ämnen tillsammans i grupper utan att 

integreras i några ordinarie klasser. Thomas och Collier (1997) menar att elever som får 

stödundervisning missar ämneskunskaper i andraspråket när de får vanlig 

andraspråksundervisning och därför saknar det akademiska ämnesspråket som gör att de 

hamnar efter i stödundervisningen. Det finns risk för att eleverna i högstadiet i min studie 

hamnar efter i sin ämnesundervisning på grund av att de inte har ett nog utvecklat akademiskt 

språk. Eleverna som läser i språkintroduktionsgrupperna på gymnasiet läser alla ämnen 

tillsammans vilket gör att ämnesläraren kan lägga undervisningen på en språklignivå som är 

anpassat för majoriteten av eleverna i klassen. Det kan ämneslärarna i högstadiet också göra 

men då riskerar andraspråkseleven att undervisningen anpassas efter modersmålselever. Det 

diskuterar Cummins (1996) som menar att minoritetselever får svårigheter i skolan på grund 

av historiska maktstrukturer. En av dessa maktstrukturer är att undervisningen i regel baseras 

på majoritetseleverna det vill säga modersmålstalarnas kunskaper. 

 

I resultatet visar det sig att det saknas tydliga direktiv från kommunen om hur sva-

undervisningen ska fungera gällande gruppering. Däremot finns riktlinjer för vilket innehåll 

läraren ska undervisa i ämnet sva som beskrivs i kursplanerna det vill säga Lgr11 (Skolverket 

2011) och Lgy11 (Skolverket 2011). Skolinspektionen (2009) beskriver att det saknas 

gemensamma riktlinjer kring sva-undervisningen. När det saknas gemensamma direktiv kring 

gruppering så finns risken att eleverna inte får en likvärdig utbildning vilket skolan skall ge 

enligt både Lgr11 Skolverket (2011) och Lgr11 Skolverket (2011). 

 

Hur upplever rektor, lärare och elev inom grund- och gymnasieskolan att 

grupperingarna fungerar? 

Det visade sig att på högstadiet är eleven nöjd med den typ av grupp som hon befinner sig i 

eftersom hon upplever att undervisningen ligger på hennes nivå. Läraren och rektorn på 

högstadiet tycker däremot att det blir stora nivåskillnader inom grupperna som gör det svårt 

att utmana alla elever. Att läraren och rektorn upplever stora nivåskillnader inom gruppen kan 

bero på hur läraren lägger upp sin undervisning. Även om det kan se annorlunda ut idag 

menar Eriksson och Lindblad (1987) att den klassiska klasrumsundervisningen med lärarledda 

genomgångar för hela gruppen ger mindre tid för differentiering och förutsätter en homogen 

grupp.  Det jag kan se som ett problem med stora nivåskillnader inom grupperna blir det 

Vygotskij (1978) menar att inlärning sker med hjälp av socialt samspel. Vygotskij anser att 

inom det sociokulturella teorin utvecklas individen med hjälp av andra personers handlingar 
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som leder till att individen själv börjar fundera vilket så småningom leder till att den inhämtar 

kunskap. Vid stora nivåskillnader i en grupp kan det blir svårt för läraren och omgivningen att 

samspela och ge stöd till en elev så den inhämtar kunskap enligt Vygotskijs (1978).   

 

Gymnasieskolan i studien verkar ha hittat ett fungerande upplägg till att genomföra en 

gruppindelning som gynnar undervisningen. Elev gy, Lärare gy och Rektor gy anser alla att 

skolans typ av gruppindelning gynnar eleverna eftersom det enligt dem är en lämplig 

progression i den språkliga nivån mellan grupperna. Den problematik som finns med 

gruppindelningen är nivåskillnader inom grupperna kan göra det svårt att anpassa 

undervisningen efter alla elevers behov. Det står tydligt i Skolverket (2011) i både Lgr11 och 

Lgy11 att undervisningen skall anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov.   

 

En intressant aspekt är det elev gr beskriver om sin sva-grupp där många talar arabiska och 

har det som modersmål. Elev gr stör sig på att många elever i gruppen talar arabiska under 

lektionerna. Det kan knytas till Thomas och Colliers (1997) studie om berikandeprogram och 

stödprogram. Där visar författarna att de berikande programmen ger undervisning på både 

målspråket och modersmålet vilket gör att eleven utvecklar modersmålet kognitivt och 

akademiskt samtidigt som andraspråket utvecklas allt eftersom. I det här fallet är det inte 

undervisning av modersmålet utan att elever använder modersmålet för att kommunicera med 

varandra. Samtidigt kan det vara utvecklande för eleverna att använda modersmålet för att 

hjälpa varandra att förstå och på så vis blir det en form av ett berikande program i enlighet 

med Thomas och Collier (1997) fastän elev gr tycker det är störande. 

 

Vilken form av gruppering i klassrumsarbetet gynnar elevernas språkliga utveckling 

enligt lärare och elever? 

I mitt resultat framkommer det att respondenterna tycker att elevernas språkliga utveckling 

gynnas mest inom grupper med färre elever och i arbetsformen grupparbete. Både Elev gr och 

Lärare gr beskriver att elever vågar prata och samtala mer i grupper med färre elever. Detta 

eftersom att rädslan för att göra fel minskar och de känner sig tryggare i den mindre gruppen. 

Dessutom får läraren större möjligheter till att ge individuell feedback. Även i gymnasiet 

tycker både Elev gy och Lärare gy att mindre grupper gynnar elevernas språkliga utveckling, 

dels för att de vågar ta för sig i samtal men också för att läraren kan ge mer individuell 

feedback. Lindberg (2004) beskriver att arbete i smågrupper ger möjligheter till att utveckla 

språkliga färdigheter för eleven samt att eleverna i mindre grupper kan stötta varandra i 
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språkutvecklingen. Även Harfitts (2012) studie om klasstorlekens påverkan på 

språkinlärningen visar att elever vågar öppna sig mer i mindre grupper och att de samtalar mer. 

Harfitt (2012) beskriver att eleverna känner en trygghet som minskar oron inom 

språkinlärning. Jag tycker att resultatet i min studie överensstämmer väl med både Lindbergs 

(2004) uppfattningar och Harfitts (2012) studier. Den form av gruppindelning som gynnar 

språkutvecklingen är mindre grupper där eleverna kan känna sig trygga och vågar prata mera.   

 

Sjödin (1991) menar att fördelen med större grupper är att det finns fler individer med 

varierande kunskaper men samtidigt blir nackdelen att det blir större svårigheter att 

kommunicera när gruppen växer. Det Sjödin (1991) påstår kan kopplas till det lärare gy tycker 

om att det råder stora nivåskillnader inom gruppen vilket kan bero på att gruppen har för 

många elever med varierande kunskaper. Därför blir det svårare för både eleverna själva att 

våga kommunicera och ta plats samtidigt som läraren måste forma en undervisning som 

tillgodoser de varierande kunskaperna som finns inom gruppen.  

 

Respondenterna Elev gr, Lärare gr, Elev gy och Lärare gy menar att grupparbete är vanligt 

förekommande i klassrummet. Dessutom föredrar respondenterna mindre grupper eftersom de 

tycker att det underlättar den språkliga utvecklingen för eleverna. I grupparbeten kan eleverna 

hjälpa och stötta varandra så att den enskilde eleven kan komma närmare den proximala 

zonen och därmed utveckla språket. I en grupp med färre elever får läraren mer tid att 

resonera och diskutera med varje enskild elev så att den eleven sedan kan börja fundera och 

därmed nå kunskap. Med denna typ av stöd till eleven får den möjlighet att närma sig det 

optimala lärandet i enlighet Vygotskijs (1978) sociokulturella teori.  

 

Finns det likheter och skillnader mellan hur elever grupperas inom respektive skolform? 

Av resultatet utläser jag att både högstadiet och gymnasiet i den här kommunen verkar ha ett 

liknande tankesätt när det gäller hur eleven ska avancera inom språkinlärningen. Båda 

skolformerna använder sig av ett system där det finns en form av nybörjargrupp. I högstadiet 

är det förberedelsegruppen och på gymnasiet är det språkintroduktion A-gruppen. Sedan har 

de olika typer av mellangrupper där det på högstadiet finns en mellangrupp och på gymnasiet 

finns språkintroduktion B och C. Slutligen kan eleven avancera till sva-gruppen på högstadiet 

eller språkintroduktion D-gruppen på gymnasiet. 
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I enlighet med vad Mitchell och Myles (2004) skriver om att språket underlättar människans 

förståelse för omgivningen är det klokt av de båda skolorna i studien att nivåanpassa 

undervisningen. Eftersom det finns flera grupper med olika svårighetsnivåer blir det mindre 

diskrepans mellan kunskaps- och språknivå inom grupperna. Nu visar resultatet i praktiken att 

det ändå råder stora nivåskillnader elever emellan inom samma grupp särskilt inom 

nybörjargrupperna. Dessa skillnader skulle kanske minska om skolan fick resurser att tillsätta 

modersmålslärare som rektor gr beskriver på sidan 24 i resultatet. Samtidigt säger rektor gr i 

att ekonomiska hinder omöjliggör detta.    

 

Det skiljer sig mellan högstadiet och gymnasiet gällande placering av en ny elev i en grupp. 

Högstadieskolan utför inga prov för att avgöra vilken grupp eleven ska befinna sig i. I 

gymnasiet avgörs elevens grupptillhörighet via en helhetsbedömning kring 

inskrivningssamtalet och provet av lärare och rektor. De elever som skolan har lite 

information om behandlas annorlunda mellan högstadiet och gymnasiet. Bergman och 

Forshage (1998) menar att elevernas aktuella språknivå ska påverka i vilken grupp de sedan 

hamnar i så de får möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen. Det blir problem för 

högstadiet att ”främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Skolverket (2011: 8). Detta 

med anledning av att de endast baserar elevens gruppindelning på tidigare erfarenheter och 

bakgrund men inte analyserar elevens språk eller kunskaper. Genom att använda 

inskrivningssamtal och tester så förebygger gymnasiet dessa risker och möjligheterna ökar att 

eleven hamnar rätt från början och därmed inte behöver flyttas mellan grupperna vilket skapar 

en stabilitet i gruppsammanhållningen. Samtidigt visar det sig att även i gymnasiet byter 

elever grupper men ofta med anledning av att eleverna utvecklat sig och byter grupp för att nå 

nästa utvecklingsnivå.  

 

Både högstadieskolan och gymnasieskolan i inlandskommunen i undersökningen använder sig 

av ett liknande sätt att arbeta i klassrumsundervisningen med mycket grupparbeten. 

Grupparbeten kan leda till att eleverna stöttar och tar ansvar för varandra vilket var en 

målsättning hos lärarna i Andrea Thelins (1991) studie. Med detta arbetssätt försöker läraren 

få eleverna att bli mera delaktiga i varandras lärande vilket kan knytas an till Vygotskij (1978) 

och den proximala utvecklingszonen. Han menar att för att nå denna zon krävs stöd av andra 

via diskussioner och stöttning. Vygotskij (1978) påpekar också att inlärningen ska ske i ett 

sammanhang där socialt samspelet är avgörande.  
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En av skillnaderna mellan högstadiet och gymnasiet i min studie visar att Rektor gr till stor 

del är involverad i sva-undervisningen och Rektor gy inte alls är involverad på samma sätt. 

Här skiljer sig rektor gr i min studie medan Rektor gy stämmer in på Skolinspektionens (2009) 

rapport som visar att rektor inte leder arbetet med nyanlända elever. Mitt resultat skiljer sig 

delvis mot det Axelsson (2004) påpekar att det finns många skolledare som inte har kunskaper 

om flerspråkiga elevers behov. I min studie arbetar Rektor gr och Rektor gy med de 

kunskaper och medel de har. Rektor gr är väldigt aktiv i elevernas dagliga arbete medan 

Rektor gy önskar att hon hade mer tid att delta i elevernas vardag.    

 

Metodanalys  

Antalet respondenter gör att studien inte har särskilt hög reliabilitet. Reliabiliteten skulle öka 

om jag använt mig av fler respondenter men med anledning av den tid som fanns till 

förfogande var detta ej möjligt. För att få ett resultat som speglar hela Sverige krävs en mer 

omfattande studie med fler respondenter från respektive del av skolan, fler kommuner och 

framförallt fler skolor som deltar i min undersökning. Reliabiliteten ökar genom att det finns 

möjlighet för andra forskare att utföra en liknande studie genom att använda samma metod, 

procedur och mina intervjufrågor. Jag som forskare kan beskriva verkligheten bättre via en 

kvalitativmetod där jag får lyssna av och ställa följdfrågor till respondenten. På så vis kan jag 

som intervjuare fråga upp kring saker jag inte förstår och be respondenten utveckla sina svar 

vilket inte fungerar i ett kvantitativt metodval. Reliabiliteten ökar också tack vare att jag 

använt mig av inspelningar under intervjuerna för att inte missa viktig information från mina 

respondenter. 

 

Validiteten i arbetet stärks genom att jag genomförde en testintervju för att säkerställa att 

mina frågor var korrekt anpassade och fyllde sitt syfte. Tack vare intervjuns frågor kunde jag 

ringa in svaren i mina frågeställningar och knyta an det till mitt syfte vilket gör att 

testintervjun visade att intervjufrågorna var funktionella. Validiteten handlar också om att 

metoden uppfyllde syftet dvs att mäta det som avsåg att mätas. Jag anser att den kvalitativa 

metoden med intervjuer av personer som har olika roller i skolan dvs elev, lärare och rektor 

som är i kontakt med sva-undervisningen skapar en helhetsbild av hur det ser ut i skolan. Av 

den anledningen kunde jag studera vad respondenterna anser kring gruppindelning inom 

ämnet sva.  
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Slutsatser 

Utifrån frågeställningen: Hur grupperas elever i klassrumsundervisningen inom ämnet sva och 

vilka kriterier avgör detta i grund- respektive gymnasieskolan?  

I min studie visar det sig att eleverna i sva placeras i grupper baserade på deras förkunskaper 

som lärare och rektor har tagit reda på utifrån elevernas tidigare skolgång. I gymnasieskolan 

analyserar lärare och rektor elevernas förkunskaper via ett inskrivningssamtal där elevens 

tidigare skolbakgrund samt deras språkliga kunskap genom ett prov avgör i vilken grupp den 

hamnar. Resultatet i studien visar att det råder en skillnad mellan hur högstadieskolan och 

gymnasieskolan delar in sina grupper. Det visar precis som Skolinspektionen (2009) påpekar i 

sin utredning att det inte finns tydliga direktiv och att det råder oklarheter kring hur och vilka 

elever som ska placeras i sva-klasser och vilka som ska läsa vanlig svenska. Att det inte finns 

tydliga direktiv från kommunen kan vara en av anledningarna till att det någon kontinuitet för 

hur elever som inte har svenska som modersmål ska hanteras och i vilka grupper de ska 

placeras. Slutsatsen blir att kommunen tillsammans med skolorna inte har gemensamma 

riktlinjer över vad som ska gälla när eleverna ska placeras in i en grupp och vad det är som 

ska avgöra detta exempelvis ett standardiserat prov som gäller i hela kommunen. Därför blir 

inte undervisningen optimalt anpassad för varje enskild andraspråkselev. 

 

Utifrån frågeställningen: Hur upplever rektor, lärare och elev inom grund- och 

gymnasieskolan att grupperingarna fungerar? 

Samtliga respondenter är överlag nöjda med hur grupperingarna fungerar framförallt med 

anledning av att det finns lämpliga nivåskillnader språkligt för eleverna att avancera mellan de 

olika grupperna. Det som upplevs som problematiskt är att det trots att det finns lämpliga 

nivåskillnader mellan grupperna råder det ändå stora skillnader mellan eleverna inom 

respektive grupp vilket framförallt lärarna ser som ett bekymmer. Det är främst i 

nybörjargrupperna som skillnaderna är som störst. Denna problematik leder till svårigheter för 

lärarna att anpassa undervisningen efter varje enskild elevs behov vilket Skolverket (2011) är 

tydlig med i både Lgr11 och Lgy11. 

 

Utifrån frågeställningen: Vilken form av gruppering i klassrumsarbetet gynnar elevernas 

språkliga utveckling enligt lärare och elever?  

Respondenterna i studien är eniga om att grupper med färre antal elever och arbetsformer som 

involverar grupparbete anses främja den språkliga utvecklingen. Både Harfitt (2012) och 

Lindberg (2004) visar i sina studier att mindre grupper och smågruppsarbete gynnar 
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andraspråkselevernas språkliga utveckling. Det kan också kopplas till Mitchell och Myles 

(2004) och den sociokulturella teorin som säger att eleven kan närma sig sin proximala zon 

med hjälp av stöttning av andra till exempel lärare och klasskamrater. I den mindre gruppen 

får läraren mer tid med varje enskild elev och kan därför resonera och diskutera med eleven 

som själv utvecklas av de frågor som skapas via dessa resonemang. Slutsatsen blir därför att 

mindre grupper gynnar elevernas språkliga utveckling mycket beroende på att eleverna får 

mer tid och utrymme att använda andraspråket. 

 

Utifrån frågeställningen: Finns det likheter och skillnader mellan hur elever grupperas inom 

respektive skolform? 

Det visar sig i studien att de båda skolformerna har ett liknande tankesätt när det gäller hur 

eleven ska avancera mellan de olika grupperna. Det finns inga generella direktiv från 

kommunen när och hur eleverna ska avancera. En annan likhet mellan högstadiet och 

gymnasiet är att ekonomin begränsar lärarna och rektorernas resurser att utveckla sva-

undervisningen. Likheter finns också mellan högstadiet och gymnasiet när det gäller lärarnas 

undervisning där de föredrar grupparbeten. Däremot skiljer det sig mellan skolformerna hur 

de avgör i vilken grupp en ny sva-elev ska placeras. En annan skillnad mellan skolorna hur 

ofta rektor är deltaktig i klassrumsarbetet där rektor gr ofta är involverad emedan rektor gy 

inte är det lika ofta som hon skulle vilja.  

  

Fortsatt forskning 

I ett framtida perspektiv är mitt förslag till fortsatt forskning att fördjupa denna studie genom 

att undersöka fler skolor och hur det ser ut i Sverige mer generellt. Ett annat förslag är att göra 

en större studie inom en viss kommun egentligen en identisk studie som jag gjort men med en 

större andel respondenter. En annan möjlighet är att använda en kvantitativ metod och skicka 

ut enkäter med liknande frågor, som återfinns under bilaga 1, till fler skolor i Sverige för att få 

ett bredare forskningsunderlag och en annan infallsvinkel.   
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Bilaga 1 

Intervjufrågor- Elev 

Information  

Nr:  

Ålder:  

Kön:  

Bakgrund (år i Sverige):  

Skolform:  

 

Allmänna frågor   

 

1. Hur grupperas elever in i ämnet Svenska som andraspråk? Läser ni ämnen tillsammans eller 

ute i ordinarie klasser?  

 

2. Vad tycker du om det systemet? Hur funkar det?  

 

3. Hur tycker du att du utvecklas under lektionerna?   

 

4. Vad skulle du förändra i undervisningen för att förbättra din inlärningssituation?  

 

5. Känner du att något är negativt med din nuvarande klass/ grupp i ämnet Svenska som 

andraspråk?   

 

6. Samarbetar ni elever sinsemellan? Hur kan ett sådant samarbete se ut?  

 

 

Specifika frågor  

 

7. Får du utrymme att tala och yttra dig obegränsat under lektionerna? Tror du det skulle vara 

annorlunda om din grupp såg annorlunda ut?  

 

8. Hur insatt är du i vilka kunskapskrav som ställs på dig i ämnet Sva och får du 

förutsättningar att uppnå dessa?  

 

9. Kan du påverka i vilken grupp du ska vara i? Är det bra eller dåligt?  
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Intervjufrågor- Lärare 

Information  

Nr:  

Ålder:  

Kön:  

Bakgrund (år inom yrket):  

Skolform:  

 

Allmänna frågor   

 

1. Hur grupperas elever in i ämnet Svenska som andraspråk? Läser de ämnen tillsammans 

eller ute i ordinarie klasser?  

 

2. Vad tycker du om det systemet? Hur funkar det?  

 

3. Hur tycker du eleverna utvecklas under lektionerna?   

 

4. Anser du att inlärningssituationen är optimal? Finns det något du skulle vilja förändra i 

undervisningen?  

 

5. Vad känner du om elevsammansättningen i din nuvarande klass/ grupp i ämnet Svenska 

som andraspråk?   

 

6. Arbetar eleverna tillsammans i formella eller informella grupper?  

 

Specifika frågor  

 

7. Får eleverna utrymme att yttra sig obegränsat under lektionerna? Tror du att vissa elever 

skulle bete sig annorlunda i en annan elevsammansättning?  

 

8. Hur insatt är eleverna i vilka kunskapskrav som ställs på individen i ämnet Sva?  

 

9. Känner du stöd från rektor i ditt arbete med grupp och klassamansättningar?  

 

10. Om du känner att det nuvarande systemet behöver revideras finns det möjlighet till det? 

Hur går du då tillväga?   
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Intervjufrågor- Rektor 

Information  

Nr:  

Ålder:  

Kön:  

Bakgrund (år inom yrket):  

Skolform:  

 

Allmänna frågor   

 

1. Hur grupperas elever in i ämnet Svenska som andraspråk? Läser de ämnen tillsammans 

eller ute i ordinarie klasser?    

 

2. Vad tycker du om det systemet? Hur funkar det?  

 

3. Hur tror du att eleverna utvecklar i språket med denna form av elevgruppering?   

 

4. Hur tror du inlärningssituationen är för eleverna? Finns det något som du vill förändra i 

undervisningen?  

 

5. Vad känner du kring det nuvarande sättet att formera klasser eller grupp i ämnet Svenska 

som andraspråk utifrån elevsammansättningen?   

 

Specifika frågor  

 

6. Hur upplever du dagens situation, uppnår eleverna förväntade resultat? Varför/ varför inte?  

 

7. Hur ofta närvarar du i det dagliga klassrumsarbetet för att skapa dig en nyanserad bild över 

hur grupperna fungerar i praktiken?  

 

8. Om du känner att det nuvarande systemet behöver revideras finns det möjlighet till det? 

Hur går du då tillväga?   

 

 


