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Sammanfattning 
 
Inledning 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 finns det två olika 
kursplaner för undervisning i det svenska språket, en som heter svenska och en som heter 
svenska som andraspråk. Kursplanen svenska som andraspråk är ämnad för att ge de elever som 
inte har svenska som sitt förstaspråk likvärdiga möjligheter att utveckla sina språkförmågor. Det 
råder en osäkerhet över vilka elever som ska läsa enligt kursplanen svenska som andraspråk och 
hur undervisningen för dessa elever ska utformas. Undervisningen enligt de båda kursplanerna 
kan se ut på olika sätt, i vissa fall integreras de båda i samma undervisning. Det råder en allmän 
kunskapsbrist kring ämnet svenska som andraspråk inom skolverksamheten och få lärare har en 
gedigen utbildning i ämnet. Elever väljer ibland bort att få undervisning i svenska som 
andraspråk på grund av att de genom att ta del av denna undervisning kan uppfattas som 
avvikande.  
  
Syfte 
Syftet är att undersöka några lärares syn på undervisningen i svenskämnet i grupper där eleverna 
har olika förstaspråk och eventuellt läser enligt två olika kursplaner, svenska och svenska som 
andraspråk. 
 
Metod 
I denna undersökning har en kvalitativ metod använts med semistrukturerad intervju som 
undersökningsverktyg. Materialet i undersökningen har analyserats utifrån ramfaktorteorins 
begrepp. 
 
Resultat 
Genom undersökningen framkom det att lärarnas undervisning i svenskämnet där eleverna har 
olika förstaspråk och även läser efter olika kursplaner är påverkade av en rad olika faktorer. 
Dessa faktorer skapar en ram för undervisningen vilken påverkar hur undervisningen sedan blir. 
Lärarnas undervisning påverkas bland annat av att kursplanerna svenska och svenska som 
andraspråk upplevs som väldigt lika av lärarna. Detta medför att de upplever en osäkerhet kring 
vad som är skillnaden mellan dem. Integreringen av kursplanen svenska som andraspråk i 
undervisningen begränsas därför till att främst bli explicit vid bedömning. Lärarna är i hög grad 
även påverkade av de ekonomiska resurser som finns tillgängliga. Lärarna möter vissa problem i 
undervisningen samtidigt som de beskriver möjligheter med denna.  
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1 Inledning 
 

Det jag tycker är provocerande och också problematiskt är att vi har rätt många elever som 
är födda i Sverige som hamnar i svenska som andraspråk. Vi får inte ha det här som ett 
system där vi sorterar upp elever och där du får sämre möjligheter för att du har en utrikes 
bakgrund...  

 
Dåvarande integrationsminister Erik Ullenhag sa i januari 2012 detta till Skolministeriet (2013). 
Citatet kan synliggöra en del av den problematik som finns kring undervisningen i svenska som 
andraspråk. Ämnet har generellt en låg status som uttrycks både i ledningar på skolor, av lärare, 
liksom av föräldrar och elever. Samtidigt visar exemplet på den osäkerhet som råder kring vilka 
elever som ska läsa enligt kursplanen svenska som andra språk. Detta har även setts både i 
ledningar och bland lärare på många skolor. Skolinspektionen (2010) förklarar denna osäkerhet 
med den kunskapsbrist som finns kring ämnet.   
 
Det förekommer undervisning i svenskämnet när elever läser enligt de olika kursplanerna 
svenska och svenska som andraspråk. I de skolor som Skolinspektionen besökte i sin granskning 
2010 hade dock inga särskilda anpassningar gjorts för att tillgodose elevernas behov utifrån de 
olika kursplanerna. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (2014) framhåller dock att de 
olika kursplanerna kräver olika undervisning, en integrering av kursplanerna innebär således att 
den undervisande läraren behöver undervisa parallellt mellan de både kursplanerna.  
Skolinspektionen (2010) framhåller att lärarnas kompetens är en avgörande faktor för elevernas 
språk- och kunskapsutveckling. Många lärare saknar dock generell kompetens om hur man 
arbetar språk- och kunskapsutvecklande med flerspråkiga elever. Det råder även en stor brist på 
lärare med en gedigen utbildning i svenska som andraspråk. 
 
Jag befinner mig nu i slutet av min utbildning till lärare. Jag kommer bland annat ha behörighet 
att undervisa i ämnet svenska. Mina kunskaper i ämnet svenska som andraspråk är dock tämligen 
begränsade eftersom jag endast fått viss generell kunskap om andraspråksutveckling genom 
utbildningen. Genom min verksamhetsförlagda utbildning har jag upplevt vilka konsekvenser 
detta kan få för de elever som har svenska som andraspråk. Den stöttning de behöver i sin språk- 
och kunskapsutveckling påverkas av min bristande kompetens i att ge dem den. Med 
utgångspunkt utifrån hur situationen i skolorna ser ut i svenskämnet, där elever med olika 
förstaspråk, bakgrund och två olika kursplaner ibland möts, är jag intresserad av att undersöka 
hur undervisning i svenskämnet kan bedrivas utifrån de rådande förhållandena. Jag vill 
undersöka hur lärare som undervisar i svenskämnet där eleverna har olika förstaspråk och 
eventuellt läser enligt olika kursplaner arbetar. Genom denna undersökning önskar jag synliggöra 
både möjligheter liksom förutsättningar och svårigheter i denna undervisning.  
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2 Syfte 
Syftet är att undersöka några lärares syn på undervisningen i svenskämnet i grupper där eleverna 
har olika förstaspråk och eventuellt läser enligt två olika kursplaner, svenska och svenska som 
andraspråk.  

2.1 Frågeställningar 
● Vilka mål och motiv uttrycker lärarna för undervisningen? 
● Hur beskriver lärarna sin undervisning? 
● Hur beskriver lärarna förutsättningarna för sin undervisning? 
● Vilka problem och möjligheter beskriver lärarna utifrån undervisningen? 

3 Begreppsdefinition 
Här presenteras några centrala begrepp varav vissa används synonymt. 
 
I denna undersökning förstår jag svenskämnet som både ämnet svenska och svenska som 
andraspråk, eftersom de båda syftar till undervisning i det svenska språket. Användningen av 
svenskämnet i den syftningen som jag gör kan vara lite problematisk eftersom den lätt kan 
härledas till ämnet svenska. Eftersom jag i denna undersökning är intresserad av undervisning i 
just svenskämnet när eleverna har olika förstaspråk och eventuellt läser enligt olika kursplaner 
har jag valt att innefatta de båda ämnena i ett gemensamt begrepp. När jag syftar specifikt till ett 
av ämnena eller dess kursplan kommer jag skriva ut detta som svenska eller svenska som 
andraspråk. Svenskämnet används alltså som ett generellt begrepp för undervisning i det svenska 
språket och kan innebära att eleverna inom denna undervisning följer olika kursplaner.  
 
Ämnet svenska som andraspråk kan förkortas som sva. Genom arbetet kommer sva därför 
användas synonymt med svenska som andraspråk. 

 
En persons förstaspråk definieras som detsamma som en persons modersmål. Dessa begrepp 
används synonymt genom arbetet.  

 
Elever som har svenska som andraspråk benämns ibland även som andraspråkselever. 
Andraspråkselever syftar i detta arbete till elever som har ett annat förstaspråk än 
majoritetspråket i undervisningen. Andraspråkselever kan därmed även syfta till elever som 
befinner sig i en annan skolkontext än den svenska och därav inte nödvändigtvis har just svenska 
som andraspråk.  
 
Det ordinarie klassrummet används i arbetet och syftar till det klassrum där alla elever 
undervisas tillsammans oavsett vilken kursplan de följer i svenskämnet. Detta begrepp kan vara 
lite problematiskt eftersom olika klassrum för eleverna kan upplevas som ordinarie. Undervisas 
man som elev exempelvis i en förberedelseklass är det klassrumet sannolikt det som upplevs som 
det ordinarie. Trots detta används detta begrepp för att kunna benämna vilket klassrum jag syftar 
till.   



3 
 

4 Källkritik   
Jag tar här upp några källor som används i detta arbete där en källkritisk hållning behöver 
tillämpas. Jag kommer lyfta dessa referenser samt beskriva varför jag ändå valt att använda 
dessa.  
 
Från Nationellt centrum för svenska som andraspråk1 använder jag två olika webbpublikationer. 
Dessa publikationer är bestående av vanliga frågor som centrumet får från skolverksamheten. 
Publikationerna i sig är inte vetenskaplig granskade men de har haft relevans eftersom de givit 
värdefull information som rör undervisning enligt kursplanen svenska som andraspråk. Frågorna 
bygger dessutom på frågor från yrkesverksamma som centrumet får in till sig, vilket ger betydels 
för att lyfta just dessa. NC är dessutom en nationell myndighet med stor kompetens för att 
besvara frågor som rör just svenska som andraspråk.  
 
Tre andrahandsreferenser har även varit nödvändiga att använda. Två av dessa är Thomas och 
Collier (1997, 2002 se Axelsson 2013) och Sahlée (2013 se Siekkinen 2015). Den enda orsaken 
till att en förstahandsreferens inte används i de här fallen är att jag inte lyckats få tag på dessa 
men ändå upplevt att jag vill belysa den information som ges genom de här källorna. Den tredje 
andrahandsreferensen som användes var LeCompte & Goetz (1982, se Bryman 2011). I detta fall 
upplevde jag Brymans text som mer användbar för det syftet som jag behövde använda denna 
källa till eftersom Bryman fokuserat på just det som var relevant för mig.  
 
I den teoretiska ramen använder jag en muntlig källa i form av ett föreläsningsmaterial. 
Tillgången till detta material har erhållits genom mailkontakt med Ulf P Lundgren, som varit 
med och utvecklat den teori som används i detta arbetes teoretiska ram. Godkännande har 
medgivits av Lundgren för att använda föreläsningen som referens i detta arbete.  Det skulle vara 
mer lämpligt om denna källa gavs till en tryckt text eftersom den på detta vis skulle bli mer 
tillgänglig. Tillgängligheten ökar dock genom att en länk till föreläsningen anges. Vid önskan 
kan därför detta material ses. Föreläsningen som ges över teorin har varit väldigt användbar för 
min förstålse av teorin, därför var det även lämpligt att referera till detta material. Källan är 
nyligen publicerad vilket även stärker användningen av den. Jag har valt att komplettera den 
muntliga källan genom att även använda en tryckt källa ifrån Lundgren, för att stärka 
tillförlitligheten.   

5 Bakgrund 
Här presenteras litteratur som är av betydelse för undersökningsområdet. Inledningsvis ges en 
redogörelse för vilka elever som är berättigade till undervisning i ämnet svenska som andraspråk, 
en jämförelse mellan kursplanerna ges sedan. Viktiga faktorer för andraspråkselevers inlärning 
och undervisning lyfts därefter liksom förslag på utformning av undervisningen. Vidare följer 
viktiga utgångspunkter för undervisning enligt de två olika kursplanerna samt konsekvenser av 
olika utformningar av undervisningen. Slutligen presenteras hinder som undervisningen av 
andraspråkselever möter och som påverkar denna.  

                                                 
1 Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet är ett nationellt resurs- och 
utvecklingscentrum på uppdrag av regeringen (SFS 2007:1475). Förkortas hädanefter som NC. 
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5.1 Två olika kursplaner  
I detta avsnitt ges en beskrivning av vilka elevers som är berättigade till undervisning i svenska 
som andraspråk. Därefter redogörs för både likheter och skillnader mellan kursplanerna samt en 
problematisering av hur de olika kursplanerna framställs i relation till varandra.  

5.1.1 Berättigade till undervisning enligt kursplanen svenska som andraspråk  
Genom Skolförordningen (SFS 2011:185, kap. 15, 14-15 §) framgår det för vilka elever 
undervisning enligt kursplanen svenska som andraspråk ska organiseras för och hur denna 
organisering kan se ut. Enligt 14 § i Skolförordningen ska undervisning i svenska som 
andraspråk anordnas om det behövs. De elever som vid behov är berättigade till undervisningen 
är de... 
 

1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, 
2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, och 
3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare. 

(SFS 2011:185, kap. 15, 14 § ) 

 
Den andra och tredje punkten är svårtolkade. Vad innebär det att eleverna har ”svenska som 
modersmål och som tagits in från skolor i utlandet”? Och vad innebär det att vara en 
”invandrarelev” som ”har svenska som huvudsakliga umgängesspråk med en vårdnadshavare”? 
Gällande båda dessa punkter upplevde jag en osäkerhet kring varför sva-undervisningen riktar 
sig till elever som beskrivs ha svenskan som antingen modersmål eller huvudsakliga 
umgängesspråk med en vårdnadshavare. Den andra punkten skulle kunna röra sig om diplomat- 
eller missionärsbarn som talat svenska i hemmet men gått i internationella skolor. Detta skulle 
kunna medföra att eleven behöver den språkstimulering i svenskan som sva avser att ge, bland 
annat för att utveckla sin skrift i svenskan ytterligare eftersom den kan tänkas ha påverkas av 
elevens skolgång. Genom mailkontakt (se bilaga 3) med Skolverkets upplysningstjänst2 gavs 
information om att det inte finns några förarbeten till Skolförordningen som kan ge förklaring för 
hur denna ska tolkas. Det som står skrivet i kap. 15, 14 § har alltså inte motiverats från 
regeringen. Skolverket har inte heller gjort någon tolkning av de bestämmelserna som finns 
vilket medför att ingen ytterligare klarhet kan ges gällande detta. 
 
Utifrån de ovanstående kriterierna är det rektorn som fattar beslut om undervisning i svenska 
som andraspråk ska anordnas för en elev. Tolkningen av förordningen läggs därmed hos den 
enskilda rektorn. 
 
Enligt 15 § i Skolförordningen (SFS 2011:185, kap. 15) ersätter undervisning enligt kursplanen 
svenska som andraspråk undervisning i svenska. Organisationen av undervisning av detta ämne 
kan även ske... 
 

1. som språkval i grundskolan och specialskolan, 
2. som elevens val, eller 
3. inom ramen för skolans val. 

(SFS 2011:185, kap. 15, 15 §) 
 

                                                 
2 Niklas Delander Upplysningstjänsten Skolverket, mailkontakt 2015-05-02.  
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Skolverkets upplysningstjänst3  informerar om att 15 § i skolförordningen innebär att man som 
elev i grundskolan antingen läser ämnet svenska som andraspråk eller svenska. Utöver den 
undervisning som man får i svenska som andraspråk kan man även få ytterligare undervisning i 
ämnet. Den undervisning som sker utöver den ordinarie undervisningen i svenska som 
andraspråk kan organiseras på olika sätt i de fall detta sker, de olika möjliga sätten kan ses i de 
ovanstående tre punkterna.  

5.1.2 En jämförelse av kursplanerna 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11 ss. 222-288, 239-
257) finns de båda kursplanerna svenska och svenska som andraspråk. Mellan kursplanerna finns 
det många likheter men även betydelsefulla skillnader. En detaljerad redogörelse kommer inte 
ges av hela kursplanerna utan istället en belysning av några av de huvuddrag som skiljer 
kursplanerna åt. En kritisk infallsvinkel kommer även lyftas gällande hur de olika ämnena 
beskrivs i förhållande till varandra. 
 
Enligt Skolverket (2011, s. 7) ska ämnet svenska som andraspråk se till att de elever som inte har 
svenska som sitt förstaspråk får likvärdiga möjligheter att utveckla sina språkförmågor som de 
elever som har svenska som sitt förstaspråk. Språkutveckling framhålls som det centrala i båda 
ämnena. En åtskillnad görs mellan att i svenska som andraspråk ska eleverna utveckla just ett 
andraspråk och behöver därför undervisning efter de språkliga och kunskapsmässiga behov de 
har. Elever med svenska som sitt förstaspråk fortsätter att utveckla den bas de redan har när de 
kommer till skolan medan elever med svenska som andraspråk behöver utveckla basen samtidigt 
som de utvecklar det språk som skolans olika ämnen kräver.  Denna skillnad medför att eleverna 
med svenska som andraspråk behöver arbeta med sina kunskaper på olika nivåer samtidigt. 
Skolverket skriver att detta innebär att andra krav ställs både på eleverna och på undervisningen 
vilket medför ett behov av ämnet svenska som andraspråk.  
 
Syftesdelen för de båda kursplanerna är väldigt lika varandra. Skolverket (2011, s. 7) framhåller 
att detta beror på att målet är detsamma, nämligen att eleverna i framtiden ska kunna fatta 
välgrundade beslut både gällande utbildning och i arbete. Skillnaden blir att vägen dit kan se 
olika ut.  Några konkreta skillnader mellan kursplanernas syftesdelar är att enligt kursplanen för 
svenska som andraspråk ska undervisningen ge eleverna många möjligheter till att kommunicera 
på svenska. Denna kommunikation ska ske utifrån elevernas kunskapsnivå och krav på språklig 
korrekthet ska inte ställas för tidigt. En annan skillnad är att det betonas att det är just det 
svenska språket som ska utvecklas i olika sammanhang. Uttal, ord och begrepp finns även med i 
kursplanen för svenska som andraspråk syftesdel men inte i den för svenska (Lgr11 2011, s. 
239). I syftesdelen för svenska ska eleverna utveckla kunskap om det svenska språkets historia 
och utveckling, de ska även få möjlighet att bekanta sig med de nordiska grannspråken och de 
nationella minoritetspråken (Lgr11 2011, s. 222). Dessa delar finns inte med i kursplanen 
svenska som andraspråks syftesdel. Enligt Skolverket (2011, s. 12) finns inte dessa delar med på 
grund av tidbegränsning, vilket medför att det blir viktigare att fokusera på att bland annat ge 
eleverna möjlighet att utveckla metaspråkliga strategier så att de kan fortsätta att lära och 
utvecklas. Vidare ska eleverna i kursplanen för svenska som andraspråk utveckla så gott som 
samma förmågor som enligt kursplanen i svenska. Skillnaden i kursplanen svenska som 
                                                 
3 Niklas Delander Upplysningstjänsten Skolverket, mailkontakt 2015-05-02.   
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andraspråk är att eleverna ska utveckla ytterligare en förmåga, denna är “välja och använda 
språkliga strategier” (Lgr11 2011, s. 240).  
 
Gällande det centrala innehållet finns det även vissa skillnader mellan de båda kursplanerna. I 
kursplanen svenska som andraspråk läggs mer fokus på grundläggande delar i språkets form 
liksom ord och begrepp. Undervisningen bör dock inte fokusera enbart på språkets 
grundläggande delar. Innehållet framlyfts som viktigare än formell korrekthet i de tidiga faserna 
av andraspråksutvecklingen. (Skolverket 2011, s. 13; Lgr11 2011, s. 242) 
 
Kunskapskraven i de båda kursplanerna ser även olika ut. Detta kan förklaras genom att det i 
kursplanen svenska som andraspråk finns en ytterligare förmåga liksom att det centrala 
innehållet i de båda kursplanerna skiljer sig åt. Kunskapskraven utgår både från de långsiktiga 
förmågorna liksom det centrala innehållet (Skolverket 2011, s. 26). För att ge en bild av hur 
skillnaderna ser ut lyfts några uttryck som finns med i kunskapskraven för betyget E i svenska 
som andra språk och inte i den för svenska. Den text som kursiveras skiljer sig från de uttryck 
som finns i kunskapskraven för kursplanen svenska. ”I enkla texter kan eleven...” ”… på ett i 
huvudsak fungerande sätt” ”… enkla beskrivningar, egna formulering och användning av 
ämnesspecifika ord och begrepp” ”… på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, 
förstärka och levandegöra sina texters budskap.” (Lgr11 2011, s. 228).  

5.1.2.1 Problematisering av kursplanernas framskrivning 
I kommentarmaterialet till kursplanen svenska som andraspråk finns det två rubriker som kan 
behöva belysas och problematiseras, dessa är: ”Skillnader i syftet med svenska som andraspråk 
jämfört med svenska” samt ”Skillnader i centralt innehåll i svenska som andraspråk jämfört med 
svenska” (Skolverket 2011, ss. 12-13). Siekkinen förklarar (2015, s. 35) att motsvarande rubriker 
inte kan återses i kommentarmaterialet till kursplanen för svenska. Siekkinen beskriver att de 
jämförelser som görs mellan kursplanerna endast kan återfinnas i kommentarmaterialet till 
svenska som andraspråk. Siekkinen tolkar detta som att ämnet svenska är det som utgör normen 
som ämnet svenska som andraspråk liksom dess lärare och elever behöver förhålla sig till. 
Siekkinen tolkar även det rådande förhållandet som att ämnet svenska som andra språk betraktas 
som ett särkskilt ämne skilt från den undervisning som anses vara den ”vanliga”. Elever som 
läser svenska som andraspråk betraktas där igenom som elever som är i behov av en särskild 
undervisning. 

5.2 Undervisning för andaspråkselever 
Här presenteras faktorer som är betydelsefulla för andraspråkselevers språk- och 
kunskapsutveckling, även förslag för hur undervisningen kan organiseras för dessa elever 
presenteras.  
 
Thomas och Collier (1997, 2002 se Axelsson 2013, ss. 554-555) framhåller att det finns fyra 
faktorer som samverkar och som är av en viktig betydelse för andraspråkselevers utveckling. 
Dessa faktorer är en sociokulturellt stödjande miljö, språkutveckling, ämnesutveckling och 
kognitiv utveckling. Den sociokulturella stödjande miljön innefattar sociala och kulturella 
processer. Elevernas andraspråksutveckling påverkars av deras relation till skolan och vilka 
känslor som är kopplade till den. Elevernas upplevelse av skolan och de känslor som de kopplar 
till denna påverkas av hur arbetet i skolan är organiserat och hur det förhåller sig till majoritet- 
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och minoritetsgrupper. Hur olika grupper ses och bemöts i både elevernas närområde liksom i 
samhället i stort påverkar även elevernas bild av sig själva liksom deras möjligheter i skolan. 
Nästa faktor är språkutvecklingen, den innefattar både elevernas utveckling av deras första- och 
andraspråk. Språkutvecklingen gynnas av en rik språkanvändning som sker på ett naturligt sätt. 
För att eleverna ska nå skolframgång är det betydelsefullt att deras båda språk prioriteras och 
utvecklas. Detta blir även av vikt i den tredje faktorn som är ämnesutveckling. När eleverna 
utvecklar sitt andraspråk är det betydelsefullt att de samtidigt får möjlighet att ta till sig 
ämneskunskaper på sitt förstaspråk och att elevernas eventuellt tidigare ämneskunskaper 
prioriteras eftersom dessa är betydelsefulla för deras andraspråksutveckling. Den kognitiva 
utvecklingen är den fjärde faktorn. Denna står i direkt relation till de tidigare faktorerna som 
presenterats. För att eleverna ska fortsätta och utveckla sin kognition är det viktigt att de får 
utmanande uppgifter som de ges stöttning i att hantera både på sitt första- och sitt andraspråk. De 
uppgifter som eleverna möter ska inte vara förenklade på ett sådant sätt att ämnesinnehållet blir 
lidande.   
 
Vidare har lärarens förståelse av elevernas relation till språk, kultur, identitet samt etnicitet en 
viktig betydelse för eleverna. Elevernas bild av vilken plats deras modersmål får ha i skolan 
liksom elevernas kulturella erfarenheter påverkas av några samverkande faktorer. Johansson 
(2000, s. 140) förklarar att elevernas språkuppfattning, deras upplevelse av det egna jaget samt 
samspel med andra personer både från majoritetskulturen och från den egna ursprungskulturen 
får betydelse för eleverna. Detta samspel påverkar elevernas syn på deras möjliga utrymme i 
skolan för deras identitet och språk. När läraren har en förstålse för att dessa faktorer samverkar 
med varandra och hur eleverna kan påverkas av dem, kan läraren hjälpa eleverna att få ha en hel 
identitet och inte behöva uppleva att de behöver välja bort vissa delar av denna. Detta är 
betydelsefullt eftersom undervisning på elevernas första- liksom andraspråk är viktig för deras 
språk- och kunskapsutveckling.  Det kan därmed anses som centralt att eleverna får uppleva att 
hela deras identitet blir accepterad i skolan.  
 
Lindberg och Hyltenstam (2012, ss. 43-44) presenterar förslag på hur undervisningen för elever 
med svenska som andraspråk kan organiseras för att gynna deras språkutveckling. De anser att 
alla nyanlända elever borde få möjlighet att till en början befinna sig i en så kallad 
förberedelseklass där de får möjlighet att bygga upp sina färdigheter i det svenska språket genom 
en särskild anpassad ämnesundervisning i svenska. Eleverna bör även i denna undervisning ges 
intensiv undervisning i ämneskunskaper. Detta är av stor betydelse för att eleverna inte ska få 
kunskapsluckor. Undervisningen bör få stöd av studiehandledare på elevernas modersmål liksom 
av modersmålslärare. Tiden i förberedelseklassen bör vara begränsad, högst bör eleverna befinna 
sig här i ett års tid. Undervisningen som eleverna ges genom förberedelseklassen i svenska som 
andraspråk bör vara strukturerad i olika nivåer, på detta sätt kan eleverna utifrån sina personliga 
förutsättningar nå en särskild nivå. Lindberg och Hyltenstam föreslår att ämnet sva kan vara 
uppdelat i ca fem nivåer som är både åldersanpassade och avgränsade. När eleverna efter 
förberedelseklassen övergår till den ordinarie undervisningen i skolans ämnen ska fortsatt 
undervisning ges i svenska som andraspråk efter den nivå som eleverna befinner sig på. För att 
kunna avgöra vilken nivå eleverna befinner sig på är det även av stor betydelse att det finns 
adekvata bedömningsverktyg. När eleverna uppnått den översta nivån, vilket innebär att de 
obehindrat både kan kommunicera och tillgodogöra sig kunskap på svenska, kan de övergå till 
ämnet svenska, alternativt skulle en elev i individuella fall kunna läsa båda ämnena. Fortlöpande 
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i elevernas språkutveckling framhåller Lindberg och Hyltenstam att både studiehandledning på 
modersmålet och specifik modersmålundervisning är viktig.   
 
Lindberg och Hyltestam (2012, s. 44) föreslår att när eleverna uppfyllt de kriterier som avsatts 
för den högsta nivån i ämnet sva kan de övergå till ämnet svenska. Men de framhåller dock att 
detta ämne då inte ska se ut som det gör idag. De förespråkar ett vidgat svenskämne som tar 
större hänsyn till den språkliga mångfald som idag finns i skolan. Lindberg och Hyltenstam anser 
att det även i detta ämne bör ges möjlighet till att få ytterligare språkliga insatser som stöd för att 
klara undervisningen. Författarna föreslår att denna satsning skulle kunna kallas för exempelvis 
språkgym. I denna språkundervisning bör även modersmålet vara en central del och det är 
betydelsefullt att denna undervisning upplevs som attraktiv av eleverna.  

5.3 Att bedriva undervisning utifrån olika kursplaner 
I detta avsnitt presenteras utgångspunkter som är betydelsefulla för undervisningens upplägg när 
kursplanerna svenska och svenska som andraspråk följs. Vidare beskrivs olika former av 
undervisningsupplägg enligt de båda kursplanerna och möjliga konsekvenser av dessa.  

5.3.1 Utgångspunkter för undervisningen 

Vid utformningen av undervisningen för elever som har svenska som förstaspråk och de elever 
som har svenska som andraspråk, finns det viktiga faktorer att ta hänsyn till. Några av dessa 
faktorer presenteras här.  
 
För de elever som läser enligt kursplanen för svenska som andraspråk ersätter detta ämne det för 
svenska. Eleverna som läser enligt sva ska både undervisas utifrån den kursplanen och 
bedömningen av deras kunskaper ska även göras utifrån de kunskapskraven (NC 2014). 
Skolverket (2011, s. 9) skriver att timplanen är den samma för de båda ämnena och att en elev 
antingen ska följa kursplanen i svenska eller kursplanen i svenska som andraspråk. Det är inte 
möjligt att läsa en kombination av de båda. Bigestans (2013) skriver att det inte heller är 
tillräckligt att enbart bedöma de elever som ska följa kursplanen för sva utifrån de 
kunskapskraven, undervisningen behöver också följa den kursplanen.   
 
NC (2014) framhåller att de två olika kursplanerna kräver olika undervisning. Ifall 
undervisningen utifrån de båda kursplanerna svenska och svenska som andraspråk integreras 
innebär detta att läraren behöver undervisa utifrån de båda kursplanerna parallellt. Läraren 
behöver i denna undervisningsform planera så att både de elever som har svenska som 
förstaspråk och de som har svenska som andraspråk får utvecklas i det svenska språket och att de 
ges möjlighet att göra den språkutveckling som de båda kursplanerna avser.  
 
Hyltenstam (2003, s. 9) skriver om en viktig skillnad mellan att undervisa i svenska och svenska 
som andraspråk. De elever som har svenska som förstaspråk befinner sig oftast på en ganska 
jämn kunskapsnivå även om det finns individuella skillnader. Elever som har svenska som 
andraspråk kan däremot befinna sig på ganska vitt skilda nivåer som inte alltid kan avgöras 
utifrån elevernas ålder eller vilken klass de går i. NC (2014) tar också upp heterogeniteten bland 
eleverna med svenska som andraspråk som en viktig faktor att ta hänsyn till vid utformningen av 
sva-undervisningen. Aspekter som påverkar denna heterogenitet är elevernas olika modersmål, 
att de kommer från olika länder liksom skolsystem samt att eleverna även kan ha olika lång 
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utbildningsbakgrund. De sociala förutsättningarna som eleverna lever under kan även se olika ut. 
Lindberg och Hyltenstam (2012, s. 41) lyfter även att flerspråkighet kan ta sig uttryck på många 
olika sätt.  
  
För att en effektiv lärandemiljö ska kunna skapas för de båda elevergrupperna ställs krav på 
lärarens kompetens. Läraren behöver ha kunskap om språk-, läs- och skrivutveckling både för 
modersmålstalare och för de som lär sig ett andraspråk. Läraren behöver även kunna planera och 
hålla i aktiviteter som alla elever kan vara aktiva i och där eleverna ges möjlighet att 
kommunicera och utvecklas utifrån sina språkliga kunskaper. Andra faktorer utöver lärarens 
kompetens som är av betydelse är klassens storlek och de olika språkliga utvecklingsnivåer som 
eleverna befinner sig på (NC 2014). 

5.3.2 Integrerad undervisning  
Vid integrering av de båda kursplanerna kan vissa negativa faktorer uppstå som följd, en 
medvetenhet av dessa är därför viktig vid beslut av hur undervisningen ska utformas. Nedan ges 
en presentation av några möjliga negativa konsekvenser samt vikten av lärarens kompetens för 
att undanröja dessa. 
 
När undervisning enligt kursplanen för sva och svenska integreras riskerar elever som inte har 
svenska som modersmål att hamna i en passiv roll. Eleverna kan utsättas för uppgifter som ligger 
under deras behov av språkliga utmaningar. Samtidigt kan de uppgifter som utförs i klassen vara 
väldigt krävande för eleverna som läser enligt sva vilket kan försätta eleverna i ett underläge 
gentemot de eleverna som har svenska som sitt modesmål (NC 2014). Lindberg (2003, s. 157) 
beskriver att de personer som är förstaspråkstalare av majoritetspråket ofta saknar förståelse för 
det krävande arbete och den tid som behövs för att lära sig ett nytt språk. Detta är en viktig faktor 
som kan påverka eleverna med svenska som andraspråk när de undervisas tillsammans med 
elever som har svenska som modersmål. NC (2014) framhåller att det kan vara svårare för elever 
som läser enligt sva att delta i klassrumskommunikationen eftersom de inte alltid kan eller vågar 
uttrycka det de vill.  
 
För elever som har en begränsad skolbakgrund kan en integrerad undervisningsform få negativa 
konsekvenser. De krav som ställs på eleverna kan upplevas som övermäktiga för eleverna och 
detta kan befästa en negativ självbild hos dem där de tror att de inte är förmögna att lära. Även 
för elever som har en ganska vanlig skolbakgrund och studievana kan en integrerad 
undervisningsform innebära stora utmaningar. Läraren behöver ha kompetens för att hantera 
elevernas olika språkliga nivåer och behov. Saknar läraren denna kompetens kan detta medföra 
negativa konsekvenser för eleverna (NC 2014). 

5.3.3 Separat undervisning  
Liksom vid en integrering av de båda kursplanerna i undervisningen kan en undervisningsform 
där de bedrivs separat medföra vissa negativa konsekvenser och svårigheter. Dessa åskådliggörs 
nedan. 
 
I vissa fall kan separat organisation av sva medföra att elever med svenska som andraspråk 
missar värdefulla kommunikationsmöjligheter med elever som har svenska som förstaspråk.  De 
kan även gå miste om den stimulans som undervisning med elever som har svenska som 
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förstaspråk kan innebära i form av utmanande uppgifter. Speciellt för de elever som har utvecklat 
avancerade skolkunskaper i sin tidigare skolgång kan en separat undervisning i svenska som 
andraspråk innebära att de inte utmanas och stimuleras tillräckligt och på grund av detta hämmas 
i sin utveckling (NC 2014).  
 
Bergman (2003, s. 27) beskriver att de språk som eleverna får möta i undervisningen bör vara på 
en sådan nivå så att det ligger precis över det som eleverna i nuläget klarar för att det ska vara 
språkutvecklande. För att lyckas göra denna individanpassning för elever med svenska som 
andra språk krävs en god kompetens hos läraren, särskilt när det kan finnas en stor variation 
gällande elevernas förutsättningar och tidigare kunskaper. Bergman framhåller att de 
anpassningarna som krävs för eleverna som läser enligt sva är krävande nog för läraren. Det som 
skulle krävas för att kunna göra lyckade anpassningar i en klass där några läser enligt kursplanen 
för sva och några läser enligt den för svenska är enligt Bergman en utopi. NC (2014) ger en mer 
mångfasetterad bild och betonar även vikten av att en separat organiserad sva-undervisning inte 
får innebär att eleverna ges en förenkel undervisning som inte stimulerar deras språkutveckling. 
Eleverna som läser enligt sva behöver få möjlighet till att uttrycka sig på en avancerad nivå och 
att de både ges utmaningar och krav. 
 
Fridlund (2011) beskriver ett förhållande där separeringen av undervisningen i svenska som 
andraspråk i hög grad försöker legitimeras av många inom skolans verksamhet. Detta motiveras 
igenom att eleverna som har svenska som andraspråk har vad som framställs som särskilda 
behov och ett annat beteende. Dessa elever anses ha ett större behov av att få lugn och ro samt en 
mer basal undervisning. Lärare i svenska som andraspråk motiverar inte elevernas behov av 
undervisning i sva genom att den främst ska utveckla deras språkkunskaper, utan genom att 
dessa elever skiljer sig från andra och på grund av detta är i behov av någonting annat. Fridlund 
(2011, ss. 251-252) beskriver även att lärare uppvisaren en ambivalent inställning till ifall 
undervisningen i svenska som andraspråk ska bedrivas separat från eller integrerat med ämnet 
svenska. De framhåller betydelsen av gemenskap men samtidigt påverkas lärarnas undervisning 
av tidsbrist. När några elever får separat undervisning bidrar detta till att lärarna får ett mer 
behändigt antal elever inne i klassrummet, vilket medför lugn och ro samt mer tid till var och en 
av eleverna. Lärarna i Fridlunds undersökning framhåller även att undervisningen inne i 
klassrummet är lika bra för elevernas språkutveckling som den som ges dem separat. Den 
uppdelning av eleverna som sker genom undervisning i sva och även genom förberedelseklasser 
används som ett sätt att exkludera vissa elever samtidigt som lärarna framhåller ett inkluderande 
perspektiv för sin undervisning.  
 
Fridlund (2011) visar på detta sätt att frågan gällande om undervisningen i svenska och svenska 
som andraspråk ska organiseras separat från varandra eller ej är djup och komplex och att den 
inte stannar vid att gälla enbart vad som är bäst för elevernas språkutveckling. 

5.4 Hinder för undervisningen av andraspråkselever 
I detta avsnitt redogörs för några kritiska aspekter gällande undervisningen för elever med 
svenska som andraspråk. Identifierade brister i undervisningen, osäkerhet kring vilka som ska 
läsa svenska som andraspråk, ämnets status samt en problematisering av ekonomiska 
prioriteringar och fördelningar presenteras.  
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5.4.1 Brister i språk- och kunskapsutveckling för andraspråkselever  
Skolinspektionen gjorde 2010 en granskning av elever med ett annat modersmåls språk- och 
kunskapsutveckling. I den undervisning som dessa elever möter fann Skolinspektionen (2010) en 
rad olika punkter som visade på brister. Här kommer några av de bristerna lyftas fram.  
 
Skolinspektionen (2010, s. 7) beskriver att i flera fall hade lärarna som arbetar med de 
flerspråkiga eleverna inte kunskap om deras bakgrund, både vad gäller deras erfarenheter, behov, 
intressen liksom deras språk- och kunskapsnivå. Det saknas en djupare kartläggning kring dessa 
faktorer. Detta medför att undervisningen inte blir kopplad till de här elevernas erfarenhetsvärld. 
Skolverkets granskning visar även att det råder en utbred oklarhet kring ämnet svenska som 
andraspråk både bland lärare liksom i skolledningar. Svenska som andraspråk betraktas ofta som 
ett ämne för ren färdighetsträning där innehållet i undervisningen ofta inte får något 
sammanhang med den övriga undervisningen.   
 
I Skolinspektionens (2010, s. 23) granskning framkom även att i de skolor där elever undervisas 
tillsammans som läser enligt de två olika kursplanerna, svenska och svenska som andraspråk, 
hade inga särskilda anpassningar gjorts. De saknade anpassningarna gällde innehållet och formen 
för undervisningen för att kunna undervisa enligt de båda kursplanerna parallellt. Detta trots att 
undervisning utgår från två olika kursplaner samt att undervisning av ett andraspråk kräver en 
annan metodik.  

5.4.2  Osäkerhet över vilka som ska läsa enligt kursplanen för sva  
Både bland lärare och i ledningen på många skolor finns en utbredd osäkerhet över vilka elever 
det är som ska läsa svenska som andraspråk. Skolinspektionen (2010, ss. 22-23) förklarar denna 
osäkerhet som en konsekvens av den bristande kunskap som finns i ämnet. Här följer en 
redogörelse över hur bedömningen tidigare gjorts, utgångspunkter för dagens bedömning samt 
konsekvenser av den osäkerhet som råder.  
 
Bergman och Sjöqvist (2003, s. 57) skriver att när svenska som andraspråk slutade att betraktas 
som en form av stödundervisning och blev ett eget ämne behövde elevernas kunskaper inte 
längre bedömas för samma syfte.  Författarna skriver att elevernas kunskaper i det svenska 
språket tidigare bedömdes för att legitimera deras behov av att läsa sva. Bergman och Sjöqvist 
framhåller att efter det att svenska som andraspråk blev ett eget ämne behövdes inte något test 
göras för denna avsikt, undervisning i sva var här med ämnad för alla elever med just svenska 
som andraspråk. 
 
Genom mailkontakt (se bilaga 4) med Skolverkets upplysningstjänst4 gavs information om att 
det referensmaterial som refereras till ovan (Bergman och Sjöqvist, 2003) blivit relativt daterat. 
Eftersom det efter denna publikation tillkommit en ny skollag (SFS 2010:800) med tillhörande 
förordningar. Upplysningstjänsten framhåller att svenska som andraspråk ska ges till elever som 
är berättigade till denna undervisning om det behövs, vilket fastslås genom kap. 5 14 § i 
skolförordningen (SFS 2011:185). Trots att referensmaterialet är relativt daterat finns det 
fortfarande tillgängligt genom Skolverket och det finns inte något särskilt framtaget stödmaterial 

                                                 
4 Hanna Lundberg Upplysningstjänsten Skolverket, mailkontakt 2015-04-14.  
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för hur bedömningen ska göras gällande när svenska som andraspråk just behövs för en elev. Det 
är istället rektorns ansvar att fatta beslut för vilka elever som ska läsa svenska som andraspråk. 
Detta innebär att rektorn behöver ha kunskap om de båda kursplanerna. Vanligen delegeras 
bedömningsansvaret till andraspråkslärare, vilka är de som har kompetens för att göra denna 
bedömning förklarar Skolverket upplysningstjänst. Bigestans (2013) framhåller även att det 
behöver finnas kompetens hos personalen som möter eleverna så att en bedömning kan göras 
över vilka elever som är i behov av den särskilda språkstimulering som svenska som andraspråk 
avser att ge.  
 
När bedömningen ska göras för vilka som ska läsa enligt kursplanen svenska som andraspråk, 
skriver Bigestans (2013) att det väsentliga är att se till vilka behov eleverna har. Elever med 
svenska som andraspråk är en heterogen grupp med olika bakgrunder, skolerfarenheter och 
språk- och kunskapsutveckling. Elever som har föräldrar med ursprung utanför Sverige och talar 
ett annat språk hemma eller som utvecklat svenska som sitt andraspråk, behöver inte per 
automatik läsa enligt sva. Vidare tar Skolförordningen (SFS 2011:185, 5.kap 14 §) inte upp 
någonting om elevernas vistelsetid i Sverige. Det framhåller Bigestans (2013) som något som 
visar att tiden som eleven bott i Sverige inte behöver avgöra om eleven ska läsa svenska som 
andraspråk eftersom elevernas bakgrund kan se olika ut. Detta visar att det inte alltid är en enkel 
bedömning att avgöra vilka elever som ska läsa enligt kursplanen svenska som andraspråk. 
 
Osäkerheten sträcker sig även att gälla för hur undervisningen i sva bör vara organiserad för att 
på bästa sätt gynna elevernas lärande (NC 2014).  Skolinspektionen (2010 s. 23) beskriver att en 
vanligt förekommande uppfattning är att det är de elever, som är flerspråkiga och som behöver 
ett generellt stöd i svenskan samt de elever som är i behov av ett förenklat språk i 
undervisningen, är de som ska ges undervisning i svenska som andraspråk. Denna uppfattning 
kan betraktas mer som en missuppfattning än som utgångspunkter för vilka som ska läsa enligt 
sva.  
 
Det går även att se ett samband mellan osäkerheten för hur bedömningen ska göras med en 
osäkerhet över hur undervisningen ska se ut. Sahlée (2013 se Siekkinen 2015, s. 10) förklarar att 
den osäkerhet som råder på skolorna gällande vilka elever som ska läsa svenska som andraspråk 
är av stor betydelse eftersom otydligheten medför konsekvenser för skolverksamheten i 
praktiken. Sahlée framhåller även att formuleringarna kring organisationen för sva är 
problematisk eftersom dessa framställer ämnet så det verka som ett stöd som avgörs utifrån 
behov. Ämnet kan där igenom tolkas som om det endast existerar när ett behov finns hos en 
särskild grupp elever. 

5.4.3 Svenska som andraspråks negativa status  
Skolan influeras av en norm från majoritetssamhället gällande vad som betraktas som “svenskt” 
och vad som inte gör det. Detta medför att skolan blir en plats där vissa elever betraktas som mer 
rätta än andra och där några elever behöver anpassa sig till den rådande normen. Den 
undervisning som riktar sig direkt till minoritetseleverna kan på grund av detta förhållande 
påverkas negativt. Elever som deltar i denna undervisning blir betraktade som avvikande eller 
annorlunda. Detta kan innebära en svårighet för eleverna i sin strävan att bli accepterade och få 
höra till. En ytterligare konsekvens av detta kan bli att vissa elever väljer bort att delta i 
undervisning som skulle kunna gynna deras språk- och kunskapsutveckling (Lindberg & 
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Hyltenstam 2012, s. 32). Elever förstår inte alltid heller varför de läser svenska som andraspråk, 
eleverna förstår därför deras exkludering från klassrummet som något som görs för att de är 
”annorlunda” och inte för att de är i behov av en den språkundervisning som kan ges där 
(Johansson 2000, s. 38).  
 
Skolinspektionen (2010, s. 23) beskriver att det främst är bland elever, men även vissa gånger 
hos lärare liksom skolledningar som en negativ bild finns av ämnet sva. Svenska som andraspråk 
betraktas som ett ämne som är mindre värt och som man helst ska ta sig ifrån snarast möjlig och 
istället läsa enligt kursplanen svenska. Skolinspektionen beskriver att på en del skolor de besökt 
så uttrycker både personal och ledning att föräldrarna till eleverna på skolan anser att det är 
negativt för deras barn att läsa svenska som andraspråk.  

5.4.4 Ekonomiska resurser 
Lunneblad och Asplund (2009, s. 101) redogör för att de kunnat se en ekonomisering av skolans 
arbete. Denna har gett konsekvenser för hur de ekonomiska satsningarna görs i skolan. Att satsa 
på elever med svenska som andraspråk blir en risk för skolan. Dessa elever kan behöva extra 
stöd och resurser vilket skulle kunna kosta mer för skolan att tillhandahålla än vad det i slutändan 
genererar. Lunneblad och Asplund initierar att detta kan tänkas få konsekvenser för skolans 
demokratiska uppdrag eftersom rektorer och lärares intresse fokuseras på skolans ekonomiska 
resurser snarare än elevernas rättigheter till en likvärdig utbildning.  
 
Skolinspektionen (2014, ss. 6-7) har granskat 30 kommuner gällande deras arbete med att 
omfördela resurser för att motverka negativa konsekvenser av segregationen på skolans resultat. 
De kommuner som valdes ut i granskningen har stora socioekonomiska skillnader mellan 
bostadsområdena. Genom granskningen framkom det att det finns ett mindre antal kommuner 
där omfördelningen är så liten att den endast uppnås till 1-2%. Skolinspektionen framhåller att 
detta är en sådan liten omfördelning att det är osannolikt att den ska få någon verklig inverkan. 
Samtidigt visar granskningen att det finns kommuner där omfördelningen av resurserna är mer 
kraftfull. Omfördelningen har i dessa fall inneburit upp till 50 % mer skolpeng till vissa skolor 
för att kompensera för de socioekonomiska skillnaderna. Denna omfördelning har i dessa fall 
inneburit att skolorna har fått förutsättningar för att utveckla sin verksamhet.    

6 Teoretisk ram  
Undersökningen utgår ifrån ramfaktorteorin som grundats av Urban Dahllöf och sedan utvecklats 
av Ulf P Lundgren. För att förklara utvecklandet av teorin behöver en historisk återkoppling ges. 
I början av 1900-talet fanns det två parallella skolsystem i Sverige, en allmän folkskola och en 
akademisk realskola. Efter andra världskriget stod skolsystemet inför stora förändringar. Den 
rådande stora politiska frågan var hur dessa två skolsystem skulle kunna slås ihop för att bilda ett 
gemensamt. En annan fråga som följde av beslutet av att införa en sammanhållen skola handlade 
om när det skulle vara lämpligt att differentiera eleverna. För att finna svar på denna fråga 
gjordes en rad olika undersökningar, bland annat en större som benämns som 
Stockholmsundersökningen. Dahllöf använde det material som framkommit i denna 
undersökning och fann nya svar för hur olika former av differentiering av eleverna kunde 
påverka deras resultat. Utifrån de resultat som Dahllöf fann formulerades en modell, vilket lade 
grunden för ramfaktorteorin. Teorin gav nya perspektiv som tidigare inte funnits inom 
skolundersökningar generellt och mer specifikt inom dem som handlade om läroplaner. Teorin 
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gav en modell för kopplingen mellan förutsättningar, processer och resultat utifrån vad som är 
möjligt och inte möjligt inom en viss given ram (Lundgren 2015, ss. 8-9).    
 
Lundgren (2015, s. 9) fortsatte sedan utvecklandet av teorin genom sin forskning. Lundgren fann 
bland annat en koppling till skolans tidsramar och hur dessa påverkade skapandet av olika roller i 
klassrummet. Genom en fördjupning av den första forskning Lundgren gjort undersöktes även 
relationen mellan klassrumsdiskurs och elevernas lärande. I resultatet gick det att se att ramen för 
undervisningen påverkade vilka strategier som läraren använde i sin undervisning. När tiden var 
begränsad lotsade läraren eleverna genom att ge ledtrådar som ledde dem mot det rätta svaret. 
Språket som användes i klassrummet visade sig även vara relaterat till tidsramarna för 
undervisningen, vilket medförde konsekvenser för elever med olika socioekonomiska 
bakgrunder. Genom att undersöka relationen mellan undervisningsprocesser och 
lärandeprocesser gick det att se hur tid som en ramfaktor påverkar organisationen av ett 
undervisningsinnehåll och hur detta i sin tur är relaterat till läroplanens konstruktion.   
 
Lundgren5 beskriver att skolan som institution har vissa bestämda ideologier och idéer som 
grund, vilka påverkar konstruktionen av skolan. Detta i sin tur påverkar de beteenden som skapas 
inom skolan, eller mer specifikt den undervisning som bedrivs där. De ideologier och idéer som 
skolan är uppbyggd utav har en lång historisk förankring som medfört vissa fasta strukturer, 
genom vilka omvärlden klassificeras liksom skolans olika ämnen. Genom de idéer som finns i 
skolan och den klassificering som sker där skapas i sin tur frusna ideologier vilka kan kännas 
igen som föreställningar om “hur det ska vara”. Dessa föreställningar påverkar i sin tur de 
beteenden som kan ses i skolan och den undervisning som bedrivs där. På detta vis sker en 
inramning för hur klassrummet ser ut, hur man delar in elever och även mer generellt hur 
organisationen är uppbyggd. Denna ram sätter gränser för vad som är möjligt och vad som inte är 
möjligt att utföra i undervisningen. Lundgren (ibid.) beskriver även att ramen är påverkade av 
makt och kontroll. Makten kan kopplas till verksamhetens innehåll och den klassificeringen som 
sker, vilket i sin tur kan kopplas till skolans historia och de idéer och ideologier som finns där. 
Skolans ämnen kan vara både starkt och svagt klassificerade, desto starkare klassificering desto 
mer makt innehavs av den kunskapen. Kontrollen är kopplad till inramningen vilken är kopplad 
till de föreställningar som finns i skolan, dessa i sin tur skapar de frusna ideologierna i skolan. 
Inramningen har också en historisk förankring och kan liksom makten vara antingen stark eller 
svag, när inramningen är svag kan de som befinner sig i verksamheten påverka utformningen av 
ramen i viss utsträckning.   
 
Lundgren6 framhåller att ramfaktorteorin kan användas för att kartlägga skolan som institution 
och dess konsekvenser. Det som sker i skolan betraktas genom teorin inte som en enkel orsak 
verkan utan som ett system genom vilket det slutgiltiga resultatet avgörs.  
 

                                                 
5 Ulf P Lundgren seniorprofessor emer. vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
Universitet, föreläsningsmaterial den 23 oktober 2014. 
http://www2.su.se/media/videoplayer/videoplayer3.html?source=rtmp://77.238.37.74/vod/mp4:14209601.mp4&typ
e=vod 
6 Ibid. 
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I denna undersökning används flera av ramfaktorteorins begrepp för att analysera materialet. 
Utifrån undersökningens frågeställningar kan ramfaktorteorin ge verktyg för att besvara dessa. 
Jag har varit intresserad av att undersöka lärarnas mål och motiv med undervisningen liksom de 
förutsättningar som påverkar deras undervisning. Dessa frågeställningar ser jag som en del av 
den ram som sedan påverkar den undervisning som bedrivs. Mål och motiv för undervisningen är 
innefattade här, eftersom dessa kan tänkas ha en viktig inverkan på hur undervisningen sedan 
bedrivs. Föreställningar om ”hur det ska vara” anses påverka både de beteenden och den 
undervisning som kan ses i skolan. Utifrån detta förstår jag de föreställningar som finns bland 
lärarna även som en ramfaktor som påverkar ramen för undervisningen. De klassificeringar som 
skapats, där skolans olika ämnen kan innefattas, betraktar jag i denna undersökning som ämnena 
svenska och svenska som andraspråk. Det är i denna undersökning lärarnas klassificering av 
ämnenas kursplaner som är av intresse. Klassificeringen av kursplanerna kan vara antingen stark 
eller svag. Vid en stark klassificering innehas mer makt av den kunskap som klassificeras. På 
detta sätt kan klassificeringen bidra i förstålsen av vilket av ämnena som i detta avseende har 
mest makt. I denna undersökning förstår jag ett ämnes makt utifrån hur mycket inflytande dess 
kursplan får över undervisningen, eftersom inflytandet kan relateras till vilken kunskap lärarna 
har om kursplanerna. Dessa faktorer kan i sin tur synliggöra hur relationen ser ut mellan 
kursplanerna och undervisningen. Klassificeringen av ämnena kan på detta sätt också anses 
utgöra en del av ramen eftersom klassificeringen i förlängningen kan få inverkan på 
undervisningen. Utifrån att först analysera den ram som går att identifiera för lärarnas 
undervisning, där två av mina frågeställningar är integrerade, avser jag sedan besvara de övriga 
frågeställningarna om hur lärarna beskriver sin undervisning och de problem och möjligheter de 
möter i sin undervisning. Detta kommer göras genom förståelse av hur undervisningen påverkas 
av den ram som finns.  
 
Jag kommer alltså först kartlägga hur ramen ser ut, det vill säga vilka faktorer som lärarna 
beskriver som förutsättningar för sin undervisning, de mål och motiv de utrycker för sin 
undervisning, lärarnas eventuella föreställningar om ”hur det ska vara” samt klassificeringen av 
ämnenas kursplaner.  För att kunna synliggöra hur ramen påverkar undervisningen behöver även 
en redogörelse göras för hur lärarna beskriver sin undervisning, vilket jag kommer att betrakta 
som det som möjliggörs inom ramen. Ramen som finns för undervisningen kan vara antingen 
svag eller stark. Är inramningen svag kan de som befinner sig i undervisningen, i detta fall 
lärarna, påverka denna i viss mån. Är ramen däremot stark, innebär det att inramningen är mer 
bestämd och mindre möjlighet till påverkan finns då. De beskrivna begreppen kommer användas 
för att synliggöra hur ramen för undervisningen inverkar på lärarnas möjligheter att påverka 
denna.   
 
En modell kan bidra till att synliggöra hur ramfaktorteorin kommer att användas i denna 
undersökning. Modellen är inspirerad av Lundgrens7 förklaringsmodell för ramfaktorteorin men 
är sedan tolkad och anpassad till användningen i denna undersökning.  
  

                                                 
7 Ulf P Lundgren seniorprofessor emer. vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
Universitet, föreläsningsmaterial den 23 oktober 2014. 
http://www2.su.se/media/videoplayer/videoplayer3.html?source=rtmp://77.238.37.74/vod/mp4:14209601.mp4&typ
e=vod 
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Figur 1. Modell över tillämpningen av ramfaktorteorin i denna undersökning.  
 
Ramen för undervisningen utgörs av olika ramfaktorer. I denna undersökning betraktas 
förutsättningar, mål och motiv, föreställningar om ”hur det ska vara” liksom klassificering av 
kursplanerna som ramfaktorer i undersökningen.  Klassificeringen av kursplanerna kan vara 
antingen stark eller svag, när klassificeringen är stark innehas mer makt över den kunskapen.  
Ramen kan även antingen vara stark eller svag, när ramen är svag finns viss möjlighet till att 
påverka undervisningen.  

7 Metod 
I detta avsnitt presenteras den använda metoden och det undersökningsverktyg som använts i 
undersökningen. Vidare redogörs för undersökningens urval och genomförande. I beskrivningen 
av genomförandet innefattas de forskningsetiska principerna samt reliabiliteten och validiteten 
för undersökningen. Avslutningsvis ges en beskrivning av analys och bearbetning. 

7.1 Kvalitativ metod 
För att kunna besvara frågeställningarna i undersökningen erfordrades det att jag sökte svaren i 
lärarnas beskrivning av den verksamhet de verkar inom och deras upplevelse av denna. 
Människor ger det som sker omkring dem mening, till skillnad från naturvetenskapens objekt. 
Bryman (2011, s. 362). Detta motiverade mitt val av en kvalitativ studie eftersom det var 
människors berättelser som var utgångspunkten för min undersökning.  
 
Jag behövde försöka uppfatta den verklighet som lärarna i undersökningen beskrev i sina 
berättelser om deras verksamhet. För att kunna göra detta var det av betydelse att jag försökte 
inta lärarnas perspektiv för att se hur de betraktade sin verklighet och vilken mening de 
tillskriver denna. Bryman (2011, s. 362) framhåller att detta förhållningssätt är vanligt bland 
kvalitativa forskare och ett av argumenten för detta är att det är nödvändigt att försöka inta den 
andras roll för att få social kunskap. I undersökning var jag i behov av att få en fördjupad bild av 
den kontext som lärarna befann sig i, det vill säga en relativt detaljerad beskrivning av lärarnas 
undervisning. Denna kontextkunskap behövdes för att kunna besvara syftet och 
frågeställningarna för undersökningen. Bryman framhåller (2011, s. 363) att just beskrivande 
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detaljer är vanligt förekommande bland kvalitativa forskare samtidigt som sökandet efter svar på 
varför-frågor står i fokus. Detta är något som även sammanföll med min undersökning eftersom 
jag sökte en insikt och förståelse för den syn som lärarna hade på undervisningen i svenskämnet i 
grupper där eleverna hade olika förstaspråk och eventuellt läste enligt två olika kursplaner.  
 
Lärarnas berättelser och utsagor tjänade som utgångspunkt för undersökningen och av denna 
anledning behövde jag inta en hermeneutisk kunskapssyn där en förståelse söktes för de 
medverkande lärarnas perspektiv. Thurén, (2007, ss. 94-95) beskriver att hermeneutiken är en 
tolkningslära som sträcker sig längre än till att enbart kunna iaktta och konstatera hur ett 
förhållande är, utan att även få en förståelse för hur en individ upplever den situationen som hen 
befinner sig i.  

7.2 Semistrukturerad intervju 
För att kunna utföra den önskade undersökningen behövde jag ta del av lärarnas egna berättelser. 
Lärarna behövde utifrån sina erfarenheter från verksamheten få berätta om sin syn på 
undervisningen och de mål och motiv de har för denna. De behövde även få berätta om de 
förutsättningar liksom eventuella problem och möjligheter som de möter i undervisningen. För 
att kunna besvara frågeställningarna i undersökningen var därför någon form av intervju 
behövlig. Bryman (2011, s. 433) skriver att intervju troligen är den forskningsmetod som är 
vanligast inom kvalitativ forskning. Eftersom jag ville komma åt lärarnas berättelser om sin 
undervisningspraktik ansåg jag att semistrukturerad intervju var lämpligt. Bryman (2011, ss. 
412-416) beskriver att den semistrukturerade intervjun påminner om ett samtal. De frågor som 
intervjuguiden består av kan omformuleras eller ställas i en annan ordning för att underlätta för 
informanternas berättande. Denna intervjuform kan medföra att informanterna känner sig 
avslappnade i situationen och på grund av detta ge beskrivande och uttömmande svar. När 
undersökningen har ett bestämt område i fokus och när flera informanter ska intervjuas kan den 
semistrukturerade intervjuformen vara att föredra. Dessa faktorer låg som utgångspunkt för mitt 
val av undersökningsverktyg.  

7.3 Urval 
För att få tillförlitliga svar på frågeställningar valde jag att intervjua yrkesverksamma lärare med 
behörighet i ämnet svenska med erfarenhet av att undervisa i grupper där elever har olika 
förstaspråk. En förutsättning för att kunna besvara syftet och frågeställningarna i denna 
undersökning var att lärarna hade denna erfarenhet. Jag valde även att begränsa mig till lärare 
som arbetar inom årskurserna 4-6 eftersom det är inom dessa årskurser min lärarutbildning är 
inriktad emot.  Den typ av urval jag gjorde är vad Bryman (2011, s. 434) beskriver som ett 
målinriktat urval. Denna urvalsteknik beskrivs som den som vanligen rekommenderas när det rör 
sig om en kvalitativ undersökning som utgår från intervjuer. När ett målinriktat urval görs 
försöker forskaren få tillgång till personer som är relevanta för de frågeställningarna som 
undersökningen avser att undersöka. Kihlström (2006, ss. 38-39) bekräftar även att ett 
målinriktat urval är vanligt förekommande vid kvalitativa studier. Kihlström framhåller även att 
de svar som kan ges vid intervjuerna genom ett målinriktat urval kan nå en högre pålitlighet. 
Detta på grund av att informanterna då har erfarenhet av det område som är i fokus för 
undersökningen. Detta medför att informanternas svar inte bygger på endast åsikter och 
tyckanden utan personlig erfarenhet.   
 



18 
 

Gällande omfattningen för antal intervjuer som denna undersökning bygger på begränsades det 
till tre stycken samt en pilotintervju. Begränsning för antalet intervjuer gjordes främst utifrån 
tidsbegränsningen för examensarbetet. Bryman (2011, s. 436) beskriver att antalet intervjuer som 
krävs i en kvalitativ studie bland annat påverkas av vilken omfattning undersökningen har. Om 
undersökningen är av sådan karaktär att olika jämförelser behöver göras mellan olika grupper 
krävs ett större antal intervjuer. I undersökningar där en specifik erfarenhet undersöks behövs 
troligen ett mindre urval än om en större grupp skulle vara i fokus. I denna undersökning ämnade 
jag inte att göra någon jämförelse mellan olika lärargrupper utan jag sökte mig målinriktat till 
några lärare med en specifik erfarenhet. Detta möjliggjorde för att ett mindre antal informanter 
ändå skulle kunna ge ett resultat till undersökningens syfte och svar på frågeställningarna i 
undersökningen. 
 
Informanterna i undersökning arbetade i en medelstor svensk kommun. Jag kontaktade rektorn 
och den biträdande rektorn vid en skola som jag besökt vid två tillfällen under utbildningen. 
Båda dessa besök var aktuella på grund av skolans elevgrupp som i majoritet har svenska som 
andraspråk. Jag hade därför vetskap om att skolan undervisar elever med olika förstaspråk och 
att de som arbetar här därför skulle kunna ingå i min undersökning. Genom den biträdande 
rektorn på skolan fick jag kontakt med tre verksamma lärare i årskurs fem och sex som var 
intresserade av att vara med. Lärarna som är informanter i denna undersökning har varit 
verksamma lärare mellan 8-27 år. Alla medverkande lärare är behöriga och undervisar i ämnet 
svenska. Två av lärarna har behörighet i ämnet svenska som andraspråk, i det ena fallet upp till 
årskurs 3. Ingen av lärarna har dock studerat detta ämne specifikt genom sin grundutbildning 
eller som en kompletterande kurs för att få denna behörighet. Behörigheten kommer från 
yrkeserfarenhet eller tillgodoräknande från behörighet i ämnet svenska. 
 
Totalt intervjuades fyra stycken lärare, en pilotintervju och tre efterföljande intervjuer 
genomfördes. De tre efterföljande intervjuerna var de som användes som underlag till denna 
undersökning. Lärarna arbetade på två olika skolor i den valda kommunen. Läraren som 
intervjuades i pilotintervjun var verksam på en annan skola i kommunen än de lärare som sedan 
intervjuades.  

7.4 Genomförande  
I detta avsnitt ges en beskrivning av undersökningens genomförande. Jag redogör för 
tillvägagången vid utformningen av intervjuguiden. Ytterligare information ges dessutom om 
pilotintervjun. Vidare ges en redogörelse över hur de forskningsetiska principerna följts i 
undersökningen samt för reliabiliteten och validiteten i undersökningen. Avslutningsvis beskrivs 
den analys och bearbetning som gjorts. 

7.4.1 Utformning av intervjuguide 
I utformandet av intervjuguiden försökte jag formulera öppna frågor som skulle ge lärarna 
möjlighet och stimulans till att berätta utifrån sina egna tankar och erfarenheter. Kihlström 
(2006, ss. 37-39) framhåller att det är informanternas tankar, erfarenheter och upplevelser som 
genom intervjun ska synliggöras. På grund av detta är det lämpligt att låta informanterna berätta 
utifrån sina egna erfarenheter. Författaren beskriver även att intervjufrågorna inte ska vara en 
avskrivning av frågeställningarna för undersökningen, utan det är svaren som framkommer av 
intervjufrågorna som ska användas för att sedan besvara frågeställningarna. Intervjufrågorna 
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formulerades därför utifrån syftet och frågeställningarna så att dessa skulle kunna besvaras 
utifrån lärarnas utsagor, samtidigt som en kopiering av frågeställningarna inte gjordes. Jag har 
försökt att även vara tydlig i frågorna och rikta fokus på det som jag var intresserad av att 
undersöka. Intervjuguiden kan ses i bilaga 2.   

7.4.2 Pilotintervju 
Bryman (2011, s. 422) beskriver att det arbete som krävs för att genomföra en pilotintervju kan 
vara mödan väl värd. Dels beskriver författaren att intervjuguidens lämplighet kan testas på detta 
sätt, det vill säga om de intervjufrågor som ställts genererar svar som är av betydelse för syftet 
och frågeställningarna. Vidare ges genom pilotintervjun erfarenhet av att intervjua. Med dessa 
faktorer som utgångspunkt samt ett handledningssamtal ansåg jag att det skulle vara värdefullt 
att göra en pilotintervju.  
 
Till pilotintervjun var jag inte lika målinriktad utan använde mig mer av vad Bryman (2011, s. 
433) benämner som ett bekvämlighetsurval. Jag hade till pilotintervjun inte samma behov av att 
kunna göra en ingående analys av intervjun utan ville främst testa lämpligheten av min 
intervjuguide. Av denna anledning har pilotintervjun inte inkluderats i undersökningens resultat.  
Till pilotintervjun användes en kontakt som jag fått på en av de skolor som jag haft min 
verksamhetsförlagda utbildning på under utbildningen. Den medverkande läraren i pilotintervjun 
har liksom de övriga lärarna behörighet i ämnet svenska och erfarenhet av att undervisa i grupper 
där eleverna har olika förstaspråk. Dock var den sistnämnda erfarenheten inte lika omfattande 
som den de övriga lärarna som medverkade i undersökningen hade. Läraren var även verksam i 
en årskurs 6:a.  
 
Efter pilotintervjuerna gjordes endast en liten förändring i intervjuguiden genom tillägg av en 
fråga. Denna fråga är markerad med en fotnot i intervjuguiden.   

7.4.3 Forskningsetiska principer 
För att skydda de personer som ingår i denna undersökning har jag tagit hänsyn till de 
forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002, s. 6) framhåller som fyra allmänna 
huvudkrav. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Hur jag gjort för att följa dessa krav beskrivs här.  
 
Enligt informationskravet bör de som deltar i undersökningen ges information om 
undersökningens syfte samt att deltagande i undersökningen är frivilligt (Vetenskapsrådet 2002, 
s. 7). För att följa informationskravet utformade jag ett missivbrev (se bilaga 1) med information 
om undersökningen. Den första kontakten etablerades genom den biträdande rektorn via mail, 
det var här jag första gången presenterade min undersökning. Jag beskrev vilket område jag var 
intresserad av att undersöka och efterfrågade lärare som skulle kunna vara intresserade av att 
delta. I detta tidiga skede hade jag ännu inte missivbrevet klart och lärarna tillfrågades därför 
utifrån min beskrivning av mitt arbete. När kontakten förmedlats till lärarna som kunde tänka sig 
att vara med, mailade jag dessa lärare och bifogade mitt missivbrev för att ge dem utförligare 
information om undersökningen. Hermerén (2011, s. 43) framhåller att informanterna borde ges 
informationen både skriftligt och muntligt. I inledningen av varje intervju tillfrågade jag därför 
lärarna om de tagit del av missivbrevet och beskrev kortfattat hur de forskningsetiska principerna 
kommer följas.   
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För att uppfylla samtyckeskravet bör deltagande i undersökningen bygga på frivillighet. Detta 
innebär att de deltagande bör ge sitt samtycke till medverkan samt att de under undersökningens 
gång om de så önskar ha möjlighet att återkalla sitt samtycke (Vetenskapsrådet 2002, s. 9).  
Hermerén (2011, s. 44) framhåller även att tillgång till transkriptionen bör erbjudas och tilldelas 
om så önskas av de deltagande. Samtyckeskravet uppfylldes i undersökningen genom att lärarna 
blev tillfrågade av deras biträdande rektor, lärarna hade då möjlighet att tacka nej till att delta. 
När jag kontaktade lärarna själv hade de även möjlighet att avböja sitt deltagande i 
undersökningen. Lärarna erbjöds även tillgång till transkriptionen av deras intervju, ingen av 
lärarna tyckte dock att detta var behövligt.   
 
Personuppgifterna till de som deltar i undersökningen ska enligt konfidentialitetskravet skyddas 
för att värna om deras personliga integritet. Detta innebär att deras identitet behöver 
anonymiseras samt att det insamlade materialet bör hanteras varsamt så att inga obehöriga kan få 
tillgång till detta (Hermerén 2011 ss, 67-69; Vetenskapsrådet 2002, s. 12). För att uppfylla dessa 
krav har jag i presentationen valt att använda tre fiktiva könsneutrala namn - Kim, Michel och 
Robyn. Lärarna fick genom den biträdanderektorn och genom mitt besök reda på vilka andra 
lärare från skolan som var medverkande. Lärarna är av olika kön och för att deras svar därför inte 
ska kunna härledas direkt till någon av dem har jag valt att använda dessa namn. De insamlade 
materialet har jag hanterat med försiktighet och inte låtit någon obehörig ta del av, det har endast 
diskuterats med min handledare men även då har lärarna varit anonyma.  
 
Det material som samlas in i en undersökning ska enligt nyttjandekravet enbart användas i 
forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). Detta krav uppfylls genom att det insamlade 
materialet enbart används till denna undersökning. Jag kommer inte sprida materialet vidare eller 
använda det i något annat avseende.  

7.4.4 Reliabilitet och validitet 
Bryman (2011, s. 351) skriver att begreppen reliabilitet och validitet har ifrågasatts av kvalitativa 
forskare och relevansen av dessa begrepp för denna typ av forskning. Ett exempel som lyfts av 
Bryman är att validitet kan sammankopplas med mätning och eftersom detta inte är centralt för 
kvalitativa undersökningar minskar begreppets tillämplighet. LeCompte och Goetz (1982, se 
Bryman 2011 s. 352) har skrivit om begreppen reliabilitet och validitet i relation till kvalitativ 
forskning och de delar in både reliabiliteten och validiteten i extern och intern. 
 
Extern reliabilitet beskrivs gälla för i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas 
(replikeras). I kvalitativ forskning kan det vara svårt att tillfredsställa detta kriterium eftersom det 
är svårt att återskapa en social miljö exakt så som den varit när undersökningen utförts. Utifrån 
denna vetskap kan den externa reliabiliteten betraktas som relativt låg eftersom de intervjuer som 
gjordes med lärarna inte kan återskapas exakt (Lecompte & Goetz 1982, se Bryman 2011 s. 352). 
Bryman (2011, s. 416) beskriver att semistrukturerade intervjuer är motiverat att använda när 
flera forskare ska ingå i fältarbetet på grund av att en viss jämförbarhet möjliggörs. Eftersom jag 
i denna undersökning använt mig av semistrukturerad intervju skulle detta kunna tänkas stärka 
replikerbarheten. Samma intervjuguide skulle kunna återanvändas och materialet skulle kunna 
jämföras med det som framkommit i denna undersökning. Intervjuguiden testades även i en 
pilotintervju vilket stärkte lämpligheten av frågorna, detta möjliggör för att återanvända dem i en 
annan undersökning. Enligt Lecompte och Goetz (1982, se Bryman 2011 s. 352) beskrivs den 
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interna reliabiliteten som betydelsefull i de fall det är flera personer som utför undersökningen. 
För att stärka den interna reliabiliteten behöver de komma överens om en samsyn kring hur det 
som ses och hörs ska tolkas. Eftersom jag varit ensam i tolkningen och analysen av det 
insamlade materialet påverkas den interna reliabiliteten inte av att det skulle kunnat förekomma 
olika tolkningar av det som setts och hörts.  
 
 Den interna validiteten innebär att det ska finnas en överensstämmelse mellan det som 
observeras av forskaren i undersökningen och de teoretiska idéer som sedan utvecklas av 
forskaren (Lecompte & Goetz 1982, se Bryman 2011 s. 352). Eftersom jag i denna undersökning 
inte utvecklat några egna teoretiska idéer utan utgått ifrån ett färdig teoretiskt ramverk kan den 
interna validiteten i detta avseende inte direkt relateras till denna undersökning. Den interna 
validiteten kan däremot anse stärkas eftersom den teoretiska ramen används vid analysen av 
materialet. Den externa validiteten har med undersökningens generaliserbarhet att göra, alltså i 
vilken mån undersökningens resultat kan anses giltigt för andra sociala miljöer och situationer. 
Den externa validiteten har en tendens att bli relativt låg inom kvalitativa studier eftersom dessa 
vanligen har ett begränsat urval vilket även är fallet för denna undersökning. På grund av detta 
kan det resultat som framkommit igenom undersökningen inte betraktas som generellt för andra 
skolor och lärare.  

7.5 Analys och bearbetning 
Utifrån den teoretiska ramen och frågeställningarna sammanställde jag ett antal frågor som skulle 
användas vid analysen av de transkriberade intervjuerna. De såg ut så här: 
 

1. Kartlägga ramen 
a. Hur beskriver lärarna förutsättningarna för sin undervisning? 

 
b. Vilka mål och motiv uttrycker lärarna för sin undervisning? 

 
c. Uttycker lärarna några föreställningar om ”hur det ska vara”? 

 
d. Hur beskriver lärarna de olika kursplanerna? 

Hur ser de olika kursplanernas inflytande på undervisningen ut?  
 

2. Kartlägga undervisningen  
a. Hur beskriver lärarna sin undervisning? 
b. Vilka problem och möjligheter beskriver lärarna utifrån undervisningen? 

 

3. Är ramen stark eller svag? 
a. Kan lärarna påverka sin undervisning? 

i. På vilket sätt? 
ii. Vad får deras möjlighet till påverkan för konsekvenser? 

 
 

Jag valde att kombinera frågeställningarna med den teoretiska ramen. Detta gjordes eftersom 
frågeställningarna kan synliggöra delar av ramen för undervisningen liksom undervisningen i sig. 
De övriga frågorna är också kopplade till teorin. Dessa frågor utformade jag efter de olika 
områden som teorin innefattar i denna undersökning.  
 
Jag gjorde en färgkodning utifrån de olika punkterna ovan. I punkt 1) gällande kartläggningen av 
ramen gjordes färgkodningen utifrån de understrukna frågorna med samma färg. Dessa utgör två 
av frågeställningarna i undersökningen. De frågor som kan ses i c) och d) var från början inte 
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innefattade i vad jag förstod som ramfaktorer. Genom analysen av materialet framkom det att 
även dessa kunde betraktas som ramfaktorer, varav dessa omformades i analysverktyget från 
egna huvudpunkter till underfrågor till huvudrubriken ”kartlägga ramen”. På grund av detta hade 
dessa frågor enskilda färger. I punkt 2) och 3) användes en färg för frågorna tillhörande punkt 2) 
och en för frågorna tillhörande punk 3).  
 
Vid genomläsning av transkriptionen färgkodades materialet utifrån beskrivningen ovan. Alltså i 
vissa fall utifrån huvudrubriker och i andra utifrån några av de frågor som nu står under en av 
huvudrubrikerna. På detta sätt skapade jag olika teman utifrån ramfaktorteorin som kunde hjälpa 
mig att tillämpa denna vid analysen av mitt material. Efter genomläsning av varje enskild 
transkription skrevs en sammanfattning i punktform under varje fråga ovan utifrån vad som 
kommit fram gällande dessa i intervjun. Detta innebar att jag sedan hade tre olika dokument där 
transkriptionerna sorterats in utifrån frågorna ovan. Dessa användes sedan för att göra en 
jämförande analys av materialet. Detta steg ämnade synliggöra gemensamma drag mellan 
lärarnas utsagor. En ny färgkodning gjordes här där allt som var gemensamt i lärarnas utsagor 
markerades med en färg. På detta sätt blev det tydligt vad det var som återkom i lärarnas olika 
berättelser och som därmed kunde betraktas som gemensamt dem emellan.  

8 Resultat 
Här följer en redogörelse av resultatet för undersökningen. Resultatet presenteras utifrån 
ramfaktorteorin i undersökningen. Ramen för undervisningen presenteras först, det jag förstått 
som ramen i denna undersökning är de förutsättningar som påverkar lärarnas undervisning 
liksom de mål och motiv de uttryckt för denna. Ramen betraktas också innefattas av de 
föreställningar som framkommit hos lärarna över ”hur det ska vara”, dessa beskrivs och i vilken 
mån de kan tänkas påverka undervisningen. Klassificeringen av kursplanerna betraktas även som 
en ramfaktor i denna undersökning. Klassificeringen synliggörs igenom lärarnas beskrivningar 
av kursplanerna och kursplanernas inflytande på undervisningen. Kursplanernas inflytande på 
undervisningen betraktas i denna undersökning som representativt för vilken av kursplanerna 
som lärarna har mest kunskap kring och vilken kursplan som i detta avseende har mest makt.  
 
Efter presentationen av ramen följer en redogörelse av hur lärarna beskrev sin undervisning och 
de problem och möjligheter de möter i denna. I denna beskrivning innefattas alltså det som finns 
inom ramen för undervisningen och som samtidigt är påverkad av ramen. Därefter redogörs för 
det som framkommit gällande ifall ramen är starka eller svaga. Eftersom ramens styrka påverkar 
vilka möjligheter till inflytande som finns kan detta ha betydelse för hur lärarnas undervisning 
beskrevs.  
 
I resultatet kommer både det som var gemensamt för lärarna liksom det som ibland skilde dem åt 
att presenteras, för att ge en så heltäckande bild av lärarnas undervisning som möjligt. Lärarna 
benämns med de fiktiva namnen Kim, Michel och Robyn för att möjliggöra för att följa lärarnas 
utsagor genom resultatet.  

8.1 Kartläggning av ramen 
Inledningsvis ges en redogörelse av de förutsättningar som lärarna beskrev för sin undervisning. 
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Efter detta beskrivs även de mål och motiv som lärarna uttryckte för sin undervisning samt de 
föreställningar om ”hur det ska vara” som framkommit hos lärarna. Slutligen redogörs för hur 
lärarna beskrev kursplanerna och deras inflytande på undervisningen.  

8.1.1 Förutsättningar 
Elevsammansättningen är en förutsättning för undervisningen eftersom denna genererar vissa 
behov hos eleverna. I stort sett alla eleverna i lärarnas klasser har svenska som andraspråk, 
samtidigt är majoriteten av eleverna födda i Sverige. Några av eleverna i lärarnas klasser är 
nyanlända, vilket enligt riktlinjer i den kommun lärarna arbetar i innebär att eleverna inte varit 
längre än fyra år i Sverige. Elevernas skolbakgrund lyftes också som något som påverkar 
elevernas individuella förutsättningar liksom förutsättningarna för undervisningen. Michel 
beskrev det så här: 
 

… Vi är ju så medvetna om den uppsättningen elever som vi har, och vi har ju jobbat på det 
sättet i så många år så jag menar, hade jag stått i en klass där jag bara har svenska barn så hade 
jag kanske inte pratat på samma sätt och pratat begrepp på samma sätt och jobbat på samma 
sätt. Man anpassar ju sitt sätt att arbeta utifrån den elevgruppen man har. 

 
Ekonomiska resurser är en viktig faktor som påverkar undervisningen i hög grad. Lärarna 
beskrev att det kommer många nyanlända till deras skola och att det därför är svårt att ge alla 
elever den undervisning som de behöver, eftersom resurser inte finns till detta. Detta medför att 
alla elever inte har möjlighet att medverka i den sva-undervisning som ges separat. Kim beskrev 
detta så här: 
 

… den [separata] sva-undervisningen […] har blivit för endast de nyanlända. Det har blivit att 
de kanske går ett år där och sen blir det inte så mycket för det kommer så många nyanlända 
hela tiden. Så på schemat står det svenska och svenska som andraspråk/sva, på alla 
positionerna där jag har svenska. 

 
Eftersom alla elever inte kan medverka i den separata sva-undervisningen kan detta tänkas 
påverka att sva-undervisningen även behöver ges inne i det ordinarie klassrummet. Att det står 
både svenska och svenska som andraspråk innebär nog alltså inte enbart att vissa elever ibland 
går iväg vid detta tillfälle. Undervisningen inne i det ordinarie klassrummet kan därför tolkas 
vara avsedd både för ämnet svenska och för ämnet svenska som andraspråk.  
 
 De ekonomiska resurserna påverkar även den tid eleverna har möjlighet att befinna sig på 
CFL(Centrum för flerspråkigt lärande). Till CFL kommer nyanlända elever för kartläggning av 
deras språkkunskaper och får viss förberedelse i språket innan de kommer ut till en ordinarie 
klass. Från CFL kan även studiehandledare komma ut till skolan för att ge studiehandledning på 
elevernas förstaspråk.  Vissa elever har ingen möjlighet att gå på CFL utan slussas direkt ut i en 
klass. Kim beskrev situationen så här: 
 

… Pengarna tar ju slut på CFL. Innan förra hösten tog de ju slut tillexempel och då var det 
nästan ingenting och då blir det väldigt synd om de här barnen som kanske får sitta hela 
dagarna utan att få tala med någon på sitt eget modersmål över huvud taget, eller få någon extra 
hjälp… 

 
De ekonomiska resurserna påverkar även tillgången till lärare som är utbildade i svenska som 
andraspråk. På skolan finns endast en sva-lärare som eleverna kan gå till för att få undervisning i 
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sva. Lärarna beskrev att det samtidigt finns ett stort behov av detta bland deras elever och att de 
eleverna som har det största behovet blir de som ges möjlighet att gå.  
 
Klasstorleken kan även härledas till de ekonomiska tillgångarna. Lärarna beskrev att klasserna är 
stora och att det på grund av detta blir svårt att tillgodose alla elevers behov. Robyn framhöll 
möjliga positiva effekter om klasserna skulle bli mindre: 
 

Då hade man fått mer tid för varje enskild elev, sen tror jag det finns andra effekter också. Att 
eleverna själva ser sig som en i gruppen och känner en delaktighet och att elevens engagemang 
ökar i en liten grupp. Så jag tror på mindre klasser.  

 
Tid är en annan faktor som lärarna beskrev som en förutsättning för sin undervisning, lärarna 
upplever att tiden som de skulle behöva ge till eleverna inte räcker till. Detta medför att lärarna 
kanske inte hinner förbereda en elev språkligt innan en lektion för att denna sedan ska kunna ta 
till sig lektionsinnehållet. Det kan även innebära att lärarna inte hinner hjälpa alla elever under 
ett lektionstillfälle eller ge de elever som behöver extra tid med läraren detta. Kim beskrev 
förhållandena så här: 
 

Jag kan tycka att det är svårt att hinna med, jag skulle gärna vilja hinna med att sitta med de 
nyanlända, men jag hinner inte så mycket tyvärr. Visst skulle det vara bra att vara två 
pedagoger i klassrummet så att den ena kunde ägna sig åt de lite mer. 

 
 
I kommunen som lärarna arbetar finns det något som kallas för en 4-års regel. Denna innebär att 
när du har varit i Sverige i 4 år ska du inte längre betraktas som en nyanländ elev och då ska du 
inte heller läsa enligt kursplanen i sva. Denna regel har i vissa fall påverkat lärarna i deras 
undervisning. Det råder lite oklarheter om regeln idag finns kvar. Kim uttryckte sig så här om 4-
års regeln: 
 

… vi har den här fyraårs-regeln som gäller. Och jag tror fortfarande att den gäller officiellt, att 
elever som har varit mer än fyra år i Sverige ska läsa enligt kursplanen i svenska. Sen tyckte väl 
inte vi pedagoger att det var riktigt schyst att göra så. 
 

Michel uttryckte sig så här: 
 

… tidsbegränsat det har vi ju haft här innan, […] då var det inte vår rektor utan vår 
områdeschef för ett antal år sedan gick in och bestämde att sva det var man max fyra år, och det 
är också helt befängt kan jag ju tycka. Vadå fyra år? 
 
... det här med nationella prov, […] då hade man tagit det här med, ah men hade man varit i 
Sverige i fyra år så skulle man skriva nationella proven liksom. […] utifrån ankomstdatum så 
hade hon ju varit här i fyra år, […] jag visste ju redan innan att hon skulle ha svårt att klara de 
nationella proven. Och då blir man lite så här, för vem skulle liksom gör vi det här egentligen?  

 
Denna regel kan alltså i vissa fall medföra att elever som lärarna kanske inte anser ska läsa enligt 
kursplanen i svenska ändå ska göra detta. Regeln har som framkommer av Michels uttalande 
också kommit att innebära att en elev som läraren anser inte skulle behöva göra nationella 
proven ändå blivit ”tvingad” till det.  
 



25 
 

Bedömningen gällande vilka elever som ska läsa enligt sva beskrevs bland lärarna avgöras på 
olika sätt. Lärarna beskrev att detta är ett beslut som fattas av rektorn samtidigt som lärarna har 
mycket att säga till i avgörandet. I andra fall är det sva-läraren som gör denna bedömning. De 
nyanlända eleverna är vad som nämns som ”givna sva-elever” samtidigt påverkas vilka elever 
som får läsa sva av hur nivån i klassen ser ut. Michel sa så här: 
 

Alltså det är ju rektorn som beslutar, men han beslutar ju, jag säger ju vad jag tycker och sen 
fattar ju han ett beslut… 
 
… många gånger har de ju [det] i botten, det har ju ändrat sig så, men jag menar, vi får ju så 
himla många nyanlända nu och då är det ju vår sva-lärare som får in en massa papper och så här 
och de är ju givna sva-elever… 
 

Robyn beskrev att avgörandet påverkas av de övriga elevernas nivå: 
 

… jag fick en elev i höstas där hon var en utav de få invandrarbarnen [på den tidigare skolan], 
och där körde de ju policyn att alla med invandrarbakgrund hamnar i sva. Och så kommer hon 
hit och visar att hon är jätteduktig i jämförelse med resten av min grupp. Och då är det 
självklart att hon inte ska vara kvar i den gruppen utan ska flyttas över till svenska.  

 
Bedömningen kan ses som en förutsättning eftersom den påverkar vilka elever som 
sedan läser enligt kursplanen svenska som andraspråk.  
 
Lärarna beskrev även vissa sociala faktorer som förutsättningar för undervisningen.  Dessa kan 
gälla elevernas kamratrelationer eller hemförhållanden. Elevernas föräldrars utbildningsbakgrund 
samt deras syn på skolan beskrevs även påverka eleverna. I sociala faktorer kan även ämnet 
svenska som andraspråks status betraktas som en faktor eftersom eleverna i vissa fall beskrivits 
visa en motvilja till att gå iväg till sva-undervisningen. Kim beskrev påverkan så här: 
 

… fast du säger att det är likvärdigt så, de tänker ju ändå att jag får gå ifrån för att jag inte kan 
så mycket. Och som jag berättade innan är det några som blir sura när de får gå ifrån med 
studiehandledare eller till sva-undervisning… 

 
Robyn lyfte upp elevernas bakgrund och deras föräldrar ett flertal gånger:  
 

Högutbildade föräldrar är mer drivna till att stötta sina barn i skolarbetet, jag har föräldrar som 
inte kan läsa och skriva och få de att stötta sina barn i läsning eller, det är inte… 

 
Denna lärare anser att elevernas liksom deras föräldrars bakgrund är en ganska stark 
bidragande faktor för vad som möjliggörs i undervisningen eftersom detta påverkar 
elevernas förutsättningar både i och utanför klassrumet.  

8.1.2 Mål och motiv 
De mål och motiv som lärarna uttryckt för sin undervisning förstår jag som en ramfaktor som 
kan tänkas påverka hur undervisningen bedrivs. De mål och motiv som uttrycktes kommer 
presenteras här samt en tolkning av vilka konsekvenser detta kan tänkas få för undervisningen.  
 
Alla de intervjuade lärarna anser att läsningen är ett mål för deras undervisning. Lärarna 
motiverar detta med att läsningen är något som man behöver för att hantera andra situationer 
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både i det privata livet liksom i skolans andra ämnen. Läsningen beskrevs bland annat som en 
inkörsport till både skolans ämnen liksom samhället. Kim beskrev det så här: 

 
Men läsningen är ju en ingång till precis allt, in i samhället, in i andra ämnen, ja, mycket att du 
ska våga engagera dig, att du har ett bra språk, det är jätteviktigt tycker jag. Och genom att läsa, 
om du själv upptäcker glädjen med att läsa, det räcker inte med skolan, du måste göra det 
hemma också. Så därför tycker jag det är jätteviktig. 

 
Michel uttrycker att målet för undervisningen är att ge eleverna bättre läsförståelse. Läraren 
motiverar arbetet genom rapporter om att elevernas läsförståelse försämrats och att läraren själv 
uppmärksammat behovet när arbetet startats. Robyn uttryckte även att ett mål för undervisningen 
är just läsningen. En av de motiveringar som ges till detta arbete kan dock uppfattas som 
problematisk eftersom den kategoriserar eleverna på ett sådant sätt att de kan anses tillhöra en 
grupp som skulle befinna sig i en särskild riskzon i samhället.  
 

… det finns ingen som sitter i fängelse som har läst hundra böcker. Vad gör man inte då för att 
barnen inte ska hamna i fängelset? Jo man ser till att de läser hundra böcker. 

 
Samma lärare uttryckte även att skrivningen är ett mål för undervisningen men uttrycker ganska 
låga förväntningar för sina elever: 
 

… man ska kunna skriva saker som man ska kunna lämna ifrån sig, som förälder ska du kunna 
skriva en lapp till dina barns fröken och lite det får man ha i bakhuvudet att du ska komma dit 
med det skrivna utan att skämmas för det. 

 
De mål och motiv som Robyn uttryckte för sin undervisning kan tänkas påverkas av hur läraren 
betraktar sina elever och vilken grupp i samhället de anses tillhöra. Detta i sin tur verkar påverka 
vad Robyn anser vara centralt för undervisningen samt vilka förväntningar som kan ställas på 
eleverna.  
 
För de nyanlända eleverna beskrevs läsningen inte som lika central, lärarna anser att det inte är 
bra om de i för hög utsträckning är med under läsningen eftersom detta inte gynnar dem.  Det 
kan vara bra korta stunder så att de får höra språket, men utöver det så är det bättre att de får 
igång sin egen läsning. Michel beskrev det så här: 
 

… den ena utav [eleverna] har jag låtit läsa, lite grann, men det är också det, hon läser så 
knackigt att det är lite taskigt att utsätta henne för det […]. Men det är ändå nyttigt för henne att 
sitta och lyssna…  

 
Eftersom lärarna inte anser att de nyanlända eleverna gynnas av att vara med vid högläsning i 
klassen i någon hög utsträckning påverkar det hur de utformar undervisningen för eleverna när 
högläsning ”står på schemat”. Eleverna är ibland med men går vanligen istället iväg till sva-
läraren. Att lärarna anser att just läsningen är central och viktig generellt för deras undervisning, 
om än i olika grad för olika elever, medför att det är något som prioriteras i undervisningen.  

8.1.3 Föreställningar om ”hur det ska vara” 
Enligt ramfaktorteorin kan föreställningar om ”hur det ska vara” påverka de beteenden som kan 
ses i skolan samt den undervisning som bedrivs där. I lärarnas berättelse gavs uttryck för vissa 
föreställningar som skulle kunna kopplas ihop med vad de anser är ”hur det ska vara”.  
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Två av lärarna beskrev att det var bättre när skolan hade förberedelseklasser och ger på så vis 
uttryck för en föreställning om att de nyanlända eleverna gynnas bäst när de ges undervisning 
separat. Detta kan synliggöras genom Robyns missnöje med att förberedelseklasserna inte längre 
finns kvar:  
 

… jag tyckte det var fel att de ändrade. 
 
Robyn ansåg att eleverna gynnades mer av den undervisning som de kunde få i 
förberedelseklasserna eftersom de då fick befinnas sig i en miljö där de angavs lära sig bättre. 
Det är svårt att dra några slutsatser om hur denna föreställning påverkar lärarnas undervisning, 
mer än deras upplevelse om att eleverna inte alltid får det de behöver i nuläget.  
 
Kim beskrev att eftersom sva och svenska inte ska vara detsamma så kan den separata sva-
undervisningen inte användas för att ge eleverna förberedelse inför vad de sedan ska göra på de 
gemensamma lektionerna i svenskämnet. Kim ger på detta vis uttryck för en föreställning om hur 
undervisningen i svenska och sva ska se ut. På detta sätt framkommer även att undervisningen i 
det ordinarie klassrummet inte innefattar undervisning enligt kursplanen sva på ett lika tydligt 
sätt som enligt kursplanen svenska. Undervisning i sva blir något avskilt även om vissa elever 
följer denna kursplan när de befinner sig i det ordinarie klassrummet och deltar i den 
gemensamma undervisningen i svenskämnet. Kim uttryckte det så här:  
 

Det som svenska två läraren jobbar med ska ju egentligen inte vara det som vi jobbar med i 
klassen. Utan ska ju ha de här grunderna i svenska två, de viktiga orden man måste kunna och 
så.  
 

Denna föreställning om ”hur det ska vara” får direkt koppling till lärarens undervisning eftersom 
den påverkar vad läraren anser ska vara det som eleverna arbetar med vid de olika 
undervisningstillfällena.  

 
Michel gav uttryck för att sva är betraktat som ett stödämne från vad som anses som den 
ordinarie undervisningen genom uttalandet: 

 
Den här personen skulle behöva lite sva ... 

 
Både svenska och svenska som andraspråk är två olika ämnen. Den ovanstående föreställningen 
kan ge en bild av att svenska som andraspråk är något som ges lite extra under en begränsad tid. 
Denna föreställning kan kopplas samman med upplägget av sva- undervisningen på skolan där 
eleverna under en tid kan gå iväg för att få sva-undervisning för att sedan få återgå till den 
gemensamma undervisningen i klassen. Detta i sin tur är kopplat till skolans ekonomiska 
resurser.  
 
Robyn drar många paralleller till “svenska klasser” och ger en ganska generaliserad bild av hur 
det är i dessa. Både eleverna och föräldrarna beskrivs som en homogengrupp, denna grupp 
uppfattas som den som är norm för läraren. Föräldrarna till de elever som läraren undervisar 
beskrevs som lågutbildade och inte drivna på samma sätt som andra föräldrar och att de på grund 
av detta inte kan stötta sina barn lika bra. Robyn uttryckte sig så här: 
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… har du en grupp, en homogengrupp där alla har språket och välutbildade och drivna 
föräldrar, så kan du säga, ”nu ska vi jobba med det här”, och skriver du det i veckobrevet så 
kommer ju alla föräldrar vara på sina barn och hjälpa dem och stötta de. När du börjar i första 
klass så kan halva klassen läsa för att föräldrarna tycker det är viktigt och föräldrarna vet om att 
i årskurs två åker vi till simskolan och därför ser de till att deras barn kan simma i årskurs ett 
[…] ... det är helt annorlunda här … 
 

Läraren ger en föreställning om att den grupp elever som läraren undervisar och deras föräldrar 
är en homogengrupp. De andra elever och föräldrar som läraren jämför med beskrevs också som 
en homogen grupp. Detta kan tänkas inverka på lärarens förväntningar gentemot eleverna 
eftersom Robyn tidigare har gett uttryck för att dessa är relativt låga.  

8.1.4 Klassificering av kursplanerna 
Enligt ramfaktorteorin kan skolans ämnen vara både starkt och svagt klassificerade, desto 
starkare klassificering desto mer makt innehavs av den kunskapen. Det inflytande som respektive 
kursplan får i undervisningen kan belysa vilken kursplan som är starkast klassificerad av lärarna 
och därav innehar mest makt i form av att lärarna har mer kunskap om denna. Klassificeringen 
synliggörs igenom hur lärarna beskrev kursplanerna och dess inflytande på undervisningen. 
Lärarnas klassificering av kursplanerna betraktas på detta sätt som en ramfaktor. 
 
Kursplanerna svenska och svenska som andraspråk beskrevs av lärarna som väldigt lika 
varandra. Detta är något som utgör en förutsättning för undervisningen och som genererar olika 
konsekvenser för lärarnas undervisning. Robyn beskrev att ingen direkt hänsyn tas till någon 
utav kursplanerna: 
 

Nä, vi har ju suttit på studiedagar och jämfört och de är ju rätt lika, alltså, och, jag tänker nog 
inte så, att “aha den här eleven ska”… jag ser det nog som en grupp, där alla har svårigheter i 
svenska. 
 

Robyn uttrycker en osäkerhet över vilken kursplan det är som följs i undervisningen. Det är även 
svårt för läraren att beskriva hur kursplanerna finns med i undervisningen. Läraren tror sig ta 
mest hänsyn till de elever som har det svårt. Läraren exemplifierar med när de nationella proven 
gjordes och att det då fanns en ytterligare bedömningsgrund för eleverna som följer kursplanen i 
sva. Det var här man kunde se att det fanns elever som läste enligt olika kursplaner. Läraren ville 
inte beskriva skillnaderna mellan kursplanerna utan säger: 
 

Nä jag passar nog, jag passar nog på den frågan… 
 
 

Kim beskrev att eftersom kursplanerna är så lika blir det först vid bedömningen som det är 
viktigt att ta hänsyn till att det är två olika kursplaner:  

 
Det får jag tänka på när jag ska sätta betyg egentligen, för än så länge, för kriterierna som de 
ska uppnå i sva och svenska är ju ganska lika, det skiljer inte jättemycket i kursplanen för 
svenska och sva. Så det är när man ska bedöma, när man ska sätta betyg på [eleverna] som i 
6:an, det är då det är viktigt tycker jag det här. 

 
Michel beskrev att eftersom kursplanerna är så lika infinner sig en osäkerhet för varför det finns 
två. Läraren beskrev att planeringen utifrån två kursplaner inte ser särskilt annorlunda ut. Läraren 
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framhåller att kursplanerna är lika men att sättet att arbeta blir annorlunda i praktiken när elever 
har svenska som andraspråk. 
  

... när vi jobbar med eleverna, så sättet, tänket, det är där man ser skillnaden, inte i texten i 
skriften, när du sitter och jämför innehållet där.  

 
Lärarna gav uttryck för att kursplanerna svenska och svenska som andraspråk klassificeras som 
väldigt lika varandra, så lika att det blir svårt för lärarna att uttrycka hur kursplanerna finns med i 
undervisningen. Undervisningen beskrevs bland annat utgå från ett gemensamt behov i klassen 
och inte en särskild kursplan. Inflytandet kursplanen i sva får verkar i viss mån begränsas till 
bedömningen för de elever som följer den kursplanen. Samtidigt beskrevs praktiken bli 
annorlunda även om kursplanerna är lika varandra. Lärarnas klassificering av kursplanerna 
verkar utgå från kursplanen svenska och kursplanen i sva blir den som ”inte skiljer sig”. 
Kursplanen i svenska som andraspråk verkar enbart föras in explicit i undervisningen när någon 
bedömning ska göras. Detta skulle kunna tolkas som att det är kursplanen i svenska som är 
starkast klassificerad av lärarna och att det även är denna kursplan som de har mest kunskap om, 
mer makt innehas därmed även av den kunskapen.  

8.2 Kartläggning av undervisningen 
Här följer en redogörelse för hur lärarna beskrev sin undervisning, alltså det som kan betraktas 
som det som möjliggörs inom ramen. De problem och möjligheter som lärarna beskrev att de 
möter i sin undervisning kommer även presenteras här. Undervisningen förstår jag påverkas av 
de ramfaktorer som finns för denna. Allt i lärarnas undervisning kommer dock inte presenteras 
med koppling till olika ramfaktorer eftersom jag förstår det som att dessa skapar en 
sammanhållen inverkan på hur undervisningen sedan blir.  

8.2.1 Beskrivning av undervisningen 
Lärarna beskrev att elever som läser enligt de olika kursplanerna svenska och svenska som 
andraspråk undervisas tillsammans, samtidigt som viss uppdelning förekom. Robyn beskrev hur 
uppdelningen såg ut i lärarens klass:  
 

Alla läser enligt svenska utom tre som läser enligt sva. […] En utav [eleverna] har undervisning 
någon annanstans också, sen är ju, alla tre utav de har ju språkstödjare, men just i svenskan är 
det en utav de som går iväg.  

 
Att eleverna undervisas tillsammans och därmed utgör en viss elevsammansättning har även 
beskrivits som en förutsättning för undervisningen som påverkar hur denna blir. Detta kan även 
ses i hur lärarna beskrev att de arbetade. Lärarna beskrev att de i undervisningen vill ge eleverna 
begrepp och ord och att det är viktigt att inte ta för givet att eleverna förstår. Lärarna ger även 
uttryck för att sva-undervisningen både finns inom klassrummet liksom att det är något som 
eleverna går iväg till och får separat. Michel uttryckte en extra medvetenhet om begrepp i 
undervisningen så här: 

 
… det jag måste ha med mig är kanske mer [att] jobba med ord och begrepp under tiden vi läser 
också. Ibland att jag stannar kanske på vissa ord som jag kanske normalt inte hade gjort om jag 
hade en klass där det bara satt elever [som] hade svenska som modersmål då tillexempel. 

 
Robyn beskrev att mindre fokus läggs på mer formella språkdelar som exempelvis grammatik:  
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Men förståelsen är viktigast och att man förstår vad som pratas och vad som läses. Det får bli 
viktigare än alltså ordföljd och stavning och grammatik och allting.  

 
Att Robyn främst fokuserar på förståelsen skulle kunna kopplas samman med hur Robyn 
betraktar betydelsen av de olika kursplanernas inflytande. Eftersom Robyn ser eleverna som en 
enhetlig grupp där alla har vissa svårigheter i svenskan skulle detta kunna förklara varför den 
främsta fokuseringen läggs på just förstålse.  
 
Kim beskrev att det är viktigt att eleverna får känna trygghet och att de får känna att de klarar de 
krav som ställs på dem i undervisningen. För att detta ska verkställas arbetar denna lärare med att 
ge eleverna stöttning: 
 

För att det ska ändå kännas bra för eleven, de ska inte känna att “jag fixar inte det här, jag kan 
inte det här”. Och vissa behöver ju längre tid och vissa behöver kortare tid, men jag tror att det 
är viktig att de kan känna att de kan vara med. 

 
Kim beskrev även att extra hjälp försöker ges till de nyanlända eleverna efter att de andra 
eleverna kommit igång. Läraren försöker även låta eleverna arbeta med samma uppgifter 
eftersom det är vad eleverna vill. 
 

Ja jag jobbar mycket så [med samma uppgifter] för jag märker att det är så de vill göra.  
 
Att eleverna vill arbeta med samma uppgifter skulle kunna tänkas påverkas av vissa av de sociala 
faktorer som beskrivits som förutsättningar för undervisningen. Eftersom en del elever visar en 
motvilja till att gå iväg från klassrummet kan detta tolkas som en önskan att få ingå i en 
gemenskap. Vilket arbete med samma uppgifter även skulle kunna betraktas som. Arbetar alla 
elever med samma uppgifter urskiljer inte några elever sig som annorlunda för att de är i behov 
av andra uppgifter.  
 
Michel beskrev att under lektionerna i svenskämnet använder lärarna sig inte utav 
studiehandledarna. Studiehandledning innebär stöd för eleverna i undervisningen med en 
pedagog som talar elevernas modersmål.  Anledningen till detta beskrev Michel så här: 
 

Nä dels för att, jag tror att där gör vi nog, vad ska jag säga, jobbet själva, och de här ganska 
nyligen anlända de går i sådana fall och jobbar extra med våran sva-lärare.  

 
En lärare arbetar koncentrerat med läsförstålse i två olika klasser. Denna lärare beskrev att de 
arbetar mycket tillsammans och att det därför inte blir så mycket tid för eleverna där de behöver 
sitta och arbeta tyst för sig själva. Läraren beskrev vikten av att välja böcker som har en 
verklighetsanknytning och som berör eleverna. Michel beskrev sitt arbete så här: 

 
Vi har ett material där det finns färdiga frågor på de här skönlitterära böckerna som vi har läst 
och då är det ju olika nivåer, de här frågorna, på raden, mellan raderna, bortom raderna och så, 
vi har högläsning tillsammans kan man säga. Så jag inleder alltid med att läsa och sen passar 
jag över till eleverna och jag bestämmer vem [som] ska läsa, och jag läser aldrig i turordning 
och det är för att de ska vara med hela tiden.  
 

Michel förklarar att eleverna aktiveras av att de behöver följa med i högläsningen. Högläsning 
beskrevs vara bra för de elever som har det svårt i läsningen eftersom de får höra texten högt. 
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Arbetet med läsningen har tidigare kopplats till lärarnas mål och motiv med undervisningen som 
även här kan ses medföra explicit arbeta med denna.  

8.3 Problem i undervisningen  
Här redogörs för de problem som läraren beskrev att de möter i sin undervisning. Dessa ska inte 
betraktas som detsamma som de förutsättningar lärarna beskrivit för undervisningen. 
Förutsättningarna är en ramfaktor medan problemen uppstår i undervisningen delvis påverkade 
av förutsättningarna. För att tydliggöra skillnaden mellan de beskrivna problemen och 
förutsättningarna, görs kopplingar till de förutsättningar som kan tänkas ha genererat problemet.  
 
Ett problem som lärarna beskrev är att lägga sig på en bra nivå i undervisningen. Lärarna beskrev 
att eftersom eleverna har olika förutsättningar och behov samt att de befinner sig inom ett stort 
spann språk- och kunskapsmässigt blir det svårt att hitta en nivå som passar alla. Detta påverkar 
lärarnas undervisning. Kim beskrev det så här: 

 
… man försöker ju att inte sänka nivån, men ju fler elever det blir med att annat modersmål, jag 
tror att den ändå sänks automatiskt fast man inte själv vill det. Kanske jobbade på ett annat sätt 
för 15 år sedan när det [var] många fler svensktalande, du kunde förvänta dig mer utav eleverna 
på något sätt.  

 
Michel beskrev hur undervisningen påverkas av nivåskillnaderna bland eleverna: 
 

… ärligt talat så hamnar man väl någonstans lite mitt i mellan så det blir väl lite för lätt för den 
som behöver utmaning och så blir det lite för svårt för den som… 

 
Lärarna upplever alltså att ett problem skapas i undervisningen när nivån för denna ska sättas. 
Konsekvensen av detta blir att nivån antingen sänks för alla elever eller att den som i Michels 
fall hamnar någonstans i mitten. Det här problemet i undervisningen kan kopplas samman med 
elevsammansättningen vilken tidigare lyfts som en förutsättning för lärarnas undervisning. Detta 
problem kan betraktas utifrån de ekonomiska resurserna som påverkar tillgången till pedagoger 
genom vilka eleverna kan få språkstöd, här innefattas både sva-lärare liksom studiehandledare.  
 
Kim beskrev att de nyanlända eleverna behöver mer tid men att den tiden inte finns att ge dem.  

 
Jag kan tycka att det är svårt att hinna med, jag skulle gärna vilja hinna med att sitta med de 
nyanlända, men jag hinner inte så mycket tyvärr… 

 
Samma lärare beskrev även att alla elever inte vill gå till sva-undervisningen eller till 
studiestödjaren. När eleverna inte förstår eller blir trötta kan de börja göra andra saker som stör 
undervisningen. Kim beskrev även hur vissa elever kan känna när de behöver gå iväg ifrån 
klassrummet: 
 

… det är olika för olika personer, men jag hade en kille förra året när han kom, han blev ofta 
arg när han fick gå iväg för han ville hellre vara kvar i klassrummet… 

 
Svårigheten att hinna tillgodose alla elevers behov samt att vissa elevers önskan att inte behöva 
lämna det ordinarie klassrumet, kan kopplas samman med förutsättningarna som tidigare 
beskrivit. Dessa förutsättningar är de gällande tidsbristen och de sociala faktorer som påverkar 
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upplevelsen av att gå iväg från klassrummet till undervisning i sva separat. Det framgår här 
igenom att dessa förutsättningar påverkar undervisningen 

 
Robyn beskrev att det kan vara svårt att hjälpa de elever som är helt nyanlända och att läraren 
försökt lösa detta genom att placera dessa elever bredvid en annan elev som talar samma språk. 
Läraren beskrev även att det är svårt att räcka till som lärare när det finns stora behov bland 
eleverna. 
 

Nä men alltså, vi, den här skolan är en skola med oerhörda behov, och alltså, nä det, man räcker 
inte till som lärare, det gör man inte.  

 
Detta problem kan ses utifrån de ekonomiska förutsättningarna. Lärarna upplever att de resurser 
som finns inte räcker till. Detta medför att det blir svårt att räcka till för alla elever.  

8.4   Möjligheter i undervisningen 
Här redogörs för de möjligheter som lärarna gav uttryck för gällande sin undervisning.  
 
Alla lärare nämner att klassammansättningen medför att eleverna vågar fråga och att det blir ett 
mer accepterande klimat eftersom eleverna befinner sig i samma situation. Michel uttryckte det 
så här: 
 

Ja men jag tror ju att de gynnas ju av att de lite sitter i samma situation, de frågar ju och de är ju 
inte rädda för att ställa frågor. Det blir ju också kanske ett mer öppet klimat och man behöver 
liksom inte känna att, asså det är okej i våra klassrum att ställa frågor när man inte förstår… 

 
Kim beskrev att elevernas nivåskillnader medför att det blir lättare att ta upp saker. Det kan då 
vara lättare att exempelvis ta upp något i undervisningen som kanske uppfattas som enkelt. 
Läraren beskrev även att när eleverna som är relativt nyanlända är tillsammans med elever som 
pratar svenska så lär de sig mer i språket.  
 

… det positiva när det är sådan stor spridning är att jag kan ta upp olika saker som jag vet 
kanske är svårt för de men som de själva inte har insett. Det är mycket lättare att ta upp många 
ord som är svåra och begrepp och lite sammanhang och så, och att man reder ut mycket mer 
saker och ting tror jag, som hjälper de eleverna som är duktiga, eller dem som har ett språk men 
som ändå kanske inte har koll. Så att jobba på det sättet tror jag är bra för alla elever.  
 
… på ett sätt tror jag att de lär sig mer svenska när de är i gruppen tillsammans med alla andra, 
än att de hela tiden skulle vara med andra som inte heller kan så mycket språk. För här hör dem 
ju hela tiden svenskan runt omkring sig för att det är det gemensamma språket vi har… 

 
Två av lärarna beskrev även att eleverna gynnas av en medveten undervisning och att detta är 
något som är bra för alla elever oavsett om du har svenska som förstaspråk eller ej. Michel 
uttryckte det så här: 
 

Jag tror att vi jobbar väldigt bra, på det sättet vi jobbar. Jag tror snarare så här att, flyttar du 
våran undervisning till andra, så skulle det gynna de också […]. Jag tror att vi är väldigt 
medvetna […] om att vi har många barn som kan sakna väldigt många begrepp och att det är 
det som vi måste tänka på hela tiden. […] de som har svenska som kursplan då, dem 
missgynnas ju inte utav att ha, alltså vara med i ett upplägg där man tänker sig noga för att vi 
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har sva-elever. Det är ju inte så att de går miste om en massa saker […] jag tror att de gynnas 
utav det också. 

 
De möjligheter som lärarna beskrev att de upplever i sin undervisning kan relateras till 
elevsammansättningen som beskrivits som en förutsättning för undervisningen. 
Elevgruppen beskrevs påverka både klimatet i klassrummet och undervisningen i sig. 

8.5  Är ramen stark eller svag? 
Förstålse för om ramen som finns för undervisningen är stark eller svag kan ges genom att 
betrakta i vilken utsträckning lärarna kan påverka sin undervisning. Är ramen svaga enligt 
ramfaktorteorin finns det viss möjlighet till påverkan. Här presenteras det som framkommit om 
huruvida ramen för undervisningen kan sägas vara stark eller svag, genom kännedom om 
lärarnas möjligheter till att påverka ramfaktorerna som utgör ramen. Konsekvenser av lärarnas 
möjligheter till att påverka ramen presenteras avslutningsvis. 
 
I lärarnas berättelse om sin undervisning framkom det att det finns en hel del faktorer som 
lärarna skulle vilja var annorlunda men som de inte kan påverka. 
 
Lärarna kan inte påverka de resurser som finns eftersom dessa avgörs av de tillgångar som finns i 
kommunen. Lärarna kan inte heller påverka klasstorlekarna eftersom dessa också avgörs av 
resurser på skolan och av att det börjar många elever på skolan som är nyanlända i Sverige. 
Lärarna kan inte heller påverka elevernas tidigare skolbakgrund eller elevernas hemförhållanden 
och deras föräldrars skolbakgrund.  
 
Här följer några uttalanden från lärarna som visar att det finns vissa ramfaktorer som de inte kan 
påverka. 
 
Kim beskrev hur ekonomin medför konsekvenser för undervisningen: 
 

Det är ju ekonomin, det kommer så många nyanlända till vår skola och vi har bara en svenska 
som andraspråkslärare eller sva-lärare.  

 
Michel beskrev elevernas nivåskillnader så här och påverkan från elevernas tidigare 
skolbakgrund: 
 

… de är väldiga nivåskillnader på våra sva-elever också om man säger så, eh så det absolut dem 
här, ah säg de som kanske har vart här från kom igår till kom för 1,5-2 år sen. Men det är ju 
också jätteolika, det beror ju helt och hållet på vad de har med sig för skolbakgrund… 
 

Tidsramarna är även svåra för lärarna att påverka eftersom de avgörs av de timplaner som finns 
för ämnena. Lärarna kan inte heller i så hög grad styra över hur sva-undervisningen organiseras 
eftersom denna också avgörs av beslut fattade i kommunen liksom av resurser. Två av lärarna 
gav uttryck för att det var bra när skolan hade förberedelseklasser även kallade IK-klasser 
(internationella klasser) där eleverna befann sig en tid när de var nyanlända. Robyn beskrev det 
så här: 

… jag tyckte det var ett idiotiskt beslut att riva upp IK-klasserna… 
 
… här fick man, man kom helt ny, man fick liksom vissa grunder, och man fick bli duktig i den 
gruppen, man blev ju alltså så pass duktig att man blev flyttad till en annan klass och de fick 
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känna sig duktiga och... alltså här kan du komma som nyanländ elev i årskurs fyra och aldrig ha 
suttit i en skolbänk, aldrig ha hållit i en penna, inte kan alla bokstäver… 
 

Kursplanernas konstruktion är något som lärarna inte heller kan påverka men som påverkar deras 
undervisning. Kursplanerna beskrevs av lärarna som väldigt lika, detta medförde att det blev 
svårt för lärarna att uttrycka hur de olika kursplanerna införlivas i undervisningen. När en fråga 
ställdes gällande om de olika kursplanerna innefattas i undervisningen svarade Robyn så här: 
 

Nej, alltså, det skulle jag väl egentligen säga att det skulle göra så, men jag tar nog mest hänsyn 
till de som har det svårast.  

 
Det finns flertalet faktorer som påverkar undervisningen och som medverkar till ramen för 
denna. Eftersom lärarnas möjlighet att påverka denna kan tolkas i ganska hög grad vara 
begränsade kan ramen därav tolkas som relativt starka utifrån vad som framkommit här.  
 
 En del konsekvenser kan tolkas genereras av de förhållanden som beskrivits, vilket lärarna även 
framhållit. De resurser som skulle krävas för att ge eleverna den undervisning som de behöver är 
inte möjligt fullt ut. Detta kan möjligen påverka elevernas språkutveckling. Tidsbristen beskrevs 
medföra att alla elever inte kan få det stöd som de behöver, om det fanns mer tid skulle 
undervisningen kunna läggas mer där eleverna behöver den, vilket skulle vara positivt för deras 
språkutveckling. Kim beskrev det så här: 
 

De behöver lite mer tid, det kanske skulle gå fortare i deras språkutveckling om de kunde få, 
om man kunde lägga lite mer tid på den nivån där dem just är. Det är det som är svårigheten 
också, trots att jag försöker ha uppgifter där alla kan göra efter sin förmåga kan det många 
gånger vara lite för svårt för de, och då tar de inte till sig det, det ska ju ligga precis där de är 
egentligen. 

 
Michel beskrev det så här: 
 

… man försöker ju kompensera så mycket som möjligt liksom. Men det är också tydligt att det 
är klart att alla inte alltid får det de behöver, så är det.  

 
Genom lärarnas utsagor framgår det att lärarnas möjligheter till att påverka ramen för 
undervisningen genererade konsekvenser för lärarnas undervisning och deras möjligheter att 
tillgodose alla elevers behov.  

9 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet för undersökningen utifrån den teoretiska ramen och 
bakgrundslitteraturen. Därefter följer en metoddiskussion där olika aspekter i metoden lyfts. 
Avslutningsvis presenteras de didaktiska konsekvenser som genom denna undersökning kunnat 
ses som betydelsefulla. 

9.1 Resultatdiskussion 
Här förs en diskussion av undersökningens resultat. Diskussionen är strukturerad utifrån 
ramfaktorteorins användning i denna undersökning. Diskussionen följer därför den struktur som 
resultatet presenteras enligt, varje del som framkommit i resultatet diskuteras även utifrån 
bakgrundslitteraturen. 



35 
 

9.1.1 Ramen 
I denna undersökning har ramen för undervisningen antagits bestå av olika ramfaktorer, vilka 
benämnts som förutsättningar, mål och motiv, föreställningar om ”hur det ska vara” liksom 
klassificering av kursplanerna. Genom dessa ramfaktorer har ett synliggörande kunnat göras av 
att det finns olika faktorer som påverkar undervisningen. Detta sammanfaller med den teoretiska 
ramen, Lundgren8 framhåller att det som sker inom skolan inte ska betraktas som en enkel orsak 
verkan utan som ett system genom vilket det slutgiltiga resultatet avgörs. I denna undersökning 
var jag bland annat intresserad av att undersöka vilka mål och motiv som lärarna uttrycker för sin 
undervisning samt vilka förutsättningar de uttrycker för denna. Dessa frågor har jag förstått utgör 
en del av den ram som påverkar lärarnas undervisning. Med stöd av ramfaktorteorin har dock 
ytterligare ramfaktorer kunnat synliggöras vilket givit förståelse för att det är flera olika faktorer 
som påverkar lärarnas undervisning.  

9.1.1.1 Förutsättningar 
När lärarna beskrev sin undervisning framkom olika teman som påverkar denna. Dessa benämns 
som elevsammansättningen, ekonomiska resurser, tid, 4-års regel, bedömningen samt sociala 
faktorer. Dessa diskuteras här, dock inte enligt den ordning de tidigare presenterats.  
 
 Lärarna beskrev att elevsammansättningen genererar en vis typ av undervisning som utgår ifrån 
elevernas behov.  Lärarna behöver ta hänsyn till elevernas individuella förutsättningar som bland 
annat beskrevs påverkas av deras skolbakgrund. Detta lyftes främst gällande de nyanlända 
eleverna då deras skolbakgrund kan se ganska olika ut. Hyltenstam (2003) bekräftar att 
kunskapsskillnader i elevgrupper som läser svenska som andraspråk inte är ovanlig och att det är 
något som kan påverkas av just elevernas olika skolbakgrunder.  
 
Genom undersökningen framkom det att sociala faktorer i vissa fall är något som i ganska hög 
utsträckning påverkar vad som betraktas som möjligt i undervisningen och hur undervisningen 
behöver anpassas. Elever vars föräldrar är högutbildade antas per automatik vara mer drivna till 
att stötta sina barn. Genom dessa uttalanden kan en förståelse uttolkas av att föräldrarna till 
eleverna som undervisas på skolan generellt är lägre utbildade och på grund av detta är mindre 
benägna och kapabla till att stötta sina barn. Thomas och Collier (1997, 2002 se Axelsson 2013) 
framhåller vikten av att det finns en sociokulturellt stödjande miljö för andraspråkselever. Denna 
miljö påverkar hur eleverna betraktar sig själva och sina möjligheter i skolan och är därför viktig.  
 
Sociala faktorer framkommer även som en förutsättning för undervisningen i en annan betydelse.  
De var då orsakade av vissa elevers motvilja av att gå till bland annat sva-undervisningen. Både 
Lindberg och Hyltenstam (2012) liksom Skolinspektionen (2010) beskriver ett scenario där den 
negativa bilden som finns av sva-undervisningen och de som ges denna i vissa fall medför att 
elever väljer att avstå från att få denna undervisning. Lindberg och Hyltenstam (2012) framhåller 
att eleverna då kan gå miste om undervisning som skulle kunna gynna deras språk- och 
kunskapsutveckling. Lindberg och Hyltenstam beskriver att skolan påverkas av vad som i 
majoritetsamhället betraktas som norm, att få undervisning i sva kan tolkas falla utanför denna 
                                                 
8 Ulf P Lundgren seniorprofessor emer. vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
Universitet, föreläsningsmaterial den 23 oktober 2014. 
http://www2.su.se/media/videoplayer/videoplayer3.html?source=rtmp://77.238.37.74/vod/mp4:14209601.mp4&typ
e=vod 
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norm vilket gör dessa elever till avvikare. Några av elevernas reaktion på att gå iväg från det 
ordinarie klassrummet kan sammankopplas med denna beskrivning. Trots att det på skolan 
främst går elever med ett annat ursprung än svenskt eller enbart svenskt, verkar de vara 
påverkade av en norm där ”svenskhet” betraktas som det mest eftersträvansvärda. 
 
De ekonomiska resurserna påverkar i ganska stor omfattning lärarnas undervisning. De påverkar 
bland annat tillgången på resurser vilket i sin tur påverkar hur mycket undervisning eleverna kan 
få i sva-undervisning separat. Lärarna upplever även att tiden inte räcker till för att tillgodose alla 
elevers behov, vilket även påverkas av klassens storlek och tillgången till pedagoger i 
undervisningen. Lunneblad och Asplund (2009) beskriver en ekonomisering av skolan som kan 
riskera att medföra att fokus hamnar på ekonomiska resurser istället för elevernas rättigheter till 
en likvärdig utbildning. Lärarnas beskrivningar av det de saknar i undervisningen upplevs vara 
utanför deras möjlighet till påverkan. De ekonomiska förutsättningarna samt det som genereras 
av dessa kan därför tolkas ligga i makten hos högre instanser. 
 
Bedömningen av vilka elever som ska läsa enligt kursplanen svenska som andraspråk samt den 4 
års-regel som finns i kommunen för vilka elever som anses vara nyanlända och som därmed är 
berättigade till sva-undervisning, utgör förutsättningar för undervisningen. Enligt 
Skolförordningen (SFS 2011:185) är det rektorn som ska fatta beslut för vilka elever som 
undervisning i sva ska anordnas för. Skolverkets upplysningstjänst9 informerar om att 
bedömningen lämpligen delegeras till en andraspråkslärare. Eftersom det endast finns en sva-
lärare på skolan kan detta blir problematiskt. En svårighet uppstår när lärare som kanske inte har 
den kompetens som krävs för att göra denna bedömning blir de som får ansvaret. Gällande den 4 
års-regel som finns i kommunen kan Bigestans (2013) belysa problematiken av denna. Bigestans 
framhåller att Skolförordningen (SFS 2011:185) inte tar upp någonting om elevernas vistelsetid i 
Sverige och att tiden inte kan avgöra vilka elever som ska läsa enligt kursplanen svenska som 
andraspråk. Bigestans framhåller att det är elevernas individuella behov som ska avgöra det.  

9.1.1.2 Mål och motiv 
Lärarnas mål och motiv för undervisningen betraktas som en ramfaktor eftersom dessa kan 
tänkas påverkar undervisningen och dess innehåll. Detta framkom även vara fallet för lärarnas 
undervisning eftersom deras mål för undervisningen och motiveringen av dessa mål även 
påverkade vad de fokuserade på i undervisningen. Bland alla lärarna var läsningen en viktig del i 
deras undervisning som de arbetade aktivt med. Utöver läsningen och vad lärarna önskade att 
denna skulle generera framkom elevernas skrift även som ett mål för undervisningen. De 
förväntningarna som fanns för vart eleverna skulle nå med denna kan tolkas som låga. Eleverna 
skulle inte ”skämmas” för det som de skrivit när de i framtiden skickar med en lapp till sina 
barns skola. Genom detta uttalande speglas den bild som getts uttryck för gentemot elevernas 
föräldrar. Det verkar som att eleverna förväntas gå samma framtid till mötes som föräldrarna 
antas ha gjort. Elevernas skrivutveckling motiveras inte för framtida studier och arbetsliv utan 
för att kunna skriva en lapp till sina barns skola. Johansson (2000) framhåller att elevernas 
inställning till den egna identiteten och vilket utrymme de förstår att de kan ge uttryck för denna 
påverkas av lärarens förståelse. Denna förståelse rör bland annat samverkan mellan eleven själv 
och personer från majoritetsgruppen. I skolan är det möjligt att lärarna komma att bli betraktade 
som representanter för majoritetsgruppen. Det blir därför betydelsefullt att denna relation ger 
                                                 
9 Hanna Lundberg Upplysningstjänsten Skolverket, mailkontakt 2015-04-14 



37 
 

eleverna utrymme för att ha den bakgrund och de språk de bär med sig. Ifall en negativ bild 
förmedlas till eleverna av deras bakgrund kan detta få konsekvenser för vad de vill och inte vill 
identifiera sig med.  

9.1.1.3 Föreställningar om ”hur det ska vara” 
Enligt ramfaktorteorin kan de föreställningar som finns över ”hur det ska vara” påverka både det 
beteende som kan ses samt den undervisning som bedrivs i skolan. Genom undersökningen 
framkom det att det bland lärarna fanns vissa föreställningar om ”hur det ska vara”.  
 
Lärarna beskrev att de förberedelseklasser som tidigare funnits på skolan gynnade elevernas 
lärande och undervisningen. Denna föreställning skulle kunna relateras till de förutsättningar 
som finns på skolan där bland annat bristande resurser påverkar lärarnas undervisning och skapar 
hinder för denna. Fridlund (2011) berättar om att när elever med svenska som andraspråk får 
avskild undervisning ges lärarna ett behändigare antal elever att undervisa i klassen samt mer tid 
till eleverna. Detta skulle även kunna förklara lärarna i denna undersöknings föreställning om 
vilken undervisning som gynnar eleverna. Fridlund framhåller även att lärare uppvisar en 
ambivalens för om undervisningen i sva ska bedrivas separat eller integrerat. Detta framkom 
även bland lärarna i denna undersökning. Lärarna ansåg att eleverna gynnades av den separata 
undervisningen men samtidigt i vissa fall motsatte de sig uppdelningen och beskrev att de även 
gynnades i klassrummet där de undervisade.  
 
Bland lärarna framkom även vissa föreställningar som kan relateras till vad ämnena anses vara. 
Undervisning i sva som eleverna ges separat beskrevs som att den inte ska vara detsamma som 
det som eleverna gör när de befinner sig inne i det ordinarie klassrummet. Detta påverkar vad 
som anses vara det som eleverna ska göra när de går iväg till sva- undervisningen. Eleverna kan 
under den separata sva-undervisningen inte ges förberedelse för det som de ska arbeta med 
tillsammans med inne i klassrummet. Skolinspektionen (2010) beskriver att en vanlig 
missuppfattning om sva-undervisningen, är att denna betraktas vara till för ren färdighetsträning 
som är skild från den övriga undervisningen. Detta kan i viss mån kopplas samman med vad som 
uttrycktes om innehållet för undervisningen. Det gavs även uttryck för en föreställning som kan 
relateras till att sva- undervisningen betraktas som en form av stödundervisning som eleverna 
kan gå iväg och ”få lite av” för att sedan ha fyllt ett behov. Bergman och Sjöqvist (2003) 
beskriver att undervisning i svenska som andraspråk tidigare betraktas som en stödundervisning, 
denna bild av ämnet verkar i viss mån leva kvar. 

9.1.1.4 Klassificeringen av kursplanerna  
Klassificeringen av kursplanerna har i denna undersökning förståtts som något som kan 
synliggöras genom lärarnas beskrivningar av kursplanerna och deras inflytande på 
undervisningen. Kursplanernas inflytande har jag förstått som något som kan relateras till vilken 
kursplan som lärarna har mest kunskap om. När klassificeringen är stark innehas mer makt över 
den kunskapen.  
 
Lärarna beskrev kursplanerna som väldigt lika varandra och att det bara finns små skillnader dem 
i mellan. Detta medför att lärarna inte verkar anse att några särskilda anpassningar behöver göras 
i undervisningen så att de båda kursplanerna finns med parallellt. Detta samanfaller med 
Skolinspektionens granskning (2010) som visat att det förekommer skolor där eleverna 
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undervisas enligt två kursplaner parallellt, men då anpassningar saknats för att realisera de båda 
kursplanerna i undervisningen.  De tillfällen som lärarna i denna undersökning explicit för in 
kursplanen för ämnet svenska som andraspråk verkar vara när eleverna ska bedömas. NC (2014) 
framhåller att kursplanen i svenska och den i svenska som andraspråk kräver olika undervisning. 
När eleverna i undervisningen följer olika kursplaner innebär detta att den undervisande läraren 
behöver undervisa utifrån de båda kursplanerna parallellt. Bigestans (2013) betonar även att det 
inte är tillräckligt att enbart bedöma eleverna som läser enligt sva efter denna kursplans 
kunskapskriterier, eleverna måste när de följer kursplanen även ges undervisning utifrån den.  
 
Siekkinen skildrar (2015) ett förhållande där kursplanen i svenska är den som betraktas som 
norm och att kursplanen i svenska som andraspråk förhåller sig till denna och blir på detta vis 
något som står utanför det ”vanliga”. Lärarnas beskrivningar av kursplanerna skulle kunna tolkas 
utifrån hur Siekkinen beskrivit att kursplanen i sva jämförs med den i svenska. Lärarna verkar ha 
en tydligare klassificering av kursplanen för ämnet svenska. Det är denna kursplan som får mest 
inflytande i undervisningen. Detta skulle även kunna tolkas som att det är den kursplanen som 
lärarna har mest kunskap om. Lärarna uttyckte en säkerhet gällande att skillnaderna är relativt 
små mellan kursplanerna samtidigt som de visade en osäkerhet över att uttrycka vilka dessa är. 
Klassificeringen av kursplanen för ämnet svenska som andraspråk blir lite otydlig och ämnets 
kursplan verkar glida in i den för svenska och på detta vis blir relativt osynlig.   

9.1.2 Undervisningen 
Ramfaktorerna betraktas sätta ramen för det som sedan möjliggörs i undervisningen, vilket anses 
påverka lärarnas undervisning liksom de problem och möjligheter som de upplever i denna.  

9.1.2.1 Beskrivning av undervisningen  
Elevsammansättningen beskrevs av lärarna som en förutsättning för undervisningen som lärarna 
förhöll sig till och anpassade sin undervisning efter. Utifrån elevsammansättningen anser lärarna 
att det är viktigt att ge eleverna begrepp och ord. Just fokuseringen på detta område är något som 
är gemensam för lärarna och som verkar vara något som är centralt för undervisningen. Begrepp 
är något som lyfts fram mer explicit i kursplanen för svenska som andraspråk än vad som görs i 
kursplanen för svenska (Lgr11 2011), vilket skulle kunna bekräfta lärarnas val att fokusera på 
detta i undervisningen. Samtidigt beskrev lärarna att majoriteten av eleverna inte följer denna 
kursplan. Vilket sammanfaller med att lärarna även beskrev att de utgick mer ifrån 
elevsammansättningen än vad de framhöll att de utgick ifrån en viss kursplan.   
 
Det har framkommit att förståelsen är något som kan prioriteras mer än formella språkdelar i 
lärarnas undervisning. Skolverket (2011) beskriver att i kursplanen för svenska som andraspråk 
läggs mer fokus på grundläggande delar i språket men att allt fokus inte ska hamna här. När 
undervisningen främst fokuserar på förståelsen och bortser från grammatik, stavning etc. kan 
viktiga delar av kursplanens innehåll tänkas missas.  
 
Att eleverna får känna trygghet och uppleva att de klarar av de uppgifter som görs i 
undervisningen beskrevs som viktigt. NC (2014) framhåller vikten av att andraspråkseleverna får 
möta utmaningar och krav i undervisningen. Elevernas trygghet är självfallet viktig, men den bör 
nog inte misstolkas som något som inte kan kombineras med utmanande och givande uppgifter.   
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9.1.2.1.1 Problem i undervisningen 
Lärarna beskrev vissa problem som de möter i undervisningen. Ett av dessa är att hitta en nivå 
för undervisningen som alla elever kan gynnas av. Detta i sin tur påverkade lärarnas upplevelse 
av att undervisningen kanske blir för svår för vissa och för enkel för andra. Bergman (2003) 
framhåller att för att undervisningen ska vara språkutvecklande bör det språk som eleverna får 
möta i den ligga på en nivå som är precis över den som eleverna befinner sig på. Thomas och 
Collier (1997, 2002 se Axelsson 2013) beskriver även att för att eleverna ska fortsätta att 
utvecklas i sin kognition är det viktigt att de ges utmanande uppgifter som de får stöttning 
igenom både i sitt första- och andraspråk. Detta påverkas av skolans möjlighet till att ge eleverna 
studiestöd på sitt förstaspråk. På grund av de ekonomiska resurserna är detta inte möjligt i någon 
högre utsträckning.  
 
Att tillgodose alla elevers behov påverkas även av den tid som finns att tillgå i undervisningen. 
Tidsbristen medför att alla elever inte hinner få den hjälp de behöver i undervisningen. De 
nyanlända eleverna beskrevs behöva lite extra tid men att denna tid inte alltid finns att ge dem. 
Fridlund (2011) skriver att tidsbristen som lärarna mötte i hennes undersökning medförde att 
lärarna tummade på sin inställning till vikten av gemenskap. I min undersökning framhölls att 
när eleverna blev trötta eller uttråkade kunde de bli oroliga och på så vis störa undervisningen. 
Saknaden av förberedelseklasserna skulle kunna betraktas genom den upplevda svårigheten att 
tillgodose de nyanlända elevernas behov. Detta kan även sammankopplas med tidsbristen och 
klasstorlekarna.  

9.1.2.1.2 Möjligheter i undervisningen 
Lärarna beskrev att de kunde se vissa möjligheter med sin undervisning. Lärarna ansåg att 
elevsammansättningen skapar ett klassrumsklimat som blir accepterande och tillåtande. Lärarna 
beskrev att det just är att eleverna befinner sig i en likartad situation som gör att de har större 
förstålse för varandra. Detta sammanfaller med det som Lindberg (2003) berättar kan vara fallet 
för förstaspråkstalare, eftersom de kan har svårare för att förstå det arbete som krävs vid 
utvecklandet av ett nytt språk.  
 
Nivåskillnaderna eleverna i mellan framhölls även som något som kan betraktas som en 
möjlighet, de medförde nämligen att det kunde bli enklare att ta upp olika innehåll i 
undervisningen. Elevsamansättningen och de nivåskillnader som finns i denna har även tidigare 
framhållits som något som kan skapa hinder för lärarna, men det är alltså samtidigt något som 
kan betraktas berika undervisningen.  
 
Alla elever beskrevs även gynnas av en medveten undervisning. Lärarna upplevde därför att inga 
elever missgynnas av att elever med olika förutsättningar möts i undervisningen. Eleverna kan 
istället gynnas framhöll lärarna. De elever som är nya i språket kan gynnas av att de får vara i 
klassrummet och ges kommunikationsmöjligheter med elever som talar mer svenska, vilket  
NC (2014) framhållit som något som eleverna kan gå miste om när sva-undervisningen bedrivs 
separat. De elever som inte läser enlig sva anses även gynnas av den medvetna undervisningen.  

9.1.3 Ramens styrka och dess konsekvenser  
Det framkom genom undersökningen att det finns en del ramfaktorer som påverkar 
undervisningen och som lärarna i sin tur inte har någon större möjlighet att påverka. Det har även 
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framkommit att detta får konsekvenser för undervisningen. De tydligaste konsekvenserna blir att 
alla elevers behov inte kan tillgodoses i undervisningen, vilket i sin tur kan få påverkan på deras 
språk- och kunskapsutveckling. En av de största förutsättningarna för undervisningen och som 
också kan antas vara den som det är svårast för lärarna att påverka är ekonomin. Skulle de 
ekonomiska förutsättningarna se annorlunda ut skulle detta kunna möjliggöra för fler resurser i 
form av pedagoger. Detta skulle i sin tur kunna påverka lärarnas upplevelse både av klassernas 
storlek liksom tidsbristen. I detta avseende blir det som Lunneblad och Asplund (2009) beskriver 
som en ekonomisering av skolans arbete väldigt relevant, eftersom det förhållande som lärarna 
beskrivit inte kan betraktas som en likvärdig utbildning för alla elever.  
 
Organisationen av sva på skolan är något som lärarna inte heller i någon högre grad kan påverka, 
även om det skulle kunna anses som att de i viss mån skulle kunna göra detta genom lärarlaget 
på skolan. Samtidigt styrs organisationen av tillgången på resurser och beslut fattade från 
kommunen, liksom rektorn är den som står som ansvarig för anordnandet av sva-undervisningen. 
 
Lärarnas undervisning enligt kursplanerna svenska och svenska som andraspråk påverkas av att 
kursplanerna upplevs vara väldigt lika varandra. Detta är någonting som det är svårt för lärarna 
att påverka eftersom att kursplanerna är fastställda. Samtidigt kan lärarnas kunskap om 
kursplanerna inte enbart betraktas i relation till dess utformning men även genom den oklarhet 
som finns kring ämnet sva, vilket Skolinspektionen (2010) framhållit. Lärarnas uppfattning om 
kursplanerna och dess inflytande skulle därför kunna tänkas förändras i viss mån om de fick mer 
kunskap om dessa och den undervisning som de båda kursplanerna avser. 

9.2 Metoddiskussion 
I detta avsnitt kommer den valda metoden diskuteras och möjliga förbättringsområden av denna.  
 
Valet av en kvalitativ metod med semistrukturerad intervju som undersökningsverktyg var 
nödvändig för den undersökning som jag ämnade utföra. Den semistrukturerade intervjun 
medförde att jag kunde täcka de områden som jag avsåg i varje intervju samtidigt som det fanns 
rum för lärarna att ta upp spontana tankar och reflektioner.  
 
I undersökningen användes ett målinriktat urval för att kunna besvara frågeställningarna. Urvalet 
styrdes utifrån min kännedom om den elevsammansättning som fanns på den skolan där lärarna 
arbetade och även lärarnas förutsatta erfarenhet av att undervisa elever med olika förstaspråk. 
Hade inte ett målstyrt urval använts hade eventuellt materialet blivit otillräckligt för att besvara 
frågeställningarna för undersökningen. Hade en annan urvalsmetod använts hade ett större antal 
skolors undervisning i svenska och svenska som andraspråk kunnat synliggöras vilket skulle 
kunna belysa ett större perspektiv av denna undervisning. Det skulle även vara fördelaktigt om 
urvalet utvidgades.  Min motivation till att genomföra denna undersökning bottnade i en egen 
önskan om att få större kunskap om och förståelse för hur undervisning i svenska och svenska 
som andraspråk kan bedrivas. På grund av detta valde jag att aktivt söka mig till en skola där 
undervisning av andraspråkselever är central. Möjligheten att använda ett större urval 
begränsades av tidsomfattningen för detta arbete vilket medförde att jag på grund av tidsbrist inte 
hade möjlighet att utföra fler intervjuer än de 4 jag sammanlagt utförde, med pilotintervjun 
inräknat.  
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Gällande analysen av det insamlade materialet finns det vissa aspekter som skulle kunna 
diskuteras. Analysen utgick från den teoretiska ramen i vilken jag även fick möjlighet att 
integrera mina frågeställningar. I analysen såg jag från början två av mina frågeställningar som 
representativa för det som jag betraktade som ramfaktorer för undervisningen. På grund av detta 
använde jag en färgkodning i analysen där dessa två frågor fick samma färg. Efter analysen 
framkom det genom stöd i teorin att även fler av de frågor jag utformat utifrån teorin kunde 
innefattas under ramfaktorer. Därför gjordes dessa frågor till underfrågor till huvudrubriken 
”kartlägga ramen” i mitt analysverktyg. Färgkodningen skulle alltså kunna ha gjorts annorlunda 
om jag från början utgått från att alla de frågor som nu står under ”kartlägga ramen” hade 
betraktats som ramfaktorer. Genom teorin och min ökade förstålse för denna under arbetets gång 
synliggjordes att fler ramfaktorer innefattas i den ram som påverkar lärarnas undervisning. Detta 
är något som stärker min tilltro till lämpligheten av den valda teoretiska ramen för 
undersökningen och användningen av den som analysverktyg i undersökningen, eftersom den 
hjälpt mig att synliggöra sådana faktorer jag annars skulle kunna gått miste om i det insamlade 
materialet.  
 
I analysen använde jag mig inte av några ytterligare analysverktyg än det som utformades utifrån 
teorin, eftersom jag upplevde detta som tillräckligt. Hade andra analysverktyg även använts som 
utvecklats genom tidigare forskning skulle detta kunna öka tillförlitligheten av analysen. Det 
skulle även kunna öka replikerbarheten av undersökningen eftersom detta skulle kunna 
underlätta för en annan undersökare att göra om analysen med ett annat material. Analysen är 
även påverkad av att det endast är jag som gjort denna. Detta har troligen medfört att analysen 
blivit samstämmig men eftersom den enbart utgått från mina tolkningar blir den även påverkad 
av min subjektiva förståelse.  

9.3 Didaktiska konsekvenser 
Genom denna undersökning har det framgått att undervisning i svenskämnet när eleverna har 
olika förstaspråk och läser enligt olika kursplaner påverkas av olika ramfaktorer, vilka inte alltid 
är möjliga för läraren att påverka. De didaktiska konsekvenserna för detta arbete kommer på 
grund av detta att omfattas av både didaktiska förslag för undervisningen liksom mer 
övergripande förändringsförslag.   
 
Trots att man som lärare kan möta flera olika faktorer som får inverkan på undervisningen och 
som inte alltid är enkla att påverka själv, tror jag att det finns rum inom undervisningen för att 
skapa förändring. Jag tror att det är väldigt betydelsefullt att man som undervisande lärare i 
svenskämnet, när eleverna läser enligt olika kursplaner, verkligen är insatt i de båda. Detta skulle 
kunna ge lärare större förståelse för vilken undervisning som krävs för att tillgodose elevernas 
behov vilket kan tänkas generera positiva konsekvenser för undervisningen. Det blir då möjligt 
för läraren att bedriva en mer medveten undervisning. Det är viktigt att de båda kursplanerna 
finns representerade i praktiken och genomsyrar denna i sin helhet när undervisningen avser att 
utgå från de två kursplanerna.  
 
Skolan påverkas av de normer som råder i samhället vilka även får inverkan på elevernas bild av 
sig själva och vilken ”grupp” de föredrar att eller vill undvika att tillhöra. Elever vill idag inte 
alltid ta del av den sva-undervisning som innebär att de behöver lämna klassrummet. Vilken 
undervisning som gynnar eleverna mest verkar inte var något som kan ges ett generellt svar. 
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Samtidigt finns det skäl att tro att den undervisningen som riktar sig specifikt och enbart till 
elever med svenska som andraspråk är något som kan gynna deras språk- och 
kunskapsutveckling. Detta behöver inte innebära att undervisning i sva alltid ska ges separat, 
men eleverna borde kunna delta i denna undervisning utan att för den delen bli betraktade av sina 
kamrater eller lärare som annorlunda eller mindre kapabla. För att detta ska möjliggöras behöver 
de normer som råder både i samhället och i skolan synliggöras och problematiseras i 
undervisningen. Lärarna som undervisar eleverna behöver ha kunskap om de normer som råder 
både i samhället liksom de som de själva bär med sig för att dessa inte ska överföras på eleverna 
och ge negativa konsekvenser för dem.  
 
Ämnet svenska som andraspråks status bör försöka höjas. Detta tror jag är sammankopplat med 
det ovan beskrivna där minoritetsgruppers ställning i samhället har en stor inverkan. Genom att 
satsa på att höja kompetensen i ämnet och tillföra mer resurser till undervisningen skulle detta 
kunna generera fler undervisningsmöjligheter, kanske några av de som Lindberg och Hyltenstam 
(2012) föreslår med bland annat en vidgning av ämnet svenska som är mer anpassad till dagens 
elevgrupper. De ekonomiska resurserna som tillförs undervisningen har en stor inverkan på vad 
som möjliggörs i denna. Om skolan ska kunna uppfylla det som läroplanen anger som skolans 
uppdrag att ”… främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (Lgr11 
2011, s. 7) behöver mer investeringar göras i de elever som jag idag anser underprioriteras.  
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11 Bilagor 

11.1  Bilaga 1 
124688, Examensarbete II 

 
 
 
Missivbrev till informanter      
 
Jag heter Magdalena Humila och studerar min åttonde och sista termin till grundskollärare vid 
Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. 
Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 
undersökas. Jag har valt att fokusera på undervisning i svenska för elever med olika modersmål. 
Jag är intresserad av att undersöka hur undervisning kan bedrivas för att möta alla elevers behov, 
både de som läser enligt kursplanen svenska och de som läser enligt kursplanen svenska som 
andraspråk. Jag kommer att intervjua verksamma lärare som arbetar inom årskurserna 4-6 och 
som har erfarenhet av att undervisa elever inom mitt intresseområde.  
 
Jag kommer i min undersökning utgå ifrån de forskningsetiska principerna. Det innebär följande; 
att alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga 
obehöriga kan ta del av dem. Alla uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart 
för denna undersöknings syfte. Dessutom kommer alla uppgifter kring deltagarna i 
undersökningen vara konfidentiella. Namn på pedagoger och skola kommer att anonymiseras så 
att allas identiteter skyddas. Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta 
deltagandet.  
 
Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå mig via mail 
s118715@student.hb.se eller via mobil 07xx- xx xx xx.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Magdalena Humila 
 
 
 
 
  

http://www.hb.se/Student/Akademin-for-bibliotek-information-pedagogik-och-IT/
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11.2  Bilaga 2 
Intervjuguide 

 
 

Allmänna frågor → 
 När utbildade du dig?  
 Hur länge har du arbetat som lärare? 
 Vilken utbildning har du?  

 
Utgångspunkter →  

o Hur ser elevsammansättningen ut i din klass gällande elevernas tidigare 
språk? 

 Hur många elever har svenska som sitt andraspråk?  
 Hur många elever har svenska som sitt förstaspråk? 

 
o Läser eleverna efter olika kursplaner?  

 Vilka elever läser efter vilken kursplan? 
 Hur kommer det sig? Hur har bedömningen gjorts? 
 Vem är det som gör denna bedömning? 
 Finns det några allmänna riktlinjer på skolan för när och på vilket sätt 

undervisning i sva ska bedrivas?  
 
Nu när du berättat lite kring vilka elever du undervisar skulle du kunna berätta lite om hur din undervisning 
ser ut… 
 
Om vi börjar med planeringen… 
 

Planering → 
o När du planerar för undervisningen i svenskämnet för dina elever, vad 

utgår du ifrån då, vad är viktigt? Hur tänker du då? Hur går du tillväga?  
 Finns kursplanerna svenska och svenska som andraspråk med i ditt 

arbete med planeringen? 
 På vilket sätt? 

 Hur anser du att man behöver tänka då man planerar för undervisningen 
enligt kursplanerna svenska och svenska som andraspråk? 

 Vad är viktigast att ha i åtanke? 
 Hur skulle du definiera skillnaden mellan kursplanen i svenska och 

kursplanen i svenska som andraspråk?   
 Hur går du tillväga för att eleverna ska få den undervisning som de 

behöver enligt den kursplan som de läser efter? 
 Är det möjligt att tillgodose det innehåll och den undervisning som 

de båda kursplanerna kräver samtidigt?  
 

o Om undervisningen utgår från en kursplan… 
 Vilka tankar ligger då bakom det beslutet? 
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o Kan du beskriva för mig vad du strävar emot i undervisningen i 
svenskämnet med dina elever? Vad är ditt mål med din 
undervisning? Varför är just detta ditt mål? 

 Upplever du att du har möjlighet att nå det målet i undervisningen? 
 Vilka faktorer påverkar den möjligheten? 

 
Genomförande →  

o Skulle du kunna berätta om hur du brukar undervisa i svenskämnet i 
grupper där eleverna har olika förstaspråk (och eventuellt läser enligt de 
olika kursplanerna svenska och svenska som andraspråk). 

 Hur brukar en vanlig lektion se ut? 
 Vad behöver du tänka på i undervisningen med elever som har olika 

förstaspråk (och eventuellt läser utifrån olika kursplaner), som en lärare 
som inte gör det, inte behöver tänka på?  

 Hur skulle du beskriva skillnaden? 
 
Utvärdering och reflektion →  

o Skulle du kunna berätta om hur du upplever din undervisning i 
svenskämnet med elever som har olika förstaspråk (och eventuellt läser 
enligt de olika kursplanerna svenska och svenska som andraspråk).  

 Finns det några svårigheter i undervisningen i svenskämnet med elever 
som har olika förstaspråk (och eventuellt läser enligt olika kursplaner)? 

 Finns det några fördelar som du kan dra nytta av i undervisningen i 
svenskämnet utifrån din undervisningsgrupp, som lärare som undervisar i 
grupper med enbart elever som har svenska som förstaspråk, inte kan dra 
nytta av?  

 Tror du att det påverkar elevernas språkutveckling i svenska att eleverna 
har olika förstaspråk i undervisningsgruppen?  

 Är påverkan negativ eller positiv?  
 På viket sätt? 

 Skulle elevernas språkutveckling i svenska kunna gynnas om de 
blev undervisade på något annat sätt? 

 Hur skulle den undervisningen se ut och hur skulle 
eleverna gynnas av den? 

 Vad är det som påverkar om den 
undervisningen är möjlig eller ej?  

  
 Vad anser du är bäst, att ha sva-undervisning separat eller inkluderat med 

kursplanen i svenska?10 
 
Avslutning →   

o Är det något du vill säga angående detta som inte har kommit fram 
tidigare?  
 

  
                                                 
10 Denna fråga tillades efter pilotintervjun.  
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11.3  Bilaga 3 
 
Ang. Uppgifter till examensarbete 
Upplysningstjansten@skolverket.se 
Till Magdalena Humila (s118715@student.hb.se) 
Datum 2 maj 2015 13:00 
 
Hej! 
 
Jag har tagit emot din fråga om svenska som andraspråk. 
 
Bestämmelserna om svenska som andraspråk finns i skolförordningen, som är beslutad om av 
regeringen. Det finns inte några förarbeten till skolförordningen, exempelvis några propositioner 
som förklarar förordningstexten. Detta innebär att det inte finns någon motivering från 
regeringens sida till de skrivningar som finns i 5 kap. 14 § i skolförordningen och som du tar upp 
i dina två första frågor. Skolverket har inte heller gjort någon tolkning av bestämmelserna. Vi 
kan därför inte hjälpa dig vidare med dina frågor i detta fall. 
 
Gällande din tredje fråga så läser man antingen svenska eller svenska som andraspråk som elev i 
grundskolan. Man kan sedan dessutom läsa svenska som andraspråk inom ramen för språkvalet, 
elevens val och skolans val. Det handlar alltså om ytterligare undervisning utöver den som 
annars sker inom svenska som andraspråk.   
 
Om du har ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Skolverkets upplysningstjänst 
på 08-52733200. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Niklas Delander 
Upplysningstjänsten 
Skolverket 
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11.4  Bilaga 4 
 

 Ang. Uppgifter till examensarbete 
Upplysningstjansten@skolverket.se 
Till Magdalena Humila (s118715@student.hb.se) 
Datum 14 april 2015 08:12 
 
Hej! 
Jag har tagit emot din fråga om undervisning i svenska som andraspråk.  
 
Materialet du refererar till är 12 år gammalt. Sedan dess har det kommit en ny skollag 
(2010:800) med tillhörande förordningar.  Precis som du själv skriver så regleras i 
skolförordningen att svenska som andraspråk ska ges till elever om det behövs.  
5 kap. skolförordningen (2011:185) och regleringen ser ut på följande sätt:  
 
Svenska som andraspråk  
14 § Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för 
1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, 
2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, och 
3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare.  
Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk för en elev.  
15 § Undervisning i svenska som andraspråk ersätter undervisning i svenska.  
Svenska som andraspråk får därutöver anordnas 
1. som språkval i grundskolan och specialskolan, 
2. som elevens val, eller 
3. inom ramen för skolans val.  
 
Som framgår av bestämmelsen är det rektor som beslutar om undervisning i svenska som 
andraspråk ska anordnas för en elev i grundskolan som uppfyller något eller några av kriterierna 
i 14 § ovan samt utifrån en bedömning av elevens behov. Skolverket har inte tagit fram något 
specifikt stödmaterial för hur denna bedömning ska göras utan det är upp till rektor att fatta 
beslut i frågan.  
 
Att rektor bestämmer innebär att rektor måste ha kunskap om de två svenskämnena. Ofta 
delegerar rektor frågan till en andraspråkslärare som gör en bedömning. Alla elever som bedöms 
vara i behov av undervisning i svenska som andraspråk har rätt att läsa svenska som andraspråk 
och den som oftast har kompetens att göra denna bedömning är den utbildade läraren i svenska 
som andraspråk.  
 
Målnivåer och kunskapskrav i svenska som andraspråk är likvärdiga med de mål och 
kunskapskrav som finns för ämnet svenska som modersmål, skillnaderna ämnena emellan rör 
framför allt första- respektive andraspråksinlärning.  
 
Ta gärna del av kommentarmaterial till kursplanen i svenska som andraspråk:  
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2566 
Vi kan också hänvisa till Diskussionsunderlag till kursplanen i svenska som andraspråk som 
publicerades inför de nya läroplanernas ikraftträdande 2011:  
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2545 
Övrigt material som refererar till svenska som andraspråk hittar du i vår publikationsdatabas, om 
du skriver in "svenska som andraspråk" i sökfältet så hittar du publikationerna:  
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http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer 
 
Om du har fler frågor är du välkommen att återkomma till Skolverkets upplysningstjänst på 08-
52733200.  
 
Med vänlig hälsning 
Hanna Lundberg 
Upplysningstjänsten  
Skolverket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 
 


	1
	1 Inledning
	2
	2 Syfte
	2.1 Frågeställningar

	3 Begreppsdefinition
	4 Källkritik
	5 Bakgrund
	5.1 Två olika kursplaner
	5.1.1 Berättigade till undervisning enligt kursplanen svenska som andraspråk
	5.1.2 En jämförelse av kursplanerna
	5.1.2.1 Problematisering av kursplanernas framskrivning


	5.2 Undervisning för andaspråkselever
	5.3 Att bedriva undervisning utifrån olika kursplaner
	5.3.1 Utgångspunkter för undervisningen
	5.3.2 Integrerad undervisning
	5.3.3 Separat undervisning

	5.4 Hinder för undervisningen av andraspråkselever
	5.4.1 Brister i språk- och kunskapsutveckling för andraspråkselever
	5.4.2  Osäkerhet över vilka som ska läsa enligt kursplanen för sva
	5.4.3 Svenska som andraspråks negativa status
	5.4.4 Ekonomiska resurser


	6 Teoretisk ram
	7 Metod
	7.1 Kvalitativ metod
	7.2 Semistrukturerad intervju
	7.3 Urval
	7.4 Genomförande
	7.4.1 Utformning av intervjuguide
	7.4.2 Pilotintervju
	7.4.3 Forskningsetiska principer
	7.4.4 Reliabilitet och validitet

	7.5 Analys och bearbetning

	8 Resultat
	8.1 Kartläggning av ramen
	8.1.1 Förutsättningar
	8.1.2 Mål och motiv
	8.1.3 Föreställningar om ”hur det ska vara”
	8.1.4 Klassificering av kursplanerna

	8.2 Kartläggning av undervisningen
	8.2.1 Beskrivning av undervisningen

	8.3 Problem i undervisningen
	8.4   Möjligheter i undervisningen
	8.5  Är ramen stark eller svag?

	9 Diskussion
	9.1 Resultatdiskussion
	9.1.1 Ramen
	9.1.1.1 Förutsättningar
	9.1.1.2 Mål och motiv
	9.1.1.3 Föreställningar om ”hur det ska vara”
	9.1.1.4 Klassificeringen av kursplanerna

	9.1.2 Undervisningen
	9.1.2.1 Beskrivning av undervisningen
	9.1.2.1.1 Problem i undervisningen
	9.1.2.1.2 Möjligheter i undervisningen


	9.1.3 Ramens styrka och dess konsekvenser

	9.2 Metoddiskussion
	9.3 Didaktiska konsekvenser

	10 Referenser
	11 Bilagor
	11.1  Bilaga 1
	11.2  Bilaga 2
	11.3  Bilaga 3
	11.4  Bilaga 4


