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Abstract 

 

Research has shown that the Swedish results of education have fallen continuously since 

2000. It has been shown that there are differences in performance between native students and 

immigrant students. National Centre for “Swedish as a second language” indicates that 

Swedish schools fail to give all students an equal and high quality education. Then Swedish as 

a second language education can be organized in two different ways a wonder arise if it can 

depend on how teachers´ conditions in teaching reveals in these. This study aims to lighten 

primary school teachers' views on the opportunities and difficulties in second language 

teaching, which can be organized in two different ways, "separate" and "within the framework 

of the class". The research questions of the study are, 1) What requirements do teachers 

perceive that the curriculum for “Swedish as a second language” requires? What opportunities 

and difficulties can be seen here? 2) What trade-offs are made in the planning of teaching and 

how are these applied in the teaching of “Swedish as a second language”? What opportunities 

and difficulties can be seen here? 3) What conditions for scaffolding and interaction do 

teachers create in teaching "Swedish as a second language? What opportunities and 

difficulties can be seen here? 
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By using Shulmans theory PCK (Pedagogical Content Knowledge) it manages to visualize 

teacher language didactic choices within the subject “Swedish as a second language”. 

Through a qualitative study based on interviews and observations, the result shows that both 

teachers reason about a range of language didactic choices, opportunities and solutions, but 

these could not always be transformed and seen in practice. During the observations, it 

became clear that the “Swedish as a second language” teaching structural conditions both 

enabling and impeding teachers to conduct effective teaching. In this case, separate teaching 

came to be ineffective because they did not have a language development perspectives in 

school, thereby the subject was stigmatized. 
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1 Bakgrund  

 

På senare år har Sverige blivit ett alltmer mångkulturellt land och behovet av undervisning i 

ämnet svenska som andraspråk (sva) har ökat. Sva-undervisning innebär att elever läser enligt 

läroplanen för ämnet svenska som andraspråk vilket i sin tur innebär att läraren ska anpassa 

undervisningen till varje enskild sva-elev. Undervisning i ämnet svenska som andraspråk 

ställer krav på individualisering och stöttning och ett språk- och kunskapsutvecklande arbete.  

 

Enligt den senaste PISA-rapporten (2012) har svenska elevers resultat sjunkit kontinuerligt 

sedan år 2000. Sverige ligger nu under genomsnittsresultaten i OECD i alla undersökta 

kunskapsområden. Rapporten visar att svenska 15-åriga elevers resultat försämrats inom de 

tre kunskapsområdena matematik, läsförståelse och naturvetenskap jämfört med PISA (2009). 

OECD-rapporten visar också att det finns skillnader i prestation mellan elever med svenska 

som modersmål och elever med annat modersmål än svenska. Enligt Nationellt centrum för 

svenska som andraspråk (NC) indikerar detta att den svenska skolan inte lyckas ge alla elever 

en likvärdig och högkvalitativ utbildning (NC 2013).  

 

Pisa-undersökningen har visserligen gjorts på 15-åringar men enligt Wedin och Gibbons är 

det ett faktum att en bra och stadig grund där andraspråkselever tidigt möter det svenska 

språket i ett kunskapsrelaterat sammanhang, utgör de bästa förutsättningarna för elevers 

framtida skolgång. Detta ställer krav på F-3 lärare då grunden bör läggas i tidig ålder (Wedin 

2011:74, Gibbons 2013). Elevers utveckling och lärande beror på hur läraren väljer att bedriva 

sin undervisning (Cummins 2001:7). Därmed blir F-3-lärares syn på och förutsättningar att 

bedriva sva-undervisning viktiga och relevanta att undersöka.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att synliggöra hur sva-lärare i F-3 talar om och agerar i sva-

undervisning och att synliggöra vilka förutsättningar för och i sva-undervisning som ges. 

Fokus ligger på de möjligheter och svårigheter i sva-undervisning som lärare upplever eller 

som kan observeras och utifrån två olika sätt att organisera sva-undervisning. 

 

Tre forskningsfrågor har formulerats som rör läroplansnivån, planeringsnivån respektive 

genomförandenivån av sva-undervisningen.  
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1. Vilka krav uppfattar lärare att läroplanen i svenska som andraspråk ställer? Vilka 

möjligheter och svårigheter finns här? 

 

2. Vilka avvägningar görs vid planering av undervisning samt hur tillämpas dessa i 

undervisning inom svenska som andraspråk? Vilka möjligheter och svårigheter finns 

här? 

 

3. Vilka förutsättningar för stöttning och interaktion i undervisning inom svenska som 

andraspråk skapar lärare? Vilka möjligheter och svårigheter finns här? 

 

1.3 Fördelning av arbete 

Då vi har varit två som har gjort denna undersökning vill vi lyfta samarbetets roll. Vi har båda 

i stort sett avsatt lika mycket tid åt arbetet då vi alltid har suttit tillsammans och skrivit. 

Eftersom vi har skrivit i Google Drive har inte detta varit något problem. Vi har genomfört 

intervjuer och observationer tillsammans. Då vi fördelat arbetet mellan oss har vi först 

diskuterat vad som ska behandlas. Vi har sedan skrivit olika delar av kapitel och sedan låtit 

den andre läsa igenom för eventuella ändringar. Detta för att få en distans till texten. Vi har 

till exempel tagit varsin del av teorin, tidigare forskning och av intervju- och 

observationstranskriptionerna. Analysdelen har vi däremot skrivit tillsammans från början till 

slut för att få med så mycket intressant information som möjligt.  

 

1.4 Svenska som andraspråk  

Enligt Hammarberg sker lärandet av ett andraspråk i det land där språket talas och innebär en 

socialisation in i det nya språket. Vidare menar han att det innefattar både formell inlärning, 

det vill säga inlärning som sker genom särskild undervisning (sva-undervisning), och 

informell inlärning, den inlärning som sker utanför skolan genom kontakt med språket i 

vardagslivet (Hammarberg 2004:26).  

 

Sva-undervisning ger viktiga insikter om hur språkbruk skiljer sig mellan olika kulturer och 

språk, liksom möjlighet till reflektion kring den egna språkanvändningen. Det handlar alltså 

om att förstå hur man kan använda språket tillsammans med olika människor i olika 

sammanhang och situationer för att det ska bli meningsfullt (Garlen och Sundberg 2008:7). 
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Eftersom sva-elever måste förhålla sig till en rad olika aspekter kan det medföra en känsla av 

osäkerhet (ibid). Därför är det av stor vikt att sva-undervisning innefattar en tillåtande miljö 

som möjliggör för experimentering med språket och som inkluderar stöttning då sva-elever 

ställs inför en rad olika utmaningar i utvecklandet av sitt andraspråk. 

 

Enligt NC är inte sva-undervisning en allmän fråga om undervisningsform utan en fråga om 

individuella elevers behov och förutsättningar (NC 2014). De menar att heterogenitet är en 

viktig aspekt när man diskuterar sva-undervisning. Undervisningen bör ta hänsyn till att 

eleverna eller deras föräldrar kommer från olika länder med olika skolsystem samt att de har 

olika förstaspråk och olika grad av skolgång. Dessutom bör undervisningen ta hänsyn till att 

eleverna lever under olika sociala förhållanden.  

 

Även Lahdenperä och Sandström betonar vikten av lärarens förståelse för sva-elevers 

kulturella bakgrund då det kan finnas olika synsätt på lärande samt på elev- och lärarroller i 

klassrummet. Genom att ha en insikt i detta förbättras studiesituationen för eleverna 

(Lahdenperä & Sandström 2013:103). Mångfalden kan således vara en didaktisk utmaning för 

läraren. Samtidigt kan den ge läraren möjlighet att utforma olika didaktiska arbetsformer 

beroende på elevers sociala och kulturella bakgrund samt personliga livshistorier (Lahdenperä 

& Sandström 2013:110). Lärarens roll är med andra ord att utforma en undervisning utifrån 

läroplanen och stimulera elever till att ta till sig det svenska språket genom att denne har en 

interkulturell medvetenhet. 

 

I den svenska läroplanen för svenska som andraspråk står det att:  

 

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges 

förutsättningar att utveckla sitt svenska tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin 

språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär 

att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, 

kommunicera och lära. Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera 

på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet. 

(Skolverket 2011:239).  

 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om 

svenska språket, dess normer, uppbyggnad, ord och begrepp samt om hur språkbruk 

varierar beroende på sociala sammanhang och medier. (Skolverket 2011:239). 
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Citaten ovan indikerar att sva-lärare behöver förse sina elever med strategier av olika slag för 

att de ska kunna utvecklas i sitt lärande. De strategier som utmärker sig i sva-undervisningen 

är (strategier) för att lyssna, förstå och för att elever muntligt ska kunna göra sig förstådda i 

olika sammanhang. På så sätt “ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera 

och lära” (Skolverket 2011:239). 

 

Genrepedagogiken som har haft stort genomslag i sva-undervisningen tillhandahåller 

strategier för att läsa, skriva och tala (NC 2016, Lindberg 2004, Gibbons 2013, Kuyumcu 

2004). Den skapar tillfällen för att utveckla kunskaper i och om språket genom att arbeta med 

cirkelmodellen som innebär att man går igenom olika faser för att tala och skriva om texter 

genom bland annat mönstertexter och modelltexter (Garlen och Sundberg 2008:7, Gibbons 

2013). För att eleverna ska få största möjliga stöttning för att kunna utföra uppgiften 

individuellt ska man följa ordningen genom följande fyra faser, 1) bygga upp kunskap om 

ämnesområdet, 2) studera texter inom genren för att få förebilder, 3) skriva en gemensam text, 

4) skriva en individuelltext (Gibbons 2013: 103-111). Cirkelmodellen skapar därmed 

förutsättningar för stöttning i varje fas då eleverna får strategier för hur de kan bygga upp en 

text och genom de exemplifieringar och modelleringar som görs under arbetsgången  

 

Stöttning är centralt i sva-undervisning (NC 2014). NC menar att sva-undervisningen ska 

utformas så att elever får maximal stöttning i sin andraspråksutveckling, vare sig det rör sig 

om nyanlända elever eller infödda/inbodda andraspråkstalare. Enligt NC ska de få stöttning i 

att utföra krävande och avancerade uppgifter för att på så vis gå framåt i sin språkutveckling. 

De ska ges ”möjligheter att få delta i språkligt utmanade och utvecklande aktiviteter och att i 

dessa aktiviteter få vara språkligt aktiva” (ibid). Målet är att sva-elever så småningom ska 

kunna läsa inom ämnet svenska som sina jämnåriga kamrater. Sva-undervisning ska alltså ses 

som en tillfällig stöttning som hela tiden drivs framåt (ibid). 

 

Även interaktion är centralt i sva-undervisning då det möjliggör för språk- och 

kunskapsutvecklande arbete (NC 2014). Bruner, Cummins och Lindberg menar att lärandet 

sker i samspel med andra där man utnyttjar varandras kunskaper och tillfällen att tala i och om 

det svenska språket genom aktivt deltagande (Bruner 1986, Cummins 2001, Lindberg 2004). 

Även Wedin och Dyste betonar vikten av interaktion och samtal i sva-undervisning. Den 

muntliga interaktionen lärare-elev är av stor betydelse för elevers lärande och utveckling av 
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det talade språket men även för att läraren ska kunna möta sina elever där de befinner sig i sin 

språkliga utveckling (Dyste 1996, Wedin 2011/3:213). Wedin menar att det blir en bro till det 

formella språket. Läraren stöttar genom att vara tydlig med vad man håller på med, vad man 

ska ha fokus på samt vad som förväntas att eleven lär sig vid ett specifikt tillfälle (Wedin 

2011/3:213). Båda menar även att undervisning inom klassens ram skapar rika tillfällen för 

interaktion (Dyste 1996, Wedin 2011/3:213).  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att läroplanen i svenska som andraspråk ställer 

många krav på lärares undervisning. Lärare ska bland annat kunna variera sin undervisning, 

skapa förutsättningar för interaktion och stöttning samt individualisera utifrån varje elevs 

språkliga och sociala förutsättningar. Sva-undervisning ses alltså som ett särskilt 

förhållningssätt som kräver gedigen språkdidaktisk kompetens och goda ämneskunskaper 

samt ett interkulturellt tänk hos läraren. 

 

1.4.1 Två sätt att organisera sva-undervisning 

Sva-undervisning kan organiseras på två olika sätt, integrerat och icke integrerat. I denna 

undersökning används NC:s benämningar och definitioner där integrerad undervisning 

motsvarar undervisning inom klassens ram och icke integrerad som undervisning separat.  

 

Undervisning inom klassens ram innebär att lärare undervisar i två ämnen samtidigt, dels 

undervisning i svenska, dels i svenska som andraspråk. Enligt NC spelar flera faktorer roll för 

att skapa en sådan lärandemiljö. Läraren behöver kunskaper om vad som gynnar språk-läs-

skrivutveckling både hos förstaspråkstalande elever och hos andraspråkstalande elever. 

Läraren bör även ha kunskap om hur man planerar för elevers aktiva deltagande och 

kommunikation samt möjlighet att utvecklas utifrån sina behov av språkutveckling.  

 

Risken med att integrera elever med behov av stöttning i sin andraspråksutveckling i 

svenskundervisningen är att dessa elever lätt hamnar i en passiv roll och får för enkla 

uppgifter i förhållande till sitt behov av språklig utveckling. Andraspråkstalande elever är 

tyvärr ofta tysta och deltar i mindre utsträckning aktivt i gruppaktiviteter när de har 

undervisning i helklass (NC 2014). Läraren måste därför vara medveten om att tystnaden kan 

bero på att de inte förstår eller att de riskerar att uttrycka sig ”fel” och måste alltså få med dem 

i de pågående aktiviteterna. 
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Separat undervisning innebär att sva-elever får undervisning i annat rum än sina ordinarie 

klasskamrater. De undervisas tillsammans med andra elever med andra modersmål än 

svenska. NC skriver att fördelarna med detta arbetssätt är att det ger möjlighet att studera i 

mindre grupper om det skulle vara så att sva-eleverna är få. Där finns även möjlighet att få en 

individualiserad undervisning och till att interagera med varandra samt att det kan ges rikare 

tillfällen att uttrycka sig muntligt och skriftligt då eleverna får mer ”egentid”. NC betonar 

vikten av att detta arbetssätt bör bidra till att eleverna får utmaningar och stimuleras att 

uttrycka sig på allt mer avancerade nivåer. Separat sva-undervisningen får alltså inte innebära 

att eleverna får förenklad undervisning utan några utmaningar och krav. NC skriver att det 

därför är av stor vikt av att lärare som undervisar på detta sätt bör vara utbildade samt få 

möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling för att kunna utforma en maximalt 

stimulerande andraspråksutvecklande undervisning (NC 2014). 

 

Risken med separat undervisning är alltså att eleverna kan stagnerar i sin språkutveckling 

eftersom de inte får den stimulans som interaktion med förstaspråkstalande elever innebär. De 

riskerar att gå miste om stimulerande språkliga utmaningar som kan fås tillsammans med 

svensktalande elever. I separat undervisning brukar sva-elever få läsa ”samma” texter och 

göra ”samma” övningar som förstaspråkstalande elever.  

 

NC menar att oavsett hur man väljer att organisera sva-undervisningen ska undervisningen ses 

som något tillfälligt tills eleverna ”kommer ikapp” jämnåriga kamrater (NC 2014). Lärarens 

roll är alltså att skapa förutsättningar för interaktion och stöttning utifrån elevers egna 

förutsättningar. NC hävdar att utan ett förhållningssätt som inkluderar stöttning, interaktion 

och individualisering, fallerar hela syftet med sva-undervisning (ibid)  

 

 

2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

 

I detta kapitel presenteras de teorier som används för att förstå och beskriva hur verksamma 

lärare i F-3 talar om och arbetar med undervisning i svenska som andraspråk. Kapitlet består 

av tre olika delar. Den första delen har fokus på lärares kunskaper utifrån Shulmans 

kunskapskategorier (Shulman 1986, 1987). I den andra delen presenteras begreppet stöttning 

utifrån bland annat Bruners teori och dess betydelse i undervisningen i svenska som 
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andraspråk (Bruner 1986). Stöttningen lyfts även utifrån Lindbergs, Kouns och Gibbons 

definition på stöttning (Lindberg 2004, Kouns 2010, Gibbons 2013). Den tredje delen 

behandlar tidigare forskning om lärares kunskaper, stöttning och interaktion samt en 

beskrivning av dess relevans för denna undersökning.  

 

2.2 Lärares kunskaper 

För att få en insikt i och förståelse för lärares talande om och agerande i sva-undervisning, 

används Shulmans teori om lärares kunskap. Shulman identifierar olika kunskapskategorier 

som bygger upp en kunskapsbas som anses vara nödvändig för att undervisa inom ett visst 

ämne (Shulman 1986, 1987). 

 

Shulman, psykolog och professor inom pedagogisk ämneskunskap, har uppmärksammats 

främst genom hans två artiklar Those who understand: Knowledge growth in teaching (1986) 

och Knowledge and Teaching: Foundations of the new reform (1987). Artiklarna fokuserar på 

lärares kunskaper och kunskapsbildning. Shulman är intresserad av att undersöka vilka 

kunskaper lärare behöver för att kunna undervisa inom ett specifikt ämnesområde. Den första 

artikeln (1986) identifierar tre olika kunskapsområden hos lärare: Subjekt matter content 

knowledge, Pedagogical content knowledge, Curricular content knowledge. Den första 

kunskapskategorin handlar om ämneskunskap och i detta fall inte endast fakta inom ämnet 

utan den inkluderar även andra kunskaper som hör till ämnet såsom ämnets inre strukturer, 

vilket är centralt vid reflektion kring innehållet (Knutas 2008:72, Nilsson 2008). Den andra 

kunskapskategorin är pedagogisk kunskap, vilken även denna rör ämneskunskap men som går 

bortom denna kunskap och som ger uttryck för all kunskap som kan relateras till 

undervisning. Shulman kallar denna kategori även för ”subject matter knowledge for 

teaching” (Shulman 1986:9–10). Den tredje kunskapskategorin gäller kunskap om 

styrdokument samt olika sätt att presentera ämnets innehåll. Den behandlar relationen till 

ämnesområdet samt berör den ideologi och filosofi som ligger bakom (Knutas 2008:72). Av 

dessa tre kunskapskategorier har Pedagogical contet knowledge (PCK) utmärkts särskilt. 

Nilsson gör en jämförelse mellan PCK och läkares kunskap, där hon menar att det krävs 

kunskap som anses vara nödvändig för att kunna behandla olika kategorier av 

infektionssjukdomar av en läkare, på samma sätt som en lärare behöver veta mer än ett sätt att 

hantera en undervisningssituation (Nilsson 2008:31).  
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I den andra artikeln (1987) beskriver Shulman sju olika kunskapskategorier som enligt Knutas 

(2008:72) utgör en kunskapsbas för undervisning: 

 

 knowledge of educationals ends, purposes, and values and their philosophical 

and historical grounds (kunskaper om utbildningens mål och syften samt dess 

filosofiska och historiska grund) 

 curriculum knowledge (kunskap om styrdokument och dess relation till det 

specifika ämnet)   

 content knowledge (ämneskunskap) 

 general pedagogical knowledge (allmändidaktisk kunskap)   

 pedagogical content knowledge (ämnesdidaktisk kunskap) 

 knowledge of learners and their characteristics (kunskap och föreställningar 

om eleverna och deras karaktäristika)   

 knowledge of educational contexts (kunskap om den miljö och det 

sammanhang där undervisningen sker)
1
  

 

Av dessa sju kunskapskategorier lyfter Shulman särskilt fram ämnesdidaktiska kunskapen 

(PCK) och menar att den skiljer sig från de andra eftersom den avser den kunskap som 

förkroppsligar undervisningen (Shulman 1987:8). Han beskriver den som “that special 

amalgam of content and pedagogy that is uniquely the province of teachers, their own special 

form of professional understanding” (ibid). PCK beskrivs alltså som en blandning av 

ämneskunskap och didaktik, det vill säga en sammansmältning av content knowledge 

(ämneskunskap) och general pedagogical knowledge (allmändidaktisk kunskap) och som 

utgör en kunskapsbas för hur specifika ämnesområden kan organiseras, representeras och 

anpassas till elevers olika intressen och förmågor (Winzell 2016:13). PCK är starkt kopplat 

till undervisning av ett specifikt ämne, det vill säga att PCK är ämnesspecifikt (Shulman 

1987:8). PCK ses som content knowledge (ämneskunskap) som via läraren “transformeras” 

till en form som gör det möjligt att förstå för elever. Shulman gör således en distinktion 

mellan pedagoger och ämnesexperter då han menar att de skiljer sig i kunskapen, det vill säga 

att ämneskunskap inte är tillräcklig för optimal undervisning, utan kräver en förmåga att 

kunna transformera kunskapen inom ämnet (Shulman 1987:16). 

 

                                                           
1
 De svenska benämningarna är i enlighet med Knutas svenska översättning av dem. Se Knutas (2008:72). 
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Transformation av ett ämnesområde anser Shulman vara grunden i lärares undervisning. Detta 

är en process där läraren rör sig från sin egen förståelse till en förberedelse att hjälpa andra till 

förståelse (Shulman 1987:16). Denna process ses som en form av förberedelse för 

undervisning genom ett kritiskt förhållningssätt som innefattar val av undervisningsmaterial 

samt undervisningsmetod och som anpassas till en specifik grupp elever som ska undervisas. 

Transformationen går alltså ut på att göra ett ämne eller ämnesområde lämpligt för den 

elevgrupp som ska undervisas (Winzell 2016:14). 

 

PCK inkluderar centrala förmågor inom ett ämnesområde som behövs för att lärare ska kunna 

undervisa på ett effektivt sätt. Den inkluderar även förmågor att kunna presentera 

illustrationer, exempel, förklaringar och demonstrationer samt att kunna dra effektiva 

paralleller. Den innefattar även förståelse för vilka förkunskaper eleverna kan ha med sig samt 

för vad som kan vara lätt eller svårt vid lärandet av ett ämnesområde (Shulman 1986:9). Detta 

innebär alltså att läraren måste ha kunskap om vilka strategier som är framgångsrika i 

undervisningen för att det ska bli förståeligt för eleverna. Med andra ord handlar PCK om 

lärares förmåga att göra ett specifikt ämnesinnehåll greppbart för elever (Winzell 2016:14). 

Det ger en förståelse för hur ett specifikt ämnesområde kan organiseras, representeras och 

anpassas till elevernas olika intressen och förmågor (Shulman 1987:8).  

 

2.2.1 Språkdidaktisk kunskap 

I denna undersökning kommer endast en av Shulmans kunskapskategorier att användas som 

analysmodell, nämligen PCK, och kommer i fortsättningen att benämnas som språkdidaktisk 

kunskap, med fokus på svenska som andraspråk.  

 

Språkdidaktisk kunskap är den kunskapskategori som hjälper läraren att i sva-undervisningen 

göra och förhålla sig till medvetna språkdidaktiska val som är grundade i förståelse för språk- 

och kunskapsutvecklande arbete, den specifika eleven och undervisningens mål. Dessa 

används vid val av metod, exempel, förklaringsmodeller, anpassningar, instruktion etcetera, 

vilka syftar till att eleven utvecklar sin kunskap och arbetar mot kunskapsmålen inom det 

specifika undervisningsområdet. Inom ramen för detta ligger även förståelse för lärarens val 

av läromedel samt hur dessa kan bidra till elevens språkutveckling och kunskapsinhämtning 

(Winzell 2016:75). 
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Det ovan nämnda innebär att språkdidaktisk kunskap och medvetenhet synliggörs på olika 

sätt. Winzell har i sin avhandling kommit fram till olika skrivdidaktiska val inom 

skrivdidaktiken som visar på lärares kunskaper, vilka även kommer att användas i denna 

undersökning, dock som språkdidaktiska val istället för skrivdidaktiska (Winzell 2016:75–

76). I denna undersökning kommer det att betraktas som språkdidaktisk kunskap och 

medvetenhet om lärarnas utsagor och agerande kan kategoriseras utifrån nedanstående:  

 

 Medvetna språkdidaktiska val och strategier (grundade i kunskap om 

eleven, undervisningsmål) 

 Förståelse för effekten av språkdidaktiska val 

 Reflektion över språkdidaktiska val och sva-undervisning, genom 

utvärdering och omvärdering 

 Problematisering av språkdidaktiska val och sva-undervisning 

 Insikter om och lösning av språkdidaktiska svårigheter  

 Språkdidaktiska variationer (Muntligt, skriftligt, dramatiserande) 

 

Yttranden som innehåller någon eller flera av ovanstående manifestationer visar på 

språkdidaktisk medvetenhet. De språkdidaktiska valen kan röra alla tre nivåerna av 

undervisning, det vill säga läroplansnivån, planeringsnivån och genomförandenivån. I denna 

undersökning kommer det att benämnas som transformation då läraren gör några av dessa val. 

Transformation kan således endast manifesteras vid observationerna.  

 

2.3 Stöttning 

Begreppet scaffolding är myntat av den amerikanska psykologen Bruner utifrån en tolkning 

av Vygotskys teori om ”the zone of proximal (eller ”potential”) development, the ZPD”. Han 

undrade hur den “goda inlärningen” som Vygotsky beskriver i sin teori kunde uppnås. Hur 

kan barnet ta emot den kunskap som den vuxne förmedla, för att komma till en högre nivå i 

sin intellektuella utveckling? Bruner menade att det måste finnas en form av scaffolding, det 

vill säga stöttning från den vuxne (Bruner 1986: 70–77). Men hur denna scaffolding gick till 

var inte något som Vygotsky hade beskrivit. 

 

Bruner gjorde ett experiment där han studerade ett barn som byggde med träklossar med 

stöttning av en vuxen. Den vuxne visade hur man kunde bygga på olika sätt och barnet 
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härmade, sedan fick barnet försöka själv medan den vuxne gav scaffolding där det behövdes. 

Genom detta kunde barnet uppnå den proximala utvecklingszonen. Bruner gjorde om 

experimentet några år senare med barn som ledde barn och kom fram till samma resultat, 

nämligen att om en person med större kunskap stöttar en med mindre kunskap resulterar det i 

att personen med mindre kunskap uppnår en högre nivå i sin utveckling som annars legat 

utom räckhåll. Bruner kom fram till att ingen tillräcklig utveckling skulle kunna ske i det 

inneboende språket eller intellektet om ingen handledning, det vill säga scaffolding gavs av 

det sociala sammanhanget (Bruner 1986:70–77). Det innebär att scaffolding inte kan ske utan 

någon interaktion eller framåtsyftande tanke.  

 

Ordet scaffolding definieras oftast som byggnadsställning, den ställning som omger eller finns 

vid en byggnad under konstruktion. Ibland används ordet metaforiskt i 

undervisningssammanhang. På svenska används begreppet stöttning där det ses som en 

plattform för arbete och aktivitet (Lindberg 2004, Kouns 2010). Det är den svenska 

benämningen som kommer att användas i undersökningen som följer. Stöttning kommer att 

användas både som en teoretisk utgångspunkt och som ett analytiskt verktyg. 

 

Andraspråksforskaren Gibbons talar om stöttning som en tillfällig stöttning av lärare eller 

klasskamrater som är nödvändig för att leda eleven till behärskning av nya erfarenheter och 

mot nya kunskaper. Hon menar att det är lärarens uppgift att effektivt hitta stimulerande sätt 

att lära ut och ge den stöttning som behövs genom att kritiskt granska hur språket används i 

klassrummet. Ett sätt att göra detta på är att skapa förutsättningar för samtal mellan 

förstaspråks- och andraspråkstalare där läraren kan uppmärksamma hur språket används 

eleverna emellan. Det handlar alltså om att läraren måste möjliggöra för stöttning och 

interaktion i inlärningsprocessen. Detta är av stor betydelse så att sva-elever stimuleras i sin 

språkutveckling (Gibbons 2013:41–51).  

 

Lindberg (2004) tar upp Maybins, Mercers och Stierers två kriterier för vilken hjälp som kan 

karakteriseras som stöttning. Den ena är att kunna visa att eleven klarat uppgiften genom den 

hjälp denne har fått av läraren och den andra är genom att elevens resultat visar att denne 

uppnått en högre grad av självständig kompetens 

 

Lindberg beskriver två olika sätt att stötta i sva-undervisning, dels kollektivt, dels lärare-elev. 

Genom den kollektiva stöttningen får eleverna den stöttning som de behöver av varandra för 
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att gå vidare. Eleverna sitter i smågruppssamtal där de utvecklar färdigheter i att delta i fria 

samtal, ta ordet, introducera samtalsämnen, argumentera samt i att använda språket på ett sätt 

som inte får plats inom ramen av det lärarstyrda klassrummet (Lindberg 2004:474). Lindberg 

pekar på fördelen med att arbeta i grupp då hon menar att deltagarna ofta är bra på olika saker 

och därför kan bidra på olika sätt. Genom att förklara för någon som är mindre kunnig på 

området fördjupas ens egen förståelse (ibid). 

 

Den andra formen av stöttning är mellan lärare-elev, det vill säga klassrumssamtal.  Denna 

skiljer sig från fria vardagliga samtal på flera viktiga punkter, bland annat genom den 

dominans läraren har över samtalet och interaktionen. Det är läraren som ger ordet, avgör 

samtalsämnet och bedömer vilka bidrag som är relevanta. Kritik har riktats mot denna form av 

stöttning då det ger lite utrymme för eleverna att vara aktiva och ta egna initiativ (Lindberg 

2004: 472–479). Men här menar Lindberg att det inte alls behöver vara på det viset. Läraren 

kan stötta eleverna genom att uppmuntra dem till aktivt kunskapssökande samt undvika slutna 

frågor, vilket gör att eleverna tvingas formulera sig med språkets hjälp samtidigt som de lär 

sig att tolka och förstå det nya lärostoffet (ibid). Även andraspråksforskaren Cummins skriver 

om detta då han beskriver sva-undervisning utifrån ett maktperspektiv. Han anser att 

interaktionen lärare-elev emellan är avgörande för huruvida eleven blir upplyft eller hämmad i 

sva-undervisningen. Beroende på lärarens val av ett maktperspektiv eller elevperspektiv 

stjälper eller hjälper läraren eleverna. Han menar att det krävs en vilja från lärarens sida att 

stötta elever till att lyckas i skolan, både individuellt och kollektivt (Cummins 2001:7).  

 

Som nämnts i kapitel 1. 1.5 kan inte begreppet interaktion undvikas då man talar om stöttning. 

Många forskare ser interaktion som en stöttningsform vilket det även betraktas som i denna 

undersökning. I analysdelen kommer stöttning bland annat att kategoriseras genom Lindbergs 

två stöttningsformer. 

 

2.4 Tidigare forskning  

Nedan presenteras tidigare forskning om PCK, stöttning och interaktion. 

 

Tidigare forskning om PCK 

Knutas (2008) har skrivit om PCK i sin avhandling Mellan retorik och praktik - En 

ämnesdidaktisk och läroplansteoretisk studie av svenskämnena och fyra gymnasielärares 
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svenskundervisning efter gymnasiereformen 1994. Syftet med hans avhandling är att försöka 

beskriva, analysera och förstå svenskämnets roll och funktion i gymnasieskolan och samhället 

efter gymnasiereformen 1994. Det han kommer fram till genom kvalitativa intervjuer och 

deltagande observationer, är att lärarna i undersökningen har vaga ämnesdidaktiska 

kunskaper, sett utifrån Shulmans (1987) modell. Anledningen till detta menar han är att de 

grundar sin undervisning i allt för stor utsträckning på ett begränsat antal kunskapskategorier 

och att dessa dominerar vilket påverkar transformationen av innehållet (Knutas 2008). Hans 

undersökning är relevant för oss då hans svenska definitioner och förklaringar av Shulmans 

kunskapskategorier även används i denna undersökning.  

 

Nilsson (2008) har inom NO-didaktiken tagit upp PCK som ett centralt begrepp i sin 

forskning. Hon undersöker hur PCK utvecklas under lärarutbildningen. I flera av hennes 

studier betonas praktisk erfarenhet och reflektion för att identifiera och utveckla lärares PCK. 

I sin avhandling Learning to Teach and Teaching to Learn. Primary science student teachers ́ 

complex journefrom learners to teachers behandlar hon PCK utifrån NO-lärares 

ämneskunskap och dess betydelse i undervisningen inom ämnet samt lärarstudenters inlärning 

av ämneskunskapen. Just när det gäller lärarstudenter menar hon att de, genom sin utbildning, 

ska få så bra ämneskunskap att de ska kunna transformera denna till sina framtida elever. 

Denna förmåga ska lärarstudenter få både genom teoretisk utbildning och i diskussion med 

sina kurskamrater och handledare. Genom att undersöka PCK inom ett visst ämne kan man 

veta vad en lärarstudent måste kunna inom ett ämne, i detta fall inom naturkunskap.  Hon tar 

även upp lågstadielärares begränsande ämneskunskap inom naturkunskapen och den oron 

lärare känner inför undervisning inom ämnet. Hon drar slutsatsen att ämneskunskap börjar 

med att lärarstudenter undervisas så att de får en så bra grund i ämnet som möjligt, för att 

kunna transformera detta i sina framtida klassrum. Hon tar även upp ämnesdidaktiken som 

något väldigt viktigt, det vill säga att veta hur man ska transformera kunskapen. Hon betonar 

vikten av att detta lärs ut redan under lärarutbildningen då det blir en förutsättning för 

transformationen (Nilsson, 2008). Då även vår undersökning behandlar PCK och 

transformation av ett ämne anser vi att Nilssons avhandling är relevant för oss. 

 

Mårtensson (2015) har skrivit om PCK inom matematikdidaktiken. I sin avhandling Att få syn 

på avgörande skillnader. Lärares kunskap om lärandeobjektet, skriver hon om hur man kan 

utveckla lärares ämneskunskaper inom ämnet utifrån Learning studies, det vill säga att en 

lärargrupp, ofta tillsammans med en forskare eller handledare, systematiskt planerar, 
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genomför, analyserar och reviderar lektioner i förhållande till ett lärandemål. Studiens syfte är 

att bidra med insikter om vilken kunskap om lärande och undervisning i matematik lärare 

utvecklar då de medverkar i Learning studies. Ett grundantagande för hennes studie är att 

lärares PCK kan utvecklas då de deltar i olika arrangemang för kollegialt lärande men hon 

menar även att fortbildning inom delar av ämnet där lärarna brister i kunskaper är ett sätt att 

utveckla ämneskunskaper. Slutsatsen av hennes studie är att det är viktigt att låta lärare 

studera sin egna undervisningspraktiker för att fokusera på ämnesinnehållet och dess 

behandling i relation till elevers lärande, det vill säga hur ämnesinnehållet transformerats 

(Mårtensson 2015). Mårtenssons avhandling blir väsentlig att ta upp med samma motivering 

som vid Nilssons (2008) avhandling, det vill säga på grund av att även denna behandlar 

transformation av ett ämnesinnehåll. 

  

Winzell (2016) skriver i sin avhandling Svensklärares skrivdidaktiska kunskapsbildning om 

lärares kunskaper inom skrivdidaktiken, utifrån två av Schulmans kunskapskategorier, PCK 

och CK (content knowledge). Syftet med hennes studie är att undersöka den skrivdidaktiska 

kunskapsbildning som sker hos blivande och verksamma gymnasielärare i svenska. Studien 

bekräftar Shulmans (1987) antagande om att grunden till PCK är ämneskunskap och att PCK 

endast utvecklas till fullo med yrkeserfarenhet i en samspelt undervisningsmiljö. Wintzell 

skriver om PCK som skrivdidaktik i ämnet svenska och har, utifrån Shulmans 

kunskapskategorier utvecklat skrivdidaktiska val som kännetecknar skrivdidaktisk kunskap, 

vilka hon använder som analysmodell för att belysa lärares kunskaper inom området (Winzell 

2016). Hennes avhandling är av stor relevans för oss då vi kommer att skriva om PCK som 

språkdidaktik inom sva-undervisning i F-3.  Vi kommer också använda oss av hennes 

analysmodell men som språkdidaktiska val som belyser språkdidaktisk kunskap hos 

informanterna. Vi kommer även att använda några av hennes förklaringar av PCK.  

 

Tidigare forskning om interaktion och stöttning 

Hagberg-Persson (2006) har i sin avhandling Barns mångfaldiga språkresurser i mötet med 

skolan bland annat studerat interaktionsmönster i heterogena smågrupper inom sva-

undervisning i åldrarna 6-8 år. Hon menar att elevernas deltagande i små samarbetsgrupper är 

ett effektivt sätt att variera lärare-elev interaktion på. Detta för att eleverna ska stimuleras till 

en språkanvändning som skiljer sig från en mer traditionell lärarledd undervisning. På så sätt 

lyfts elevers olika kunskaper fram i klassrummet och tas till vara på. Resultatet visar på att 
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valet av smågruppsaktiviteter samt sammansättningen av de heterogena smågrupperna leder 

till att eleverna får en större möjlighet att lösa uppgifter där de kan ge varandra stöttning och 

dra fördel av varandras olika kompetenser. Hon tar även upp lärarens roll inom 

smågruppsaktiviteterna där denne ska ge den stöttning eleverna behöver för att kunna komma 

vidare i sitt arbete. Stöttningen ska ges dels i inledningsskedet där klassrumsdiskussioner kan 

vara värdefulla, dels i själva gruppaktiviteten där det oftast krävs ett visst mått av lärarstöd. 

Hon tar även upp en tredje form av stöttning som innebär att eleverna gör en uppföljning av 

sitt arbete. Här är lärarens roll viktig då det beror på dennes agerande i samband med den 

uppföljande stöttningen där elevernas inlärningssituation kan tänjas så att eleverna tvingas 

förklara, rättfärdiga samt ge exempel på tidigare inlägg på olika sätt (Hagberg-Petersson 

2006:177–179). Denna avhandling blir relevant för vår undersökning då även vi behandlar 

stöttning som ges av lärarna i sva-undervisning genom interaktionstillfällen.  

 

Kouns (2010) skriver i sin avhandling Inga IG i Kemi A! En språkdidaktisk studie av en 

kemilärares undervisningsstrategier i en gymnasieklass med elever med svenska som 

andraspråk om bland annat stöttning. Hon menar att det är ett redskap inom språkdidaktiken 

där läraren ger tillräcklig stöttning för att elever ska kunna utveckla ett språk som fungerar 

inom ett ämne, i hennes fall inom kemi. Den stöttning som hon avser i sin studie är en 

lärarstrategi som 1) ger eleven en delaktighet som ökar dennes ägande av uppgiften eller 

stoffet, det vill säga förståelsefokusering och 2) utrustar eleven för att denne ska kunna 

tillämpa sin kunskap eller färdigheten i andra sammanhang, det vill säga generaliserbarhet 

(Kouns 2010:44). Kouns avhandling blir intressant då även vi ser på stöttningen inom 

språkdidaktiken. 

 

Ekeroth (2010) skriver i sin studie Skolans organisering och pedagogiska arbete med svenska 

som andraspråk - ur ett lärarperspektiv om två olika sätt att organisera sva-undervisning, 

inkluderande och exkluderande integrering. Syftet med hennes studie är att undersöka hur en 

skola valt att arbeta språk- och kunskapsutvecklande med elever med svenska som 

andraspråk, genom en kvalitativ undersökning utifrån intervjuer och observationer. Resultatet 

visar bland annat att stöttning och förståelse är av vikt för sva-elever. Även struktur, tydlighet 

och ett inkluderande arbetssätt visade sig vara gynnsamt inom sva-undervisning. Detta genom 

de strukturella förutsättningarna som fanns på skolan (Ekeroth 2010). Då även denna 

undersökning handlar om sva-undervisning utifrån två olika sätt att organisera den på och att 
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den lyfter ett lärarperspektiv samt stöttningens roll i sva-undervisningen blir Ekeroths 

undersökning betydelsefull. 

 

Gibbons (2013) beskriver i sin bok Stärk lärandet Stärk språket hur stöttning kan användas på 

olika sätt. Hennes definition av stöttning är en tillfällig stöttning av lärare eller klasskamrater 

som är nödvändig för att leda eleven till behärskning av nya erfarenheter och mot nya 

kunskaper. I boken beskrivs utförligt hur stöttning kan användas genom bland annat 

genrepedagogiken och grupparbeten av olika slag (Gibbons 2013). Då Gibbons bok har fått 

stort genomslag inom sva-undervisning och rekommenderas som handbok av NC, används 

den ofta av sva-lärare i Sverige. Den blir därför relevant att använda då den bistår med att 

belysa och beskriva hur lärare arbetar med stöttning genom interaktion. 

 

Det som framgått ovan visar att det ha gjorts mycket forskning kring PCK och dess relevans 

inom en rad olika ämnesområden. Förutom att PCK har behandlats inom ovannämnda 

områden har det även behandlats inom kemi (Bond-Robinson, 2005), biologi (Friedrichsen & 

Dana, 2005) men PCK har tidigare inte beskrivits inom ämnet svenska som andraspråk vilket 

blir vårt bidrag till forskningen.  

 

 

3. Metod 

 

Detta kapitel syftar till att presentera och motivera de metodval som har gjorts i denna 

undersökning 

 

3.1 Metodval     

För att undersöka hur lärare talar om och agerar i sva-undervisning i förskoleklass och 

årskurserna 1–3 har vi valt att intervjua lärare och observera undervisning, både separat sva-

undervisning och sva-undervisning inom klassens ram.  

 

Både intervjuer och observationer av kvalitativ karaktär har genomförts (Dalen 2011:17). Vi 

anser det vara det bästa alternativet för att besvara de forskningsfrågor som undersökningen 

ställer. Intervjuerna har genomförts för att få lärares uppfattningar och erfarenheter av sva-

undervisning i F-3 och observationerna för att få en djupare förståelse för lärarnas 



22 

förutsättningar och överväganden. Undersökningen är därmed en etnografisk undersökning 

(Lalander 2011:83). Vi vill även lyfta att observationerna som har gjorts varit “öppna” i den 

bemärkelsen att både lärare och elever har varit medvetna om att vi skulle komma (Lalander 

2011:88–89). Eftersom vi använder teorier för att belysa aspekter i empirin blir det således 

även en abduktiv undersökning (Dalen 2011:123). 

 

Eftersom ämnet svenska som andraspråk innehåller en rad olika aspekter som till exempel 

centrala förmågor och viktiga områden har vi valt att göra semistrukturerade intervjuer utifrån 

en intervjuguide (se bilaga 1). På detta sätt kan man få en djupare inblick i hur olika aspekter 

förhåller sig till varandra (Dalen 2007:35). Intervjuguiden skickades till samtliga lärare ca en 

vecka före intervjun i hopp om att få genomtänkta svar. Även observationerna har analyserats 

utifrån samma aspekter, vilket leder till att vi, förutom att få ett bredare perspektiv på lärarnas 

utsagor, får insyn i hur lärarna agerar i undervisningen. 

 

Samtliga intervjuer har spelats in i syfte att få med informanternas egna ord för att själva inte 

göra olämpliga tolkningar av deras uttalanden (Dalen 2011:37). En av oss antecknade även 

under intervjuerna för att få med tolkning av informanternas reaktion på olika frågor (Dalen 

2011:71).   

 

3.2 Urval, bearbetning och avgränsning av material 

Till att börja med valde vi att intervjua samt observera fyra stycken F-3 lärare som arbetar 

med sva-undervisning, varav två bedriver separat sva-undervisning och två sva-undervisning 

inom klassens ram. Alla fyra lärare observerades innan de intervjuades för att vi skulle kunna 

lyfta händelser från observationen i intervjun vid eventuella oklarheter. Intervjuerna ägde rum 

på respektive skola vilka alla ligger i ett och samma område söder om Stockholm.  

 

Vi har ingen anknytning till lärarna sedan tidigare men till skolorna där vi haft några VFU-

tillfällen. En av lärarna har en av oss stött på under ett av dessa tillfällen men vi upplever inte 

att detta varit problematiskt på något sätt utan vi har snarare upplevt att det bidragit till att 

informanten varit avslappnad, både vid observationen och under intervjun.  

 

Något som vi däremot tror kan ha påverkat undersökningen är observationen med en av 

lärarna. Det blev en ändring i hennes schema som gjorde att vi kunde observera henne tidigare 
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än väntat, då vi var där för att intervjua en annan lärare på skolan. Vi fick observera hennes 

lektion ganska omgående vilket innebar att varken elever eller läraren själv var riktigt 

förberedd på detta. Vi kunde uppleva en ”stress” hos de observerade. En ytterligare orsak till 

stressen kan ha varit situationskontexten som i detta fall innebar att vi alla (7st) befann oss i 

ett litet grupprum på ca 12 kvadratmeter. 

 

De inspelade intervjuerna transkriberades. Genom ett transkriberingsprogram (”Transcribe”)
2
 

lyckades vi få ner så noggrann data som möjligt (Dalen 2011:72). Eftersom vi använde oss av 

semistrukturerade intervjuer sorterades data under tillhörande forskningsfråga för att få en 

tydligare överblick. Vi läste om materialet flera gånger för att ”lära känna våra data” (Dalen 

2011:69). Sedan analyserades data utifrån mönster, likheter och olikheter.  

 

Vad gäller observationerna gjordes täta beskrivningar utifrån ett observationsschema (se 

bilaga 2) för att kunna återskapa situationen på bästa möjliga sätt. Vi har lagt ner mycket tid 

på bearbetning av materialet för att dels underlätta för oss själva framöver, dels för att behålla 

en hög kvalitet på undersökningen genom att försöka få med så många intressanta detaljer 

som möjligt (Kaijser & Öhlander 2011:141).   

 

Under bearbetningsprocessen tycktes vi ständigt återkomma till två av dessa lärares intervjuer 

och observationer (av deras undervisning). Vi befann oss i “representationsproblemet” vilket 

innebär att man reducerar empirin genom att beskära materialet till vad som anses vara mest 

intressant och överraskande för undersökningen (Rennstam & Wästerfors 2011:202). Det 

slutade med att vi bestämde oss för att endast presentera och analysera dessa två lärares 

intervjuer och observationer. Valet motiveras med att vi ansåg det finnas tillräckligt med 

intressant material för att göra en bra undersökning. Trots bara en intervju och en observation 

av vardera lärare, anser vi att vi har kunnat fördjupa oss genom det stora material vi fått.   

 

De utvalda informanterna är inte bara de mest intressanta utan även de mest jämförbara vilket 

ökar reliabiliteten i undersökningen. Båda är behöriga sva-lärare och har ungefär lika lång 

undervisningserfarenhet. Urvalet motiveras vidare med att trovärdigheten ökas ytterligare 

genom att vi har använt oss av metodtriangulering för att få en inblick i lärarnas uttalanden 

och agerande från olika perspektiv (Ahrne & Svensson 2011:27).  

                                                           
2
 Se www.transcribe.com 
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För att förenkla läsning av resultatdelen har vi valt att använda fingerade namn på lärarna. På 

så vis tror vi att det blir lättare att särskilja dem samt att informationen som framkommer 

tydliggörs. Kön är i denna undersökning irrelevant men stämmer dock med verkligheten 

utifall man skulle vilja forska om detta utifrån ett genusperspektiv. Vi har även valt att placera 

beskrivningen av lärarnas bakgrund i resultatdelen för att det faller mest naturligt i samband 

med deras uttalanden. På så vis blir det lättare för läsaren att följa den röda tråden. 

 

3.3 Etiska ställningstagande  

Undersökningen är gjort i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilka 

innefattar samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Samtliga informanter har fått information om att deras deltagande är frivilligt och kan 

avbrytas när som helst. Informanterna har samtyckt till att delta i undersökningen samt 

informerats om att ingen utomstående ska kunna identifiera dem genom att vi behandlat 

informationen varsamt. Empirin som har framkommit i denna undersökning kommer enbart 

att användas för det den är avsedd för (Dalen 2007:25–30).  

 

3.4 Analysmodell 

Vår analysmodell kommer som tidigare nämnts i kapitel 2 (2.2.1) att vara de språkdidaktiska 

valen inom språkdidaktiken:  

 

 Medvetna språkdidaktiska val och strategier (grundade i kunskap om 

eleven, undervisningsmål) 

 Förståelse för effekten av språkdidaktiska val 

 Reflektion över språkdidaktiska val och sva-undervisning, genom bland 

annat utvärdering och omvärdering 

 Problematisering av språkdidaktiska val och sva-undervisning 

 Insikter om och lösning av språkdidaktiska svårigheter  

 Språkdidaktiska variationer (Muntligt, skriftligt, dramatiserande) 

 

Som tidigare nämnts i kapitel 2 (2.2.1) kommer yttranden och agerande som innehåller någon 

eller flera av ovanstående manifestationer, visa på språkdidaktisk kunskap och medvetenhet.  
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4. Resultat & Analys 

 

I detta kapitel kommer båda lärarnas intervjusvar och observationer analyseras utifrån vår 

analysmodell och utifrån teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning som vi har valt att 

använda oss av i denna undersökning. Men även utifrån den forskning som har tagits upp i 

samband med vad som anses vara relevant för sva-undervisning, både separat och inom 

klassens ram. 

 

För att få en klarare bild av lärarnas uttalanden och agerande har vi valt att presentera och 

analysera lärarna var för sig där uttalandena presenteras och analyseras i sitt ursprungliga 

sammanhang. 

  

4.1 Lärarnas tidigare erfarenheter 

Båda lärarna har en lång erfarenhet av att undervisa i ämnet svenska som andraspråk men, 

som tidigare nämnts, genom två olika sätt att organisera undervisning på, undervisning inom 

klassens ram och separat undervisning. Båda lärarna tar emot nyanlända elever, elever som 

bott i Sverige en kortare tid och även infödda elever som har ett annat modersmål än svenska. 

Lärarnas bakgrund skiljer sig inte mycket åt vad gäller erfarenhet och utbildning inom ämnet. 

Nedan görs en kort beskrivning av lärarnas bakgrund. 

 

“Ulrika”
3
 har tio års erfarenhet som behörig lärare i bland annat svenska som andraspråk. Hon 

undervisar i ämnet svenska som andraspråk i hela grundskolan, dock inte förskolebarn och 

ettor då man i denna skola anser att det är bäst att de “slussas” in i den svenska skolmiljön. 

Hon bedriver separat sva-undervisning en gång i veckan med några elever i ett grupprum. Det 

brukar vanligtvis röra sig om fyra-fem stycken.  

 

“Susanne”
4
 har tio års erfarenhet som behörig lärare i årskurs 1-5, varar sex av dessa med 

behörighet inom ämnet svenska som andraspråk med inriktning mot F-3. Hon har även utöver 

lärarutbildningen, erfarenhet av tjugo år som fritidspedagog. Susanne bedriver undervisning 

inom klassens ram, det vill säga integrerad undervisning i helklass varav 23 av 24 elever 

räknas som sva-elever.  

                                                           
3
 Ulrika är det fingerade namn på läraren som bedriver separat sva-undervisning. 

4
 Susanne är det fingerade namn på läraren som bedriver sva-undervisning inom klassens ram. 
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4.2 Vilka krav uppfattar lärare att läroplanen i svenska som andraspråk ställer? 

I denna fråga lyfts lärarnas uppfattningar om möjligheter och svårigheter i läroplanen. 

Uttalandena är tematiserade och följs upp av en analys. 

 

4.2.1 Ulrikas uppfattningar 

Nedan presenteras Ulrikas uppfattningar om möjligheter och svårigheter i undervisningen 

utifrån läroplanen. 

Möjligheter 

Möjligheterna i läroplanen enligt Ulrika är att ”stötta eleverna i att få dem att våga uttrycka 

sig i tal och skrift utan att kräva att det måste bli helt rätt från början, att undervisa om det 

svenska språket, att låta eleverna möta många olika texttyper och att arbeta med elevernas 

identitet och respekt för olikheter”. Hon säger att det är lätt att arbeta med eleverna då de ofta 

är motiverade till att vilja lära. 

 

I Ulrikas uttalande ovan kan vi uppfatta en medvetenhet om språkdidaktiska val grundade i 

undervisningsmål som visar på insikter om läroplanen för svenska som andraspråk då hon 

lyfter vikten av att undervisa i och om det svenska språket, att låta eleverna möta många olika 

texttyper och att arbeta med elevernas identitet och respekt för olikheter som en möjlighet 

(Skolverket 2011:239).  

 

En ytterligare möjlighet är enligt Ulrika att läroplanen inte skiljer sig avsevärt från ämnet 

svenska mer än i bedömningen. Det som skiljer sig är att man jobbar mer med språket och att 

man ska kunna använda det för olika syften, påpekar Ulrika. Hon anser att det viktigaste är att 

man som sva-lärare inte ska ha för höga krav på att det ska vara korrekt i början och påpekar 

att det är där det skiljer sig i bedömningen. Hon säger att det handlar om att eleverna kan göra 

sig förstådda genom att kunna förklara med andra ord. “Detta behöver inte vara helt rätt utan 

det ska ses som en möjlighet att utveckla språket”. I dessa situationer säger Ulrika att hon 

brukar upprepa meningen eller ordet på rätt sätt men utan att påpeka det för eleverna.  

 

Uttalandet ovan visar även på ytterligare medvetenhet av språkdidaktiska val och strategier 

som är grundade i kunskap om elevernas förutsättningar och undervisningens mål då hon 

lyfter fler aspekter ur läroplanen för svenska som andraspråk (Winzell 2016:75–76). Hon 

nämner till exempel att man inte ska ställa för höga krav på korrektheten i elevernas uttal 
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(Skolverket 2011:239). Hon talar även om att hon i dessa fall säger om meningen/ordet som 

eleverna sagt med rätt uttal och intonation istället, utan att påpeka det för eleverna i vilket hon 

ser som en stöttning från hennes sida. Detta kan uppfattas som en medveten språkdidaktisk 

strategi som Ulrika använder sig av (Winzell 2016:75–76).  

 

Svårigheter och lösningar 

Svårigheterna i läroplanen kan enligt Ulrika vara att jämföra det svenska språket med elevers 

modersmål när det gäller uttal, bokstävers form och ljud och ords betydelseomfång samt 

kategorisering. Hon anser att det är en tillgång att ha insikter i elevers modersmål eftersom det 

underlättar vid förklarande och jämförande av språken. Ulrika talar om att hon har insikter i 

majoritetsspråket inom hennes elevgrupp vilket blir en möjlighet för dessa elever men tyvärr 

inte för resterande elever som inte har det. Hon tillägger att det är lätt hänt att mer fokus läggs 

på majoritetsspråket som talas inom elevgruppen men i de fall då det inte samma modersmål 

talas av flera säger Ulrika att man får ta till kroppsspråk och bilder, ”det blir mycket pekande 

då”.  

 

Uttalandet ovan visar att Ulrika har insikter om och lösningar på språkdidaktiska svårigheter 

då hon lyfter svårigheter med elevernas olika språkliga förutsättningar eftersom det kan skilja 

sig i stor utsträckning inom sva-undervisning. Hon ser en problematik med att flera i 

klassrummet inte talar samma modersmål då eleverna enligt läroplanen för svenska som 

andraspråk ska få möjlighet att jämföra sitt modersmål med det svenska språket (Skolverket 

2011:240). Själv har Ulrika insikt i det majoritetsspråk som talas inom gruppen och menar att 

det på så sätt blir en tillgång för de som talar det språket. Vid tillfällen då inte flera har samma 

modersmål blir lösningen i Ulrikas fall att använda kroppsspråket genom pekande och 

användande av bilder. I de fall då samma modersmål talas av flera menar hon dock att 

resterande elever riskerar att inte få samma stöttning i sitt lärande. Genom det sistnämnda 

synliggörs fler språkdidaktiska val då Ulrika problematiserar vissa aspekter inom sva-

undervisning som hon även förstår effekten utav (Winzell 2016:75–76).  

 

4.2.2 Susannes uppfattningar 

Nedan presenteras Susannes uppfattningar om möjligheter och svårigheter i undervisningen 

utifrån läroplanen. 
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Möjligheter 

Möjligheterna i läroplanen är enligt Susanne att göra eleverna delaktiga. “När de får samverka 

med varandra och vara aktiva utan att jag lägger mig i för mycket”. Hon påpekar att det är en 

självklarhet att hon måste modellera men att det finns en vikt av att de får ”känna sin 

delaktighet i undervisningen”. Detta säger hon bidrar till en lust att lära.  

 

Uttalandet ovan visar på medvetenhet om språkdidaktiska undervisningsmål genom de 

insikter Susanne har i läroplanen för svenska som andraspråk. Hennes uttalande om att göra 

eleverna delaktiga genom att samverka med varandra är en av de förutsättningarna som 

läraren ska erbjuda eleverna enligt Lgr 11 (Skolverket2011:9). Susanne talar om elevers 

delaktighet i undervisningen utan att hon lägger sig i för mycket. Hon påpekar vikten av 

modellering men menar att eleverna ska få känna sin delaktighet. Detta kan ställas i relation 

till det Barbro Hagberg-Petersson skriver om i sin avhandling om hur eleverna stimuleras i sin 

språkutveckling genom interaktion med varandra. Genom elevers delaktighet menar hon att 

elevers olika kunskaper lyfts fram i klassrummet och tas till vara på (Hagberg-Petersson 

2006:177–179). Då Susanne säger att detta bidrar till elevers lust att lära visar hon även på 

förståelse för effekten av ett språkdidaktiskt val eftersom det visar på att det ligger en tanke 

bakom valet (Winzell 2016:75–76). Det visar även på ännu en medvetenhet om Lgr 11 

(Skolverket 2011:7).  

 

Svårigheter och lösningar 

Susanne säger att det svåraste, men viktigaste, i läroplanen är att utgå från elevernas olika 

nivå när det gäller förkunskaper och erfarenheter. Här kan det skilja sig avsevärt eleverna 

emellan då de kan komma från olika länder och bakgrund. “En del barn är födda och vuxit 

upp med föräldrar med annat modersmål, en del precis nyanlända, en del har inte alls gått i 

skolan”. Alla ska mot samma mål samt ges ett formellt språk. Vissa behöver dock börja lägre 

menar hon. Utmaningen blir således att bygga upp “ordförrådet” för att ens kunna arbeta med 

svenskämnet i sig, då hon säger att ”flera av de läromedel som används i svenska som 

andraspråk förutsätter att elever har vissa förkunskaper”. Susanne säger att det handlar om 

individualisering. Hon betonar vikten av att elever ska få grunden i svenska i de tidigare åren 

(F-3) då det formella språket blir svårare ju äldre de blir.  

 

Uttalandet ovan visar på insikter om och lösningar på språkdidaktiska svårigheter som 

Susanne kan se utifrån läroplanen då hon lyfter svårigheter med att utgå från elevers olika 
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förkunskaper och erfarenheter eftersom elevernas språkliga förutsättningar kan skilja sig i 

stort då hon organiserar undervisning inom klassens ram (Skolverket 2011:14, Winzell 

2016:75–76). Här menar hon att svårigheten ligger i att bygga upp elevers ordförråd då flera 

av de läromedel som används i sva-undervisningen förutsätter att eleverna har vissa 

förkunskaper.  

 

Hon menar att hon hanterar dessa förutsättningar genom lek och samspel med varandra. Hon 

berättar att hon ofta tar hjälp av elever som talar samma språk i klassen för att förklara och att 

det blir mycket kroppsspråk samt konkretisering via bildstöd. “Det gäller att skapa trygghet så 

att de vågar och att man får säga fel”. Inom hennes klass råder en acceptans, säger Susanne, 

då eleverna är vana vid att det kommer nya elever med olika förkunskaper. De är villiga att ta 

hand om dessa och att hjälpa till genom att vara ett stöd. Detta ser Susanne som en möjlighet 

utifrån läroplanen i svenska som andraspråk som säger att eleverna ska ges möjlighet till att 

uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer och få tilltro till sin språkförmåga bland 

annat genom att det inte ställs för tidiga krav på språklig korrekthet. 

 

Susannes lösning på svårigheten är att skapa förutsättningar för lek och samspel med varandra 

och att ta hjälp av elever med samma modersmål genom att de får förklara för varandra. Här 

framträder alltså interaktionens och stöttningens roll som relevant för sva-undervisningen då 

Susanne skapar förutsättningar för eleverna att stötta varandra genom samspel (Lindberg 2004 

s 472479). Genom att skapa tillfällen för interaktion menar hon att det skapas förutsättningar 

för att eleverna ska få en bra grund i svenska i de tidigare åren eftersom hon menar att det 

formella språket blir svårare att lära ju äldre man blir. Denna medvetna insikt som Susanne 

har kan relateras till Gibbons och Wedin som båda menar att en bra och stadig grund är en 

förutsättning för sva-elevers framtida skolgång (Gibbons 2013, Wedin 2011). Susannes insikt 

kan även relateras till Lgr 11 som tar upp skolans ansvar för att eleverna ska inhämta och 

utveckla kunskaper som är nödvändiga för varje individs grund för fortsatt utbildning 

(Skolverket 2011:13). Hennes insikt pekar därmed på förståelse för effekten av detta 

språkdidaktiska val som hon gör (Winzell 2016:75–76). 
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4.3 Vilka språkdidaktiska val görs vid planering av sva-undervisning? 

I detta avsnitt beskrivs lärarnas uppfattningar om möjligheter och svårigheter vid planering av 

sva-undervisning.  Uttalandena är tematiserade och följs upp av en analys efter varje 

uttalande. 

 

En kort beskrivning över båda lärarnas planeringsförutsättningar 

Ulrika ägnar inte mycket tid till att planera utan hon får oftast instruktioner av klasslärarna att 

“fylla på grundbasen” för det de arbetar med för tillfället i helklass. Hon får heller inte ta del 

av skolans kartläggning som har gjorts på eleverna. Susanne ägnar däremot tid åt planering då 

hon ansvarar för grovplaneringen för hela svenskämnet som sedan diskuteras vidare 

tillsammans med andra lärare i arbetslaget. För varje sva-elev görs en kartläggning på skolan 

som Susanne kan utgå ifrån då hon planerar undervisningen 

 

4.3.1 Ulrikas uttalanden 

Nedan presenteras Ulrikas uppfattningar om möjligheter och svårigheter vid planeringen av 

undervisningen. 

Möjligheter 

Ulrika säger att det finns möjligheter att använda det svenska språket i sva-undervisningen då 

hon säger att ”det handlar om att använda det så mycket som man kan, både att tala i språket 

och att tala om det”, ”därför börjar jag alltid lektionen med att prata om vad som har hänt sen 

sist vi sågs”. När det dyker upp nya aspekter för eleverna säger Ulrika att hon tar tillfället i akt 

att diskutera kring fenomenet. Ulrika nämner att en elev till exempel hade nämnt “luciatåg” 

vilket en av de andra inte hade hört talas om tidigare. Detta säger hon togs upp och 

diskuterades genom att bland annat titta på bilder i datorn. Hon säger att hennes 

lektionsupplägg alltid omfattas av en muntlig del där det samtalas mycket i språket samt en 

skriftlig del där eleverna arbetar individuellt i sina böcker. Hon betonar vikten av variation i 

sin undervisning och tillägger att eleverna oftast har en positiv inställning till det, vilket hon 

ser som en möjlighet för att skapa en variationsrik undervisning.  

 

Vikten av interaktion i hennes undervisning betonas genom att eleverna ofta ges tillfällen i 

den muntliga delen av undervisningen, till att samtala med varandra samt att förklara för 

varandra på sitt eget språk, säger hon. Hon påpekar dock vikten av att tala svenska när de 



31 

befinner sig i rummet då det är väldigt viktigt att arbeta med språket men nämner att eleverna 

ändå ska få känna att deras modersmål är viktigt samt att de har nytta av det.  

 

Utifrån Ulrikas uttalanden ovan kan vi se flera språkdidaktiska val som görs. Ett medvetet 

språkdidaktiskt val som görs är vid planering av det varierade lektionsupplägget som omfattas 

av både en muntlig och en skriftlig del för att skapa förutsättningar för att tala i och om 

språket som är en aspekt i läroplanen i svenska som andraspråk (Winzell 2016:75–76, 

Skolverket 2011:239). Hon betonar vikten av interaktion vid den muntliga delen av 

undervisningen där eleverna ges tillfälle att samtala genom att ta hjälp av varandra för att 

förklara för varandra. Detta kan hänvisas till Lindberg som skriver om kollektiv stöttning 

genom interaktion där hon menar att eleverna får den stöttning som de behöver av varandra 

för att gå vidare. Lindberg menar att eleverna kan bidra på olika sätt i gruppsamtalet då de 

ofta är bra på olika saker. Genom att till exempel förklara för någon som är mindre kunnig på 

området fördjupas ens egen förståelse (Lindberg 2004, s.474). Även Bruner menar att barn 

som är mer kunniga kan stötta andra barn som är mindre kunniga för att komma vidare i sin 

utveckling (Bruner 1986 70–77). Genom Ulrikas språkdidaktiska val framträder alltså en 

medvetenhet om språkdidaktiska variationer och förståelse för effekten av de val hon gör 

(Winzell 2016:75–76). 

 

Vidare säger Ulrika att hon ser möjligheter i det undervisningsmaterial som hon använder 

eftersom det är anpassat för sva-undervisning. Hon säger att allt val av material grundas i 

förutsättningarna för stöttning, t.ex. mängden bilder som man kan samtala kring och kan ses 

som en förutsättning för konkretisering. Hon använder ett sva-anpassat material som heter 

”Språkis”, det innehåller svenska språkets uppbyggnad och finns i olika nivåer och säger att 

det är ett bra sätt för att samtala om språket. ”Spel är väldigt populärt, det tycker de om”, 

säger Ulrika och förklarar att de använder sig mycket av det i den muntliga delen. Genom 

dessa spel som har många bilder menar Ulrika att eleverna får använda språket och att de ofta 

tar hjälp av varandra för att förklara. Vid speltillfällena talar Ulrika om att hon ger strategier 

för hur de kan förklara bilderna för varandra vilket hon menar är en stöttning. 

 

Hon säger att stöttningen sker per automatik “Jag stöttar automatisk, jag tänker inte så mycket 

på det” och ”stöttningen finns i materialet”. Hon nämner ett exempel på hur hon stöttar vid 

högläsning där hon högläser stycken/meningar ur en bok som eleverna sedan får läsa efter för 
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att träna uttal. På detta sätt menar hon att hon tillämpar modellering i sin undervisning, vilket 

hon även menar är en stöttningsform. 

 

Ett annat språkdidaktiskt val som synliggörs genom Ulrikas uttalanden ovan är då hon talar 

om undervisningsmaterialet som en möjlighet för stöttning. Det visar på förståelse för 

effekten av ett språkdidaktiskt val då hon använder undervisningsmaterialet som en strategi 

att stötta och konkretisera (Winzell 2016:75–76). Detta gör hon till exempel genom att 

använda material som är berikat med bilder, både genom spel och böcker samt då hon 

modellerar vid högläsning genom att läsa med intonation för att träna på uttal. Det kan tolkas 

som att hon använder materialet som stöttning för att bistå eleverna med förståelse vilket kan 

relateras till Winzell som menar att läraren måste ha förmåga att göra ett specifikt 

ämnesinnehåll förståeligt för eleverna (Winzell 2016:14).  

 

Svårigheter och lösningar 

Svårigheten, enligt Ulrika är att hon inte får ta del av skolans kartläggning som har gjorts på 

eleverna. Eftersom hon oftast får instruktioner av klasslärarna att “fylla på grundbasen” för 

det de arbetar med för tillfället i helklass menar hon att hon inte får egen tid för planering. 

Inom till exempel matematiken får hon oftast instruktioner att “lära” eleverna de matematiska 

begreppen och dess innebörd, säger hon. ”Detta är någonting som egentligen ska göras inom 

helklass eftersom hela skolan egentligen ska jobba språkutvecklande i alla ämnen”, anser hon. 

Ulrika ser en svårighet med att skolan inte organiserar undervisning inom klassens ram då det 

kan drabba nyanlända elever som börjar på skolan. Hon säger att ”eleverna slussas in i klassen 

utan att sva-undervisning bedrivs och då får de sitta av en större del av tiden utan att förstå 

någonting” och att ”Skolan satsar för lite på sva”. 

 

I stycket ovan kritiserar Ulrika de strukturella förutsättningar som finns på skolan då hon 

lyfter att hon inte får ta del av den kartläggning som görs på elever som hon undervisar vilket 

visar på insikter om språkdidaktiska svårigheter, inom separat sva-undervisning i detta fall 

(Winzell 2016:75–76). Ulrikas menar att språkutvecklande perspektiv inom alla ämnen är 

effektivt för nyanlända elever så att de inte bara sitter av tiden i klassrummet (i helklass) utan 

att förstå något. Detta kan relateras till Dyste, Gibbons och Wedin som förespråkar 

undervisning inom klassens ram då det möjliggör för elevers språkutveckling (Dyste 1996, 

Gibbons 2013 och Wedin 2011). I Ulrikas uttalande synliggör en språkdidaktisk aspekt 
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genom att hon problematiserar sva-undervisning på hennes skola då ett språkdidaktiskt 

perspektiv inte finns när eleverna befinner sig i helklass (Winzell 2016:75–76). 

 

Eftersom Ulrika inte får ta del av kartläggningen talar hon om att hon i stället gör 

kontinuerliga formativa bedömningar på eleverna utifrån en lista som hon hittat på 

“lektion.se” då hon inte har en aning om var de ligger kunskapsmässigt. Tillsammans med 

varje enskild elev “checkar hon av” vad de kan. Listan innehåller bland annat veckodagar, 

årstider, tal, bokstäver, rimord, motsatsord, klockan, kroppsdelar, ordklasser, geometriska 

figurer etc. Hon försöker att ta reda på hur mycket de kan om dessa aspekter för att veta vad 

de kan arbeta vidare med. Hon nämner att hon även kan se att eleverna motiveras av detta då 

de brukar fråga om de kan få titta på listan för att se hur de ligger till och hur de kan fortsätta 

vidare. 

 

Genom uttalandet ovan kan vi se att Ulrika har insikter om lösningar på språkdidaktiska 

svårigheter inom sin sva-undervisning då hon istället gör en egen kartläggning av eleverna för 

att kunna arbeta vidare (Winzell 2016:75–76). Detta är något som Ulrika egentligen inte ska 

behöva, då det enligt NC ska ses som en självklarhet att behöriga sva-lärare ska tilldelas 

information om kartläggningen för att läraren ska kunna utgå från elevens förkunskaper men 

även utifrån deras sociala och kulturella förutsättningar (Bigestans, NC 090116). Ulrikas 

lösning visar även på medvetenhet och förståelse för effekten av språkdidaktiska val då hon 

använder kartläggningen för att hon förstår att den är betydelsefull och gynnsam inom sva-

undervisning (Winzell 2016:75–76).  

 

En annan svårighet är enligt Ulrika att hon är den enda sva-läraren på skolan. Hon säger att 

hon skulle vilja ha fler sva-lärare på skolan då ”tiden räcker inte till för allt som ska göras”. 

Ulrika nämner att hon egentligen skulle vilja arbeta med cirkelmodellen och utföra 

performansanalys på alla elever men det blir alltför omfattande och tidskrävande, då hon 

måste fokusera på “nybörjarspråket”, det vill säga grunden i det svenska språket. Hon säger 

att det är lättare att göra detta då man organiserar sva-undervisning inom klassens ram. Hon 

nämner även att hon skulle vilja arbeta mer med utomhuslektioner då eleverna har visat sig 

positivt inställda till det men säger att hon varit tvungen att prioritera bort detta då tiden inte 

räcker till. ”Jag känner att jag inte räcker till, till alla elever. Det borde vara värt att satsa på 

eleverna för det lönar sig i slutändan när eleverna klarar sig i skolan, när de klarar en nivå, när 

de klarar betygen då har det lönat sig. Men tyvärr så känns det inte som att den här skolan 
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satsar på dessa elever”. Elever som jag hade förra året har jag inte tid för idag och jag kan 

tänka hur det ska gå för dessa elever. Ibland måste jag avvisa elever eftersom jag inte har tid 

med dem”.  

 

I stycket ovan tar Ulrika upp tidsaspekten som ett hinder för att kunna göra språkdidaktiska 

val i sin sva-undervisning då hon ständigt belastas med instruktioner av klasslärarna eftersom 

hon är den enda sva-läraren på skolan (Winzell 2016:75–76). Hon får inte egen tid för att 

kunna prova och utveckla egna idéer och tankar. Ulrika uttrycker en önskan om att få arbeta 

med cirkelmodellen som enligt Gibbons och NC är betydelsefull inom sva-undervisning och 

ger förutsättningar för stöttning och förkunskaper inom ett ämnesområde (Gibbons 2013: 103-

111, NC 2016). Detta menar hon är en förutsättning för sva-undervisning inom klassens ram 

då man kan planera för gemensam undervisning inom gruppen då. Uttalandet visar att Ulrika 

alltså reflekterar över sva-undervisning då hon presenterar förslag på språkdidaktiska val som 

hon skulle vilja göra vilket innefattar ytterligare ett språkdidaktiskt val (Winzell 2016:75–76). 

 

4.3.2 Susannes uttalanden 

Nedan presenteras Susannes uppfattningar om möjligheter och svårigheter vid planeringen av 

undervisningen. 

Möjligheter 

En möjlighet enligt Susanne är att all undervisningen på skolan genomsyras av konceptet för 

sva-undervisning och sker inom klassens ram. Hon säger att hon arbetar med modellering för 

att eleverna ska få en bild av vad som förväntas av dem och samt vilka mål de ska arbeta mot, 

”först ta reda på deras förkunskaper, vad vet de innan, tänka på vilken förförståelse jag själv 

ska lägga in för att planera lektionen för att eleverna ska kunna förstå arbetsområdet”. Det gör 

hon genom att arbeta med genrepedagogik då eleverna får möta olika texter där de får 

erfarenhet om hur dessa är uppbyggda och kan uttrycka sig på olika sätt, säger hon. Hon säger 

att de arbetar enligt cirkelmodellen där de går igenom varje fas grundligt, ”Vi stannar vid 

varje fas tills jag känner av att det är dags att gå vidare”. När hon märker att den stora massan 

är delaktiga i diskussionen samt att de viktigaste förförståelserna inför arbetsområdet har 

tagits upp och diskuterats gå de vidare, enligt henne. Dessa tankar, säger hon är resultatet av 

en omvärdering som hon tidigare gjort av sin undervisning då hon märkte att hon hade gått för 

fort fram genom att de flesta inte kunde utföra den tänka uppgiften. Numera säger Susanne att 

hon vågar “ligga kvar” i en fas utan att bli stressad av tidsaspekten. Hon säger att man ”ibland 
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måste man lyfta ett arbetsområde utifrån andra perspektiv för att innehållet ska framgå för 

eleverna”. Hon påpekar att cirkelmodellen är en förutsättning för stöttning då stöttningen ges 

kontinuerligt genom varje fas. Susanne menar att undervisning inom klassens ram möjliggör 

för att kunna arbeta på detta sätt ”Jag tycker denna undervisningsform "modell" ska 

genomsyra all undervisning, alltså att strukturen för hur sva-undervisning bedrivs”. 

 

Flera språkdidaktiska val synliggörs i Susannes uttalande ovan då hon detaljerat lyfter hur hon 

arbetar med cirkelmodellen. Hon gör medvetna språkdidaktiska val som är grundade i 

elevernas förkunskaper och undervisningsmål, då hon lägger stor vikt vid kartläggningen av 

förkunskaper och modellering för att eleverna ska få en bild av vad som förväntas av dem, 

samt att de inte går vidare förrän hon känner att den stora massan är med (Wedin 2011/3:213, 

Winzell 2016:75–76). Genom att först planera för vilka förkunskaper som behövs för ett 

ämnesområde visar det att det finns en bakomliggande tanke i hennes planering vilket även 

belyser förståelse för effekten av hennes språkdidaktiska val (ibid). Uttalandet om att vänta in 

den stora massan är resultatet av en omvärdering som Susanne har gjort genom reflektion 

över sin egen undervisning, vilket belyser ytterligare ett språkdidaktiskt val (ibid). Susanne 

menar även att hon drar paralleller inom olika arbetsområden i de fall som behövs för att 

innehållet ska bli greppbart för eleverna. Detta uttalande visar på språkdidaktiska variationer 

samt en medveten språkdidaktisk strategi som hon använder (ibid). De språkdidaktiska val 

som synliggörs är de val som Shulman menar att en lärare måste ha förmågan till för att gå 

från sin egen förståelse till att göra ett ämnesområde förståeligt för eleverna, det vill säga för 

att en transformation ska ske (Shulman 1987:16, Winzell 2016:14).  

 

I Susannes uttalande ovan framstår cirkelmodellen som en förutsättning för stöttning där hon 

menar att eleverna på så vis får stöttning genom varje fas för att de ska kunna utveckla 

kunskaper inom ett ämnesområde. Detta relaterar vi till Gibbons och NC som menar att det är 

ett effektivt arbetssätt inom sva-undervisning då det öppnar upp för många språkutvecklande 

tillfällen (Gibbons 2013: 103111, NC 2014).  

 

Ytterligare möjligheter till stöttning är att det ofta ges tillfällen för samarbete genom 

grupparbeten, enligt Susanne. Alla har en bestämd parkompis som Susanne menar har valts ut 

med omsorg där sammansättningen ska bidra till att de kompletterar varandra, både genom 

olika kunskapsnivåer samt olika språktillgångar, ”jag menar så att de kan stötta varandra”. 

Hon kommenterar att dessa ändras om hon ser att den ena inte kan arbeta seriöst ihop med sin 
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grannkompis. Susanne säger att det finns variation inom grupparbeten då de även arbetar i 

samarbetsgrupper, oftast om fyra då. Varje grupp diskuterar en del av ett område/ämne som 

de sedan ska få diskutera med andra kamrater där de får göra ett utbyte av fakta sinsemellan. 

”Interaktion är viktig för att bygga upp ett språk men det är också viktigt med individuellt 

arbete för att eleverna ska känna att de har en egen drivkraft att vilja utvecklas”, säger 

Susanne och tillägger ”därför jobbar vi med EPA-modellen (enskilt, par och alla) som 

inkluderar individuellt arbete också”. ”Eleverna får ibland börja med att försöka själva, sen 

kolla med en kompis för att till slut ta upp innehållet i helklass”. Här betonar Susanne att det 

måste finnas ett tillåtande klimat för att eleverna ska kunna ta hjälp av varandra. ”Det ska 

alltså finnas möjlighet till interaktion i alla lägen” menar hon och tillägger att det är en viktig 

form av stöttning.  

 

I stycket ovan synliggörs flera språkdidaktiskt val som görs och som hon förstår effekten av 

då hon menar att det finns en tanke bakom alla gruppsammansättningar som görs (Winzell 

2016:75–76). Uttalandet om att gruppändringar kan förekomma då hon märker att det inte 

gynnar eleverna förstärker intrycket att det finns en tanke bakom gruppsammansättningen. 

Hon tar upp att språktillgångarna kan variera och menar därför att hon vill nyttja dessa för att 

de ska kunna stötta varandra på bästa möjliga sätt. Detta är även något som Bruner, Gibbons 

och Lindberg tar upp då de skriver om den tillfälliga stöttning som elever får genom ett utbyte 

av olika kunskapserfarenheter som kan utmana dem till nästa utvecklingsnivå (Bruner 

1986:70–77, Gibbons 2013:41–51, Lindberg 2004:474). 

 

I Susannes uttalande ovan framkommer det även att eleverna får arbeta med 

“expertisgrupper” utan att Susanne nämner begreppet då eleverna först får samla fakta om 

något som de sedan får göra ett utbyte av genom att växla grupper. Gibbons skriver att detta 

är ett sätt som kräver att eleverna är aktiva i sitt kunskapsinhämtande och menar att det inte är 

språkutvecklande om eleverna inte stimuleras i sina uppgifter (Gibbons 2013:61). 

 

Fler möjligheter tas upp då Susanne ger ett exempel då de använder EPA-modellen för 

individuellt arbete när eleverna ska kunna återberätta en berättande text i kronologisk ordning. 

Hon påpekar att det är ett av kunskapskraven för F-3 inom svenskämnet. Här säger hon att 

eleverna ska återberätta för henne så att hon vet att de har förstått texten. För detta krävs 
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strategier vilket de får tillgång till genom att arbeta med “En läsande klass”
5
, säger hon. 

Susanne påpekar att det inte är symbolerna som är viktiga utan det figurerna gör, det vill säga 

strategier som kan tillämpas vid läsning för förståelse av texten som hon säger är en 

stöttningsform.  

 

I läroplanen för svenska som andraspråk står det att eleverna ska kunna återberätta en text 

som de läst samt att de ska förses med strategier för att kunna göra det (Skolverket 2011:240–

245). Denna aspekt lyfter Susanne i uttalandet ovan där hon talar om att även elevers 

individuella arbete är viktigt, vilket belyser ett medvetet språkdidaktiskt val som hon gör, 

grundat i kunskap om undervisningsmål som finns (Winzell 2016:75–76). Hon nämner att hon 

arbetar med ”en läsande klass” för att eleverna ska få stöttning i sin läsning genom de 

strategier de får i materialet. Detta pekar också på medvetenhet om språkdidaktiska strategier 

som Susanne har i sva-undervisningen (ibid).  

 

Svårigheter och lösningar 

Svårigheten som Susanne tar upp är att individualisera undervisningen utifrån olika 

svårighetsgrader, ”alltså förmåga och kunskap” påpekar hon. Därför säger hon att det är 

viktigt med samarbete samt insamling av förkunskaper innan man kan gå vidare till nästa steg 

i undervisningen. 

 

Stycket ovan indikerar att hon har insikt om språkdidaktiska svårigheter i sva-undervisningen 

då hon lyfter svårigheter med individualisering i undervisningen eftersom eleverna ligger på 

olika nivåer kunskapsmässigt (Winzell 2016:75–76). 

 

Hon säger att man får ”planera för att bistå eleverna med förförståelse inför ett arbetsområde 

så att de själva kan använda orden och leka med språket. De gillar det, det är berikande att 

fylla på ordförrådet”, säger hon. ”Oftast har eleverna en positiv inställning till att lära, 

tillägger hon”. Att känna, smaka, uppleva med kropp och använda sinnen genom att till 

exempel vara ute i naturen, sjunga, rim och ramsor samt att använda IKT för att till exempel 

googla fram bilder, säger hon är bra sätt att konkretisera på och talar om att de gör det väldigt 

mycket. All konkretisering och tydlighet, säger hon är en form av stöttning. Hon säger att det 

gäller att ha ett ”språkligt perspektiv” i all undervisning.  

                                                           
5
 För vidare information se www.enlasandeklass.se 
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I stycket ovan ger Susanne flera lösningar på hur hon arbetar med att utgå från elevers olika 

förutsättningar. Genom att “leka” med språket och interagera med varandra “fylls” 

grundbasen på då elevernas olika kunskapsnivåer tas tillvara vilket hon presenterar som en 

lösning till detta vilket belyser insikter och lösningar av språkdidaktiska svårigheter (Winzell 

2016:75–76). Den muntliga interaktionen som kommer till uttryck i stycket ovan är av stor 

betydelse för elevers lärande och utveckling då det talade språket leder till utveckling av det 

formella språket (Gibbons 2013:16, Wedin 2011/3:213). Här kan vi se att Susanne förstår 

effekten av sina språkdidaktiska val (Winzell 2016:75–76). Genom Susannes uttalande om 

konkretisering som en stöttning för eleverna kan vi även se en medvetenhet om 

språkdidaktiska variationer i hennes undervisning (ibid). 

 

4.4 Vilka förutsättningar för stöttning och interaktion skapar lärare i sva-

undervisningen?   

I detta avsnitt presenteras de språkdidaktiska val som blev synliga vid observationerna. Det 

som tas upp här är ett urval av observationerna (se bilaga 2), det vill säga den stöttning och 

den interaktion som lärarna har använt sig av i undervisningen.  

 

 4.4.1 Observation av Ulrikas lektion 

I denna del ges en kort beskrivning av lektionen. Därefter analyseras valda delar ur lektionen 

utifrån begreppen stöttning och interaktion. Vi vill påpeka att dessa två aspekter inte 

analyseras i någon särskild ordning då vi tidigare nämnt att dessa egentligen inte går att 

särskilja vid vissa tillfällen, se kapitel 2 (2,3). 

 

4.4.1.1 En kort beskrivning av lektionen  

På vägen till grupprummet där Ulrikas lektion ska hållas kommer flera elever fram och frågar 

om de får komma till henne samma dag samtidigt som de drar i henne. Vissa elever skriker 

rakt ut från flera meters håll och undrar om hon har tid för dem. Lektionen är en 60-

minuterslektion och organiseras som separat sva-undervisning. Den äger rum i ett litet 

grupprum som består av fyra grå kala väggar med en white-board på en av dem. I mitten av 

rummet står två ihopsatta avlånga bord med åtta stolar runtom. Det är fyra elever i årskurs 2 

som ska undervisas, varav en av eleverna är ny i gruppen som läraren inte har träffat tidigare. 

Det har gått en vecka sen hon träffade de andra eleverna då de endast träffas en gång i veckan. 

Hon har inte fått ta del av någon kartläggning som har gjorts på eleven och vet därför inget 
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om den nya eleven. Lektionen består av tre delar. Den börjar med en muntlig del där de talar 

om vad de gjorts sen sist de sågs och som avslutas med att spela ett spel som de tidigare är 

bekanta med. Därefter får de arbeta individuellt med olika uppgifter och olika material 

beroende på var de befinner sig kunskapsmässigt i språket. Under den individuella delens 

gång gör Ulrika en kartläggning av den nya eleven. 

 

Den nya eleven kallar vi för ”Amina”. Resterande elever kommer att namnges löpande i 

texten för att göra det specifika sammanhanget förståeligt. Det kommer dock endast att göras 

vid de tillfällen som behövs. Alla namn är fingerade.  

 

4.4.1.2 Stöttning och interaktion i Ulrikas lektion 

Ulrika frågar eleverna vad de gjort sen sist de sågs. Eleverna talar fritt och har massor att 

berätta. Eleverna talar entusiastiskt. Ulrika nickar och ler samt ställer följdfrågor till eleverna. 

Ulrika repeterar ibland elevernas meningar som sagt inte är grammatiskt korrekta med att säga 

om meningen på ett korrekt sätt utan att påpeka det för dem. Eleverna säger om 

meningarna/orden på rätt sätt utan att det blir något avbrott i samtalet. 

 

Det vi kan se i sammanhanget ovan är att Ulrika skapar förutsättningar för interaktion då hon 

frågar om vad eleverna har gjort sen sist de sågs. Hon stimulerar till interaktion i 

gruppsamtalet genom att ställa följdfrågor vilket gör att eleverna tvingas använda språket 

genom att förklara och ge exempel. På detta sätt menar Gibbons och Hagberg-Persson att 

läraren ger stöd till elevernas språkutveckling (Gibbons 2013:61, Hagberg-Persson 2006:177–

179). Genom att Ulrika sätter eleverna i centrum under samtalets gång intar hon enligt 

Cummins en stöttande roll utifrån ett maktperspektiv då hon visar en vilja till att lyfta upp 

eleverna i sva-undervisningen, alltså inta ett elevperspektiv (Cummins 2001:7). Stöttning 

lärare-elev framkommer även i detta sammanhang då Ulrika repeterar elevernas ”felaktiga” 

meningar/ord genom att bara säga om meningen korrekt, vilket inte hämmar eleverna i sin 

språkutveckling (ibid). Ulrika skapar alltså tillfällen för eleverna att uttrycka sig muntligt 

genom att interagera med varandra, vilket är ett av målet med separat undervisning (NC 

2014). 

 

Under speldelen spelades ”Gissa vad” som går ut på att beskriva bilder som finns på en 

spelplan utan att säga bildens namn och på att man ska lägga ut “prickar” på den bild som 

man tror att beskrivaren talar om. Turen går vidare när alla spelare har lagt ut sina prickar. 
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Innan spelet börjar förtydligar Ulrika vissa saker och ger två olika förslag på hur man kan 

beskriva ett föremål. Spelet börjar med att en av eleverna, vi väljer att kalla henne ”Leyla”, 

beskriver ett föremål. ”Kan man sparka på den”, frågar en elev. ”Hysh”, säger Ulrika ”man 

ska försöka beskriva själv”. De andra eleverna lägger ut sina prickar på fel bilder på 

spelkartan och Leyla säger ”det är fel”. Leyla tar upp en ny bild att beskriva. Efter ett tag 

frågar en annan elev ”är något man kan ha på sig”. Ulrika säger att man inte ska hjälpa 

varandra att beskriva utan att alla kommer att få beskriva. Efter att Leyla fortsätter beskriva 

bilden hon har i handen lyckas de andra eleverna till slut lägga prickarna på rätt bild. Detta 

efter att Leyla har stirrat och hänvisat till bilden med grimaser samtidigt som eleverna tittar på 

henne och flyttar runt prickarna tills Leyla säger ”ja”. Ulrika skrattar och innan turen går 

vidare till nästa som ska beskriva ber Ulrika att få titta på första bilden som Leyla beskrev och 

då de andra eleverna inte lyckades lista ut vad det var. Ulrika säger att Leyla kunde ha sagt 

andra saker för att det skulle framgå bättre, “aha men du hade kunnat säga”. När turen går 

vidare till den nya eleven Amina hjälper Ulrika till. Hon viskar i Amina öra innan hon ska 

börja beskriva. Amina lyckas beskriva bilden vid första försöket då eleverna placerar ut sina 

prickar på rätt bild.  

 

I sammanhanget ovan kan vi både se brist på stöttning och eventuell tillämpning av stöttning. 

Visserligen förklarar Ulrika hur spelet går till i början och ger två förslag på hur man kan 

beskriva en bild men Leyla lyckas ändå inte att beskriva en bild förrän hon själv grimaserar 

med ansiktet och leder eleverna till rätt bild. Vid detta tillfälle skulle det vara betydelsefullt 

med stöttning i form av strategier från Ulrikas sida för att Leyla skulle lyckas med 

beskrivningen genom att använda språket istället för grimaser. Ulrikas förhållningssätt kan i 

detta fall ses som passivt vilket kan leda till att Leyla inte utvecklas. (Hagberg-Persson 

2006:177–179). En annan aspekt som är värd att lyfta vad gäller bristfällig stöttning är då 

Ulrika vid flera tillfällen upplyser eleverna om att de ska klara sig själva. Säkerligen behövs 

det ställas krav på elever för kunskapsutveckling men då kan det behövas strategier och/eller 

instruktioner för att kunna klara av en uppgift själv (Gibbons 2013:39–40,57–58). Däremot 

ger Ulrika Amina förslag på hur hon kan beskriva en bild genom att viska i hennes öra innan 

hon ska beskriva. Detta talade Ulrika om för oss i intervjun då vi frågade vad det var som hon 

hade viskat. Frågan som kan ställas är dock om Amina fick strategier för att kunna beskriva 

föremålen eller om Amina sa vad Ullrika viskade till henne i exakta ord, eftersom det endast 

kan kallas för stöttning om det är kunskapsutvecklande.  
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Under den individuella delen av lektionen talar Ulrika om att de ska plocka undan för att 

arbeta med sina böcker. Två av eleverna tar då fram sina ”Språkis-böcker”. En av dem vet 

precis vart hon ska börja eftersom hon kommer ihåg vart hon slutade sist. Henne kommer vi 

att kalla för Lara. Den andra eleven, som fortsättningsvis kommer att kallas för Birgul, talar 

däremot om att hon inte har någon aning om vart hon befinner sig i boken. ”Bläddra igenom 

den och säg till när det blir för svårt”, säger Ulrika. Birgul bläddrar igenom boken förvirrat 

med uppåt höjda ögonbryn. Den tredje eleven, som är Leyla, säger att hon inte har någon bok. 

Ulrika tittar då i en pärm där hennes personliga lista (listan som Ulrika använder för 

kartläggning) finns för att se vad hon kan arbeta vidare med. Därefter säger Ulrika att Leyla 

kan plocka fram “spelet med kläder”. Spelet innehåller bilder på kläder som Leyla ska para 

ihop med tillhörande text. Efter att dessa tre elever har fått sina uppgifter samtalar Ulrika med 

Amina. Hon frågar henne om hennes tidigare skolbakgrund och tar fram listan för att göra en 

kartläggning på vad Amina kan. Hon frågar Amina om hon kan säga veckodagarna och 

månaderna samt diskuterar om hur man kan tala om väder.  

 

Under tiden ropar Birgul ”Ulrika” flera gånger utan att få respons. Ulrika är upptagen med 

Amina och svarar inte. Efter fem minuter, då Birgul inte får någon respons fortsätter hon 

sporadiskt att bläddra och skriva i sin bok.  Leyla ropar att hon är klar med klädspelet och 

Ulrika går fram till henne för att plocka ihop de bilder och texter som överensstämmer. Kvar 

blir ett antal bilder och texter som Leyla uppmanas att titta på en extra gång för att se om de 

stämmer överens. Leyla lyckas själv rätta till de flesta och plockar undan spelet. Ulrika ber 

henne att hämta en bok som hon ska högläsa ur. Ulrika sätter sig åter vid Amina och fortsätter 

att samtala med henne. Samtidigt som detta börjar Leyla att läsa högt i sin bok. Under tiden 

talar Lara om att hon är klar och frågar Ulrika vad hon ska fortsätta att arbeta med. Ulrika 

bläddrar i hennes bok och frågar om hon kan ”bestämd form”. Ja, svarar Lara. ”Kan du säga 

päron i bestämd form”, frågar Ulrika. ”Mmm päro…net”, svarar Lara. Ulrika ger fler exempel 

som Lara får ”böja” men klarar inte av det och får därför arbeta med det avsnittet i boken. 

Därefter fortsätter Ulrika med kartläggningen av Amina. Leyla fortsätter att läsa högt i sin 

bok. Emellanåt tittar Ulrika åt hennes håll och uttrycker “mmm, bra fortsätt”. Efter en stund 

säger Ulrika att det är dags att sluta och avslutar med ”bra jobbat, vi fortsätter nästa vecka”. 

 

Även under den individuella delen av Ulrikas lektion kunde vi se både tillämpning av 

stöttning samt bristfällig sådan. Av sammanhanget ovan kan vi klart se att Ulrika är upptagen 

med att kartlägga Amina vilket gör att de andra eleverna inte får tillräckligt med 
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uppmärksamhet. Det synliggörs tydligt att eleverna vill ha specifika delmål att arbeta emot då 

Lara, Birgul och Leyla vid flera tillfällen frågar om vad de ska arbeta med. Vid de tillfällen då 

de får delmål av Ulrika inkluderas stöttning då de kommer vidare med att arbeta med 

uppgiften. I Laras fall får hon direktiv att arbeta med bestämd form efter att Ulrika ”kollat av” 

vad hon kan om det. I Leylas fall inkluderas stöttning vid tillfället då hon får i uppgift att 

arbeta med klädspelet efter att Ulrika ”checkat av” vad hon har gjort utifrån listan som hon 

använder för kartläggning/formativ bedömning. Wedin betonar vikten av att läraren är tydlig 

med delmål i sva-undervisningen så att eleven vet vad som förväntas av en, vilket är en 

förutsättning för stöttning (Wedin 2011/3:213). Vi kan se att detta hjälpte Lara och Leyla att 

komma vidare i sitt arbete, men frågan är om det hade varit bättre om de fick det i början av 

lektionen för att minska stressfaktorn hos både eleverna och Ulrika.  

 

Stöttningen saknades helt vid det tillfälle då Birgul utelämnades helt eftersom Ulrika inte 

reagerade alls på hennes behov av hjälp för att veta vad hon skulle arbeta med. En förklaring 

till detta kan vara att Ulrika var så inriktad på att göra en kartläggning på Amina att hon inte 

helt enkelt hörde henne eftersom hon uppmärksammade Lara och Leyla då de behövde hjälp. 

Men även Leyla utelämnades vid ett tillfälle, trots att Ulrika hörde henne och gav henne i 

uppgift att högläsa. Här fanns ingen stöttning från Ulrikas sida då hon inte var engagerad i 

Leylas läsning eftersom alla elever krävde uppmärksamhet på samma gång. En orsak till detta 

kan vara att Ulrika vill kartlägga Amina för att kunna individualisera undervisningen för 

henne men att det tyvärr sker på bekostnad av de andra elevernas individualisering i det 

avseendet att de inte får tillräckligt med stöttning för att stimuleras i sin kunskapsutveckling. 

Enligt NC vågar vi påstå att Ulrika agerar rätt genom att göra en kartläggning, i förhoppning 

om att individanpassa undervisningen så att stöttning ska kunna ges, men samtidigt finns 

dessvärre risken med separat sva-undervisning som innebär att eleverna inte får tillräckligt 

med krävande uppgifter som stimulerar till språkutveckling (NC 2014). En ytterligare orsak 

som kan bekräfta behovet av Ulrika som sva-lärare är att eleverna ropar och drar i henne på 

väg till grupprummet. 

 

4.4.2 Observation av Susannes lektion 

Susannes lektion är på 60 minuter och organiseras som sva-undervisning inom klassens ram. 

Klassen består av 24 elever, varav 23 räknas som sva-elever. Eleverna går i årskurs 3. Det är 

ett traditionellt klassrum som har en stor rund matta under en whiteboard och smartboard som 

hänger över. Där på finns uppsatta mål för veckan, datum, veckobarn, veckodagar och dylikt. 
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På väggarna syns tydliga spår av elevernas arbete i form av diverse teckningar och texter. Alla 

bord och stolar är placerade i form av öar där det finns plats för fyra elever att sitta på per ö. 

De är placerade i riktning mot den vita tavlan. Målet med lektionen är att eleverna, parvis, ska 

skriva en dialogtext som karakteriseras av dess innehåll samt att paren ska få läsa upp den 

med intonation. Arbetet genomförs utifrån cirkelmodellen. De har sedan tidigare diskuterat 

dialogers karaktär.  

 

4.4.2.1 Stöttning och interaktion i Susannes lektion 

Lektionen börjar med att Susanne återkopplar till tidigare arbete med dialoger och talar om att 

dagens uppgift är att skriva en dialog i par. Hon bjuder in eleverna till samtal genom att ställa 

frågor till dem om vad de kommer ihåg från tidigare lektion. Tillsammans samtalar de kring 

dialogers innebörd, i vilket sammanhang det används samt om olika strategier för hur man 

skapar en sådan text. Hon påminde om vilka skiljetecken som används till detta och hur de 

kan användas genom att säga olika fraser med olika betoning beroende på vilket skiljetecken 

som används. Eleverna ger exempel för hur en del av en dialog kan se ut, ”om man ska ställa 

en fråga måste man ha frågetecken i slutet”. ”Precis och då måste man också läsa det på ett 

visst sätt, eller hur, kommer ni ihåg det?”, svarar Susanne. ”Just de man måste ha ett streck i 

början av varje mening”, säger en elev. Här svarar Susanne ”du menar ett talstreck? Bra!”. 

Detta fortsätter tills Susanne skrivit upp alla exempel som de tillsammans har diskuterat. 

 

Därefter skapar de en modelltext tillsammans ”om vi skulle hitta på en dialog nu, hur skulle 

den kunna se ut?”, frågar Susanne och fortsätter ”Då behöver vi veta vilka som ska vara med i 

dialogen, var de befinner sig och vad de säger till varandra”, ”Och vi måste tänka på hur 

allting sägs”. Hon använder sig av förslag som eleverna kommer med. De flesta i klassen är 

aktiva i diskussionen. Till slut får de ihop en dialog mellan två personer som hela klassen 

läser upp tillsammans. Här betonar Susanne vikten av att läsa med intonation innan de börjar 

läsa den. 

 

I sammanhanget ovan kan vi se stöttning och interaktion i många moment. Vi kan till exempel 

se interaktionen tydligt då Susanne bjuder in till diskussion för insamling av förkunskaper 

samt vid skapandet av en modelltext. Hon stöttar genom att bekräfta eleverna när de kommer 

med sina förslag då hon ställer öppna frågor. Interaktionen som synliggörs här är den lärar-

elev interaktionen som Lindberg skriver om, där läraren stöttar eleverna till aktivt 
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kunskapssökande genom att ställa öppna frågor till dem, vilket gör att de lär sig att tolka och 

förstå det nya lärostoffet (Lindberg 2004:472–479). Här kan vi se att Susanne intar ett 

elevperspektiv vilket enligt Cummins är ett förhållningssätt från lärarens sida som bidrar till 

att stötta eleverna i sin språkutveckling (Cummins 2001:7). Genom att tillsammans samla 

förkunskaper och skapa en gemensam text får eleverna se hur en dialog byggs upp där de 

uppmärksammas på språket och innehållet. Resultatet av elevernas delaktighet och 

förkunskaper är i detta sammanhang brett vilket är en av fördelarna med att organisera sva-

undervisning inom klassens ram (NC 2014). Här kan vi även se att Susanne har använt sig av 

de tre första stegen i cirkelmodellen, i vilka hon har stöttat genom (Gibbons 2013:103–111).  

 

Vidare visar Susanne en planeringsmall som innehåller strukturering av en dialog (se bilaga 

3). Hon förklarar att de ska börja med att fylla i den som stöd inför den dialogtext som de 

sedan ska få göra i par. Hon berättar även att de ska skriva dialogen på ett tomt skrivblad som 

de ska få rita en bild till. Det tomma skrivbladet har plats för både bild och text. Hon upprepar 

än en gång det ”viktigaste” att tänka på vid utförande av uppgiften, vilket är en dialog mellan 

två personer/figurer och att varje mening skulle börja med ett talstreck samt avslutas med ett 

skiljetecken beroende på hur man vill att meningen ska läsas. Till detta ger hon ytterligare 

förslag för vad dialogen kan handla om samt vilka den kan utspela sig emellan.  

 

Planeringsmallarna och bladen delas ut och paren sätter genast igång med att samtala med 

varandra. Vissa börjar skriva på en gång medan andra tar längre tid på sig att samtala innan. 

Efter att Susanne har delat ut bladen till alla par går hon runt till dem. Man hör att hon frågar 

vad som intresserar eleverna själva och att hon hänvisar till de exemplifieringar som tidigare 

tagits upp i helklass. Hon uppmuntrar dem till att samtala med varandra och påpekar ett antal 

gånger att det är de själva som tillsammans ska bestämma vad som ska skrivas. Oftast lämnar 

hon paren med ett litet leende där hon säger ”bra, då vet ni vad ni ska göra”.  

 

Genom förarbetet och planeringsmodellen kan vi anta att eleverna vet vad som förväntas av 

dem då alla elevpar kunde sätta igång att arbeta ganska omgående. Här kan vi se stöttning i 

materialet och genom att specifika delmål sätts upp. Dock skulle kanske inte stöttningen ske 

utan Susannes presentation i samband med planeringsmallen samt de utan de ”vägledande 

samtal” då hon gick runt till eleverna för att sätta igång dem. Detta kan relateras till Wedin 

som menar att det är av stor vikt att läraren stöttar genom att sätta upp tydliga delmål för att 

eleverna ska veta vad som förväntas av dem (Wedin 2011/3:213). Ställs det även krav på 
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eleverna i uppgiften möjliggörs tillfällen att de utvecklas i sitt lärande (Gibbons 2013:41–51, 

Wedin 2011/3:213). Vi kunde se att det ställdes krav på eleverna då hon inte gav de svar på 

frågorna när hon gick runt till eleverna, utan hänvisade till de exempel och förslag som 

tidigare hade tagits upp.  

 

Under arbetsgången kunde vi uppmärksamma ett arbetspar som vi sitter i närheten av. Detta 

arbetspar kommer vi att kalla för Allan och Lydia. Allan är en nyanländ elev och Lydia en 

språklig stark elev.  

 

Lydia börjar med att fråga Allan vad dialogen ska handla om samt mellan vilka den ska 

utspela sig. Allan kommer med förslag och hon bygger på med egna. De bestämmer sig för 

vilken av rollerna de ska inta där var och en får bestämma vad den ska säga. Lydia frågar om 

han vill skriva sina meningar själv men Allan avstår och säger att hon får skriva samtidigt 

som han böjer ner sitt huvud med ett leende och rycker på axlarna. Lydia börjar med att fylla i 

första meningen i mallen. När det är Allans tur frågar Lydia vad han vill ha sagt och hur hon 

ska börja skriva meningen. ”Först ett talstreck”, säger han. Hon skriver ut talstrecket och 

därefter den fullständiga meningen som han har kommit på. Då Lydia skriver ut hans mening 

säger hon högt att man måste lägga ett kommatecken innan man ska skriva ordet ”säger”. 

Allan ger ifrån sig ett ”juste, ja, ja” och nickar ivrigt med ett brett leende. 

 

Efter ett tag kommer Susanne fram till Allan och Lydia. Paret har nu börjat få ner sina 

meningar på skrivbladet som de ska rita en bild till. Susanne kommenterar deras arbete med 

att säga ”Och ni har kommit igång med att skriva ner era färdiga meningar ser jag”. Hon 

kollar på deras planeringsmall och vänder sig sedan till eleverna och säger ”fint, fortsätt jobba 

på” innan hon går därifrån.  

 

Lektionen avslutas med att Susanne samlar alla på den blåa mattan. Susanne återkopplar till 

vad eleverna har gjort under lektionen, ”jag vet att alla har kommit igång och är klara med 

planeringsmallen och att vissa är klara med hela uppgiften medan andra har lite kvar”. Hon 

påpekar att de skulle fortsätta med detta och berättar även vad som ska ske när de är klara 

med uppgiften, ”alla par ska få läsa upp dialogen och där ska man tänka på hur man läser upp 

det utifrån vad man har skrivit på bladet”, säger hon. Hon samlar in alla blad och avslutar med 

att säga ”bra jobbat”. 
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I samarbetet mellan Allan och Lydia kan vi se framåtsyftande stöttning i form av kollektiv 

stöttning, då Lydia lyckades stimulera Allan till att ”tänja” sina språkfärdigheter genom att få 

honom att uttrycka vad han ville ha sagt (Bruner 1986:70–77, Hagberg-Persson 2006:177–

179, Lindberg 2004:474). Detta kan belysas i specifik bemärkelse då hon frågade honom vad 

han ville ha sagt och hur hon ska börja skriva meningen. Genom hans uttalande ”Först ett 

talstreck” kan hans delaktighet ses som att han äger sitt eget lärande då Lydia endast står för 

skrivandet, eftersom Allan inte behärskar det än. Detta berättade Susanne för oss under 

intervjun. Lydia påminner Allan om att man måste ha ett kommatecken innan man skriver ut 

“säger” och Allan utbrister “Juste, ja, ja”. Hans reaktion uppfattar vi som ett uttryck av att han 

är tillfredsställd med sitt arbete då hans ögon spärras upp samtidigt som han nickade flera 

gånger och har ett stort leende på läpparna. Utifrån detta kan vi påstå att Lydia lyckats 

stimulera Allan till att utvecklats både i självkänsla och kunskapsmässigt (Gibbons 2013:77). 

I denna del av lektionen synliggörs även den fjärde fasen i cirkelmodellen som handlar om att 

individuellt skapa en egen text inom en viss genre (Gibbons 2013:112). I detta fall görs det 

parvis, genom interaktion.  

 

Situationen med Lydia och Allan lyftes i intervjun med Susanne i syfte att ta reda på vad som 

ligger till grund för parsammansättningen av Allan och Lydia. Då vi uppmärksammade Lydia 

i observationen kunde vi inte undgå att fråga om hon verkligen behövde läsa under läroplanen 

i svenska som andraspråk. Susanne svarade att Lydia egentligen inte behöver det men att hon 

automatiskt bedöms som sva-elev då hon har ett annat modersmål än svenska eftersom det är 

så man gör på skolan hon arbetar på. Men hon berättar att tanken med parsammansättningen 

var att de skulle ta tillvara på varandras kunskapsnivå både genom att Allan får vägledning 

och att Lydia befäster sin kunskap genom att hon vägleder, ”den som stöttar utför ett jobb där 

den också utvecklar sig; att kunna stötta den som är lite svagare är en utveckling för en själv. 

Ytterligare är att om man har det befäst i sig själv, kan man förmedla det till någon annan”, 

säger Susanne i intervjun.  

 

Kouns har i sin avhandling kommit fram till att lärarstrategin förståelsefokusering är effektiv 

inom undervisning i syfte att den möjliggör för elevens delaktighet som ökar dennes/deras 

ägande av uppgiften eller stoffet (Kouns 2010:44). Det kan relateras till Susannes 

sammansättning av Allan och Lydia som ledde till att Allan kunde uttrycka sig med en 

stolthet och belåtenhet som visade på ”ett ägande av stoffet” och stimulerande till delaktighet. 

Vi kan dock inte uttala oss om huruvida parsammansättningen tillförde Lydia något.  
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Vi tror att en viktig faktor till att eleverna lyckades utföra uppgiften var Susannes 

strukturerade upplägg där stöttningen fanns i varje fas. Med tanke på att lektionen utfördes i 

enlighet med Gibbons förespråkade genrepedagogik skapas många tillfällen till språk- och 

kunskapsinhämtande arbete (Gibbons 2013:103–111). Eleverna i Susannes klass får vara 

aktiva deltagare genom det tillåtande klimat som råder då interaktionen får ta stor plats. Den 

ligger till grund för stöttningen som sedan kan tillförses, genom både material och Susannes 

förhållningssätt. Den väl genomtänkta planeringsmallen och tydliga instruktioner om hur man 

ska använda den kan nog ha bidragit till att eleverna har lyckats utföra uppgiften. Enligt 

Shulman sker transformation av ett ämnesområde då läraren lyckas gå från sin egen förståelse 

till att göra ämnesområdet förståeligt för sina elever (Shulman 1987:16). Detta menar vi 

synliggjordes i Susannes lektion.  

 

 

5. Sammanfattande diskussion 

 

I detta kapitel sammanfattas och diskuteras vår analys utifrån lärarnas uttalanden och våra 

observationer. Vi kommer att relatera till undersökningens tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter. Vi kommer även att diskutera vår metod och möjliga felkällor i vår studie 

Sist avslutar vi med en diskussion om didaktiska implikationer och bidrag till vidare 

forskning. 

 

5.1 Empiriska slutsatser och diskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares syn på svårigheter och möjligheter i sva-

undervisning. Den syftar till att synliggöra hur sva-lärare i F-3 talar om och agerar i sva-

undervisning med olika organisation. Men även till vilka förutsättningar för och i sva-

undervisning som ges. Undersökningen har tre forskningsfrågor: 1.) Vilka krav uppfattar 

lärare att läroplanen i svenska som andraspråk ställer? 2.) Vilka avvägningar görs vid 

planering av undervisning samt hur tillämpas dessa i undervisning inom svenska som 

andraspråk? 3.) Vilka förutsättningar för stöttning och interaktion i undervisning inom 

svenska som andraspråk skapar lärare?  
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5.1.1 Vilka krav uppfattar lärare att läroplanen i svenska som andraspråk ställer? 

På läroplansnivån lyfter båda lärarna aspekter ur läroplanen i svenska som andraspråk, både i 

lika och varierande uppfattning. Ulrika ser möjligheter med att undervisa i och om det 

svenska språket genom att eleverna får möta olika texter och att ha respekt för varandras 

olikheter. Hon ser även möjligheter i att inte ställa för höga krav på korrektheten i elevernas 

uttal (Skolverket 2011:239). Istället säger hon om elevernas ord/meningar korrekt utan att 

påpeka det och menar att hon på detta sätt skapar en tillåtande miljö. Dessa medvetna insikter 

öppnar upp för språkutvecklande arbete genom interaktion där Ulrika inte hämmar sina elever 

genom att inte peka ut elevernas fel (Cummins 2001:7, Gibbons 2013:41–51). Susanne ser 

möjligheter med att skapa tillfällen för interaktion där eleverna får utbyta kunskaper och 

erfarenheter. Men även att stimulera eleverna till att vara delaktiga i sin språkutveckling. På 

detta sätt menar hon att det skapas tillfällen för lust att lära (Skolverket 2011:7, 239). 

Susannes insikter möjliggör för interaktionstillfällen där eleverna stimuleras att använda 

språket vilket leder till språkutvecklande inlärningssituationer (Gibbons 2013:47–54, 

Hagberg-Petersson 2006:177–179). 

  

Vad gäller svårigheter lyfter båda samma aspekt ur läroplanen i svenska som andraspråk, 

nämligen att utgå från elevers språkliga förutsättningar, särskilt med nyanlända. Svårigheten 

ligger bland annat i läroplanen som ställer krav på att elever ska få göra en jämförelse mellan 

svenska och sitt modersmål (Skolverket 2011:239). Då elevers modersmål inte talas av minst 

två personer menar de att kan det bli problematiskt att bekräfta att jämförelsen har gått rätt till. 

Ulrika kan tala majoritetsspråket som finns bland hennes elever vilket hon menar underlättar, 

särskilt med nyanlända elever då det annars blir mycket kroppsspråk, pekande och bilder. 

Susanne menar även att en svårighet kan vara att bygga upp en ”grundbas” hos elever då 

mycket av till exempel materialet förutsätter det. Här kan alltså modersmålet vara till stor 

hjälp om det talas av någon annan i klassen vilket Susanne oftast nyttjar hos sina elever då 23 

av 24 av hennes elever har ett annat modersmål än svenska. Genom interaktion och stöttning 

på detta sätt, menar Susanne att det skapas en tillåtande miljö för eleverna. Lösningen för 

båda blir alltså att ta tillvara och nyttja de språkresurser som finns i elevgrupperna och hos 

dem själva. Det som skiljer sig i uttalandena om detta är att Susanne lyfter aspekter som 

interaktion och stöttning, vilka är centrala aspekter i sva-undervisning, enligt NC (NC 2014). 

Kritiken som kan lyftas i Susannes fall är då hon tar hjälp av eleverna själva för att förklara 

för varandra på sitt modersmål. Problematiken som kan uppstå är att elevernas 

förklaringar/översättningar inte lyckas framkomma på rätt sätt.  
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Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att båda lärarna har en medvetenhet om vilka 

krav som ställs på lärare då båda lyfter aspekter i läroplan för svenska som andraspråk. I detta 

avseende lyfter Susanne även centrala aspekter i sva-undervisning vilka är interaktion och 

stöttning (NC 2014). Båda lyfter möjligheter och svårigheter med sva-undervisning samt 

orsaker och lösningar på svårigheter. Av detta kan vi dra en slutsats att flera språkdidaktiska 

val kan manifesteras genom deras uttalanden. De inkluderar medvetna språkdidaktiska val 

och strategier grundade i kunskap om eleven och undervisningsmål, förståelse för effekten av 

språkdidaktiska val samt insikter om och lösning av språkdidaktiska svårigheter (Winzell 

2016:75–76).  

 

5.1.2 Vilka avvägningar görs vid planering av undervisning? 

På planeringsnivå ser de strukturella förutsättningarna olika ut för lärarna då de organiserar 

sva-undervisning på två olika sätt. Då Ulrika organiserar sva-undervisning separat och är 

ensam sva-lärare på skolan ser hon endast möjligheter att planera genom sitt lektionsupplägg.  

Ulrikas lektionsupplägg är varierande då det omfattas av både en muntlig och skriftlig del där 

hon ser att detta möjliggör för tillfällen att interagera genom att tala i och om det svenska 

språket. Den muntliga delen ser hon som en kollektiv stöttningsform då eleverna får hjälpa 

varandra genom att diskutera och förklara. Hon ser även materialet som möjlighet till 

stöttning då hon menar att hon stöttar ”automatiskt” genom att använda sva-anpassat material 

i undervisning. Slutsatsen som kan dras av Ulrikas sätt att planera sitt lektionsupplägg är att 

hon skapar tillfällen att tala i och om språket (Skolverket 2011:239), vilket visar en 

medvetenhet kring språkdidaktiska val. De grundas i medvetenhet om undervisningsmål och 

språkdidaktiska variationer samt att hon förstår effekten av dessa val (Winzell 2016:75–76). 

 

Susannes planering skiljer sig från Ulrikas då hon organiserar sva-undervisning inom klassens 

ram och ansvarar för grovplaneringen i svenska samt att de har ett språkutvecklande 

perspektiv i alla ämnen på skolan. Detta ger Susanne ett större utrymme att planera 

undervisning på. Hon lyfter möjligheter med att arbeta med cirkelmodellen där hon menar att 

stöttning ges genom varje fas, bland annat genom att ” våga ligga kvar” i varje fas tills hon ser 

att den stora massan är med. Enligt Gibbons är detta något viktigt som läraren bör 

uppmärksamma då det kan ta olika lång tid för elever att ta till sig innehållet (Gibbons 

2013:104). Detta är resultatet av en omvärdering som Susanne har gjort utifrån sina egna 

lektioner, dvs. en språkdidaktisk aspekt om reflektion över sva-undervisning genom 

omvärdering (Winzell 2016:75–76). Hon menar att hon ibland även måste lyfta 
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ämnesområdet ur ett annat perspektiv för att göra det förståeligt för eleverna, det vill säga att 

dra paralleller i undervisningen, vilket visar på en medvetenhet om språkdidaktiska strategier 

(Shulman 1986:9, Winzell 2016:14, 75-76). Hon ser även möjligheter med att sätta upp 

konkreta delmål i undervisningen för att eleverna ska kunna veta vad som förväntas av dem, 

vilket är något som Wedin menar är viktigt i sva-undervisning (Wedin 2011/3:213). Vidare 

ser hon möjligheter i gruppsammansättningar för att nyttja elevers olika språkliga kunskaper i 

vilket hon menar att de stöttar varandra genom interaktion. Både Hagberg-Persson och 

Gibbons ser en stor fördel med en tanke bakom gruppsammansättningar som kan bidra till 

stimulerande språkutveckling (Gibbons 2013:51–54, Hagberg-Persson 2006:177–179). Hon 

ser även möjligheter med individuellt arbete, dock under förutsättning att eleverna har fått 

strategier för hur de kan utföra uppgifter. Detta är enligt Lgr 11 något som läraren ska erbjuda 

sina elever (Skolverket 2011:240). 

 

Vi kan alltså dra slutsatsen att Susanne förbereder för undervisning genom ett kritiskt 

förhållningssätt som innefattar val av undervisningsmaterial samt undervisningsmetod som 

anpassas till en specifik grupp elever som ska undervisas (Winzell 2016:14). Shulman menar 

att en lärare måste ha förmågan att gå från sin egen förståelse inom ett ämnesområde till att 

göra ett det förståeligt och greppbart för eleverna, i vilket han menar resulterar i en 

transformation (Shulman 1987:16). Därför kan vi dra slutsatsen att Susannes planering är en 

förutsättning för att en transformation ska kunna ske.   

 

Svårigheterna som lärarna lyfter på denna nivå skiljer sig från varandra då de, som sagt, 

arbetar på olika sätt samt från olika förutsättningar. Ulrika ser svårigheter med att inte få ta 

del av kartläggningen av eleverna som hon undervisar men som ändå finns befintlig på 

skolan. Därför tvingas hon att göra en egen kartläggning av sina elever för att hon ska kunna 

anpassa undervisningen efter sina elever. Detta finner vi märkligt då det enligt NC ska ses 

som en självklarhet att behöriga sva-lärare ska få information om kartläggningen för att 

läraren ska kunna utgå från elevens förkunskaper men även utifrån deras sociala och 

kulturella förutsättningar (Aina Bigestans, NC 090116). Då Ulrika tvingas göra en egen 

kartläggning på lektionstid, tar det tid från de andra eleverna. 

 

Ännu en svårighet som Ulrika möter på planeringsnivå är tidsaspekten. Hon problematiserar 

detta då hon är ensam sva-lärare på skolan och belastas med instruktioner från klasslärarna att 

”fylla på grunden” för det eleverna arbetar med i helklass. Hon menar att detta är resultatet av 
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att skolan inte genomsyras av ett språkutvecklande perspektiv i alla ämnen. Hon ställer sig 

därför kritisk till separat undervisning då hon menar att nyanlända elever oftast får ”sitta av” 

tiden inne i helklass eftersom ansvaret för deras språkutveckling läggs på henne. Men även på 

grund av att hon inte kan planera för gemensam undervisning inom gruppen då varje elev 

arbetar mot eget mål vilket kräver olika sorters stöttning från henne, som hon menar att man 

kan göra genom att organisera sva-undervisning inom klassens ram.  

 

Vi kan alltså dra slutsatsen att Ulrika är medveten om vad sva-undervisning innebär då hon 

reflekterar och problematiserar kring viktiga områden inom det som förutsätter att eleverna 

får den undervisning de behöver för att utvecklas i sitt lärande. Utifrån språkdidaktisk 

medvetenhet har hon insikter och lösningar på svårigheter som hon problematiserar genom 

reflektion över sva-undervisning, både separat och undervisning inom klassens ram (Winzell 

2016: 75-76).  

 

Det enda Susanne ser som en svårighet är att individualisera undervisningen på grund av att 

eleverna ligger på olika språkliga nivåer. Lösningen är att bygga upp det formella språket 

genom lek och samspel samt konkretisering. Både Gibbons och Wedin menar att det talade 

språket leder till utveckling av det formella språket (Gibbons 2013:16, Wedin 2011/3:213). 

Detta visar i sin tur på en förståelse som Susanne har för sina språkdidaktiska val (Winzell 

2016: 75-76). Hon ser interaktionen som en ingång för detta och menar att hon planerar in 

tillfällen för det genom att variera sin undervisning. Användning av IKT (för att visualisera 

bilder), rim och ramsor, användandet av våra fem sinnen menar hon är en form av stöttning. 

Ytterligare språkdidaktiska val som framkommer här är medvetna språkdidaktiska strategier, 

insikter och lösningar på svårigheter och att hon förstår effekten av dessa (Winzell 2016:75–

76). 

 

Slutsatsen som kan dras kring lärarnas svårigheter på planeringsnivå är att de skiljer sig i stor 

utsträckning. Att Susanne endast kan se en (enda) svårighet med att planera sva-undervisning 

har troligtvis med de strukturella förutsättningarna på skolan att göra men även att hon 

organiserar sva-undervisning inom klassens ram, vilket ger henne så mycket mer tid.  
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5.1.3 Vilka förutsättningar för stöttning och interaktion i undervisning inom svenska som 

andraspråk skapar lärare? 

I observationen av Ulrikas lektion kunde inte den språkdidaktiska medvetenhet som 

synliggjordes på läroplansnivån och planeringsnivån dessvärre inte ses fullt ut i hennes 

undervisning. Vissa aspekter synliggjordes inte alls. Genom observationen kan det bekräftas 

att hennes situation gällande tidsaspekten och bristen på insyn av redan befintlig kartläggning 

sätter hinder för transformation av hennes didaktiska kunskaper. Ulrika ägnade nästan hela 

lektionstiden åt att kartlägga Amina vilket påverkade de andra eleverna i hög grad. De 

utelämnades själva utan stöttning och strategier i arbetsuppgifterna på grund av att hon hade 

full uppmärksamhet på Amina. Enligt oss var eleverna i behov av delmål och konkreta 

instruktioner för att veta vad de skulle arbeta med. Birgul utelämnades till exempel helt, utan 

att få instruktioner för att hon ska arbeta med genom att inte ens bli hörd under den 

individuella delen att hon till slut sitter och skakar på huvudet medan hon frustrerat sitter och 

skriver. Även Leyla utelämnades i sin högläsning då Ulrika var fullt upptagen med att hjälpa 

de andra eleverna och endast uppmanade henne att fortsätta emellanåt. Den slutsats vi kan dra 

av detta är att hennes lektionsupplägg är ett exempel på en lektion med brist på tydlig struktur, 

konkreta instruktioner och delmål, vilket forskning har visat vara ogynnsamt för sva-elever då 

det skapar förvirring och minskar förutsättningar för att stöttning ska kunna ges (Gibbons 

2013:102, Wedin 2011/3:213). 

 

Däremot visar lektionen Ulrikas insikt om språkdidaktiska val då hon förstår vikten av elevers 

förkunskaper samt sociala och kulturella bakgrund, genom att hon prioriterar att göra 

kartläggningen på Amina och då hon använder sig av listan som formativ bedömning för att 

ge Leyla vidareinstruktioner (Lahdenperä & Sandström 2013:103, Skolverket 2011:239, 

Winzell 2016:75–76).  

 

Den stöttning som kunde synliggöras var i den muntliga delen då eleverna fick berätta vad de 

hade gjort sen sist de sågs. Här kunde vi se att förutsättningar för interaktion skapades där 

eleverna fick samtala fritt samtidigt som Ulrika tänjde elevernas språkliga förmåga genom att 

ställa följdfrågor som ledde till fortsatt diskussion där de tvingades förklara. Detta kan 

jämföras med med Hagberg-Perssons undersökning (2006:177–179) Hagberg-Persson menar 

att det är lärarens roll att se till så att elevernas inlärningssituation kan tänjas så att eleverna 

tvingas förklara, rättfärdiga samt ge exempel genom att inkludera smågruppsaktiviteter där 

elever drar fördel av varandras olika kompetenser. Stöttningen i detta framkom genom att 
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Ulrika sa om elevernas ”icke språkligt korrekta” ord/meningar på ett korrekt sätt, utan att 

påpeka det. Genom detta kunde vi se att Ulrika lät eleverna stå i centrum i vilket hon intog ett 

elevperspektiv som Cummins ser som en stötta för elevers språkutveckling (Cummins 

2001:7). 

 

I Susannes observation anser vi däremot att ämnesområdet transformeras på ett tydligt sätt då 

alla elever lyckades med att skriva en dialog. Genom att arbeta med cirkelmodellen och 

grundligt gå igenom varje fas kunde centrala aspekter i sva-undervisning (stöttning och 

interaktion) komma till uttryck till fullo där eleverna fick vara delaktiga från början till slut. 

Detta, naturligtvis genom Susannes förhållningssätt, då hon stöttade genom att hela tiden 

driva dem framåt mot målet. Men även genom parsammansättningen som hon hade gjort. 

Detta framgick särskilt i samarbetet mellan Allan och Lydia som lyckades ge honom 

framåtsyftande stöttning. Lydia hjälpte Allan att uttrycka sig genom att skriva ut hans 

meningar och stimulera honom till att använda språket och att tänka på viktiga aspekter för 

hur en dialog kan se ut. På så sätt kunde de genomföra arbetsuppgiften tillsammans. Genom 

gedigna tillfällen för interaktion, framåtsyftande stöttning, medveten parsammansättning, 

tydlig struktur kan Susannes förhållningssätt jämföras med Gibbons syn på kunskaper som 

lärare bör ha för att bedriva optimal sva-undervisning inom klassens ram (Gibbons 2013). Vi 

kan även konstatera att Susanne lyckades göra ett ämnesområde greppbart för elever, det vill 

säga att transformation av ett ämnesområde har gjorts (Winzell 2014:14). 

 

Hagberg-Persson menar att valet till sammansättningen av de heterogena smågrupperna leder 

till att eleverna får en större möjlighet att lösa uppgifter där de kan ge varandra och dra fördel 

av varandras olika kompetenser. Hon menar att det är lärarens roll att se till så att elevernas 

inlärningssituation kan tänjas så att eleverna tvingas förklara, rättfärdiga samt ge exempel 

(Hagberg-Petersson 2006:177–179). I parsammansättningen kunde det synliggöras att Lydia 

intog den rollen då hon lyckades stimulera Allan till att ”tänja” sina språkfärdigheter genom 

att få honom att uttrycka vad han ville ha sagt. Susannes genomtänkta sammansättning om 

”att Allan får vägledning och Lydia befästning av sin kunskap” skapade således 

förutsättningar för att Allan som nyanländ lyckades utföra uppgiften med hjälp av Lydia. 

 

Kouns har i sin avhandling kommit fram till att lärarstrategin förståelsefokusering är effektiv 

inom undervisning i syfte att den möjliggör för elevens delaktighet som ökar dennes/deras 

ägande av uppgiften eller stoffet (Kouns 2010:44). Det kan relateras till Susannes 
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sammansättning av Allan och Lydia ledde till att Allan kunde uttrycka sig genom en stolthet 

och belåtenhet som inte kunde undgås vilket indikerar till ”ett ägande av stoffet” och 

stimulerande delaktighet.   

 

Cummins menar att det krävs en vilja av läraren att hjälpa elever lyckas i skolan både 

individuellt och kollektivt. Beroende på lärarens val av lärarperspektiv eller elevperspektiv 

hjälper eller stjälper läraren eleverna (Cummins 2001:7). Susannes förhållningssätt kan sättas 

i relation till detta då hon visar hängivenhet till cirkelmodellen och eleverna genom att låta 

varje fas ta den tid som behövs tills hon ser att ämnesinnehållet blivit greppbart för eleverna.  

 

En kritisk aspekt som går att diskutera i Susannes parsammansättning av Lydia och Allan är 

att den gynnar Lydia genom att hon får ”befästa sin kunskap”. Detta går att diskutera då 

Susanne sa att Lydia egentligen inte behöver läsa under läroplanen för svenska som 

andraspråk men att hon gjorde det för att det helt enkelt är skolans policy eftersom elever med 

annat modersmål automatiskt klassas som sva-elever. Enligt NC är målet med sva-

undervisning att de ska ges en tillfällig stöttning för att eleverna så småningom ska kunna läsa 

under förutsättningarna inom ämnet svenska som sina jämbördiga kamrater (NC 2014). Det 

går således att diskutera varför Susanne inte ställer sig kritisk till detta då Lydia riskerar att gå 

miste om det stimuli som just hon behöver för att komma vidare i sitt lärande. Frågan är alltså 

om parsammansättningen endast gynnade Allan i sin språkutveckling.  

 

5.1.4 Slutsatser 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att båda lärarna resonerar om en rad språkdidaktiska 

val, möjligheter och lösningar men att dessa inte alltid kunde omsättas och ses i praktiken. 

Under observationerna blev det tydligt att sva-undervisningens strukturella förutsättningar 

både möjliggör respektive hindrar lärarna från att bedriva en effektiv undervisning. Att lärare 

har kunskaper om effektiv sva-undervisning hjälper inte om förutsättningarna att bedriva 

sådan undervisning inte finns. 

 

5.2 Metodiska reflektioner 

Här kommer vi att lyfta vissa aspekter som kan ha påverkat resultaten i denna undersökning. 

Vi kan konstatera att det i vissa fall var svårt att sammanställa lärarnas intervjusvar då de inte 

alltid gav explicita svar, trots följdfrågor. De intervjuade lärarna talar inte om undervisning på 
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det sätt som vi hade tänkt oss och verkade inte alltid riktigt förstå vad vi frågande efter. 

Knutas drar slutsatsen att lärarna i hans avhandling hade vaga ämnesdidaktiska kunskaper 

(Knutas 2008). En sådan slutsats vågar vi inte dra utifrån våra lärares uttalanden. Mycket kan 

ha påverkat hur de svarade på våra frågor. Det är dock uppenbart att lärarna var ovana vid att 

diskutera språkdidaktiska frågor. Kanske saknar de begrepp och teorier för att tala om 

språkdidaktik. Det kanske också är därför genrepedagogiken och cirkelmodellen fått sådant 

genomslag i sva-undervisningen. Genrepedagogiken tillhandahåller en enkel 

undervisningsmodell som lärarna relativt lätt kan forma sin undervisning utifrån. 

 

Många av svaren gick in i varandra och återupptogs vid andra frågor. För att ge en så rättvis 

bild som möjligt valde vi därför att presentera lärarnas uttalanden i ett sammanhang, i den 

mån vi kunnat. Detta visar på hur komplex undervisning är. Allt hänger ihop och påverkar 

varandra. Det är svårt att tala om en aspekt av undervisning eftersom den är beroende av 

andra. Det kan också bero på att lärarnas kunskaper inte är tillräckligt systematiserade.  

Vi tror även att vår närvaro i undervisningen vid observationerna kan ha påverkat resultatet, 

särskilt i Ulrikas fall då vi befann oss i ett litet grupprum på ca 10 kvadratmeter. Detta kan ha 

varit en stressfaktor för både elever och Ulrika. En ytterligare orsak som kan ha påverkat 

Ulrikas lektionsutförande kan vara kartläggningen som hon valde att göra då vi var där, vilket 

givetvis har varit till en fördel för oss, då vi fått djupare insyn i vad som kan ligga till grund 

för hennes uttalanden. Samtidigt blev lektionen kanske inte särskilt typisk för Ulrikas sätt att 

undervisa. För att kunna säga något om lärares undervisning bör man observera under en 

längre tid.  

Vi är även medvetna om att videoinspelningar kan vara bra då man observerar för att få med 

så mycket som möjligt. Men vi ställer oss kritiska till detta då det säkert skulle öka stressen i 

det lilla rummet. Däremot skulle den kunna vara till stor nytta då vi observerade Susannes 

lektion.  

 

5.3 Didaktiska implikationer och vidare forskning 

Shulman skriver att transformation av ett ämne/ämnesområde kommer med erfarenhet vilket 

även Mårtensons, Nilssons och Winzells undersökningar har visat. De menar att det inte är till 

någon nytta om lärare har kunskaper inom ett ämne/ämnesområde, om de inte har kunskaper 

om hur dessa kan tillämpas i praktiken (Mårtensson 2015:25, Nilsson 2008:72, Shulman 

1987:8, Winzell 2016:35). Lärares kunskap kommer alltså inte elever till nytta om den inte 
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transformeras. Inom sva-undervisning handlar det om att kunna stötta genom att använda 

effektiva arbetsmodeller, strategier, exempel och kunna göra paralleller. Då resultatet pekar 

på att både Ulrika och Susanne har kunskaper om sva-undervisning samt lång yrkeserfarenhet, 

skulle man kunna tänka sig att båda borde kunna transformera dem i sin undervisning. Då 

transformation endast var synlig i Susannes fall kan det tyda på att undervisning inom 

klassens ram är en förutsättning för att transformation ska kunna ske. Det får oss att undra om 

separat undervisning verkligen är ett effektivt arbetssätt. 

 

Den slutsats som kan dras genom denna undersökning är att separat undervisning med 

begränsade strukturella förutsättningar inte ger stort utrymme för transformation. Sva-

undervisning som ämne i sig stigmatiseras på skolan och därigenom åsidosätts både Ulrika 

och hennes elever. Ett språkutvecklande perspektiv fanns inte i all undervisning på skolan, 

vilket resulterar i att Ulrika endast är ett stöd för de andra lärarna på skolan då hon får sköta 

”det som behövs” för att de smidigare ska kunna bedriva sin egen undervisning. Stöttningen 

som är avgörande i sva-undervisning uteblir således på grund av tidsaspekten. Därför vågar vi 

påstå att organisera sva-undervisning inom klassens ram där det råder ett språkutvecklande 

perspektiv i alla ämnen på skolan är mer effektivt än att organisera sva-undervisning separat 

då det riskerar att ämnet stigmatiseras. Detta påstående styrker vi med Ekeroths resultat av sin 

studie Skolans organisering och pedagogiska arbete med svenska som andraspråk - ur ett 

lärarperspektiv där hon kommit fram till att tydlighet och struktur förutsätter undervisning 

inom klassens ram, dock då de strukturella förutsättningarna på skolan stödjer detta (Ekeroth 

2010:31–32). 

 

För att återknyta till NC:s (2013) uttalande om att den svenska skolan inte lyckas ge alla 

elever en likvärdig och högkvalitativ utbildning där man sett skillnader i prestation mellan 

infödda elever och elever med utländsk bakgrund, kan vi hävda att vi nu synliggjort en viktig 

aspekt- organisation av sva-undervisning, vilket påverkar elevers resultat. Givetvis behöver 

man göra flera observationer och intervjuer med sva-lärare som organiserar sva-undervisning 

separat eller inom klassens ram för att kunna uttala sig mer säkert om detta. Men det skulle 

vara intressant att undersöka separat undervisning utifrån en ytterligare nivå, nämligen 

strukturell (nivå), för att ta reda på vad som ligger till grund för valet av att bedriva separat 

undervisning, det vill säga att även undersöka rektorer som fattar dessa beslut. Det vore även 

intressant att undersöka hur kartläggningen hanteras då det även har framkommit att man på 

Susannes skola automatiskt kategoriserar elever med ett annat modersmål än svenska som 
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sva-elever. Detta trots att lärarna är medvetna om att vissa av dessa elever likväl skulle klara 

av att läsa under förutsättningar för läroplanen i svenska. Då Skolverket har kommit fram med 

en ny kartläggning som alla skolor måste ta del av från 15:e april 20016
6
, vore det dels 

intressant att undersöka hur rektorer väljer ut ”den mest lämpade” läraren för att utföra den, 

dels för att undersöka hur och vilka elever som kartläggs samt vad dessa val grundas på. 

  

                                                           
6
 Se referenslista: Skolverket (2016). Kartläggningsmaterial  
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7. Bilagor  

 

Intervjuguide (bilaga 1) 

 

Då detta är en semistrukturerad intervjuguide har inte frågorna ställts exakt på samma sätt och 

i samma ordning som nedan till alla informanter. Vissa frågor behövde inte ställas då de kom 

upp naturligt under samtalet.   

 

Intervjufrågor 

1. Ålder, arbete, erfarenhet 

2. Vad ledde dig in till läraryrket och till undervisning i ämnet svenska som andraspråk? 

3. Vad uppfattar du vara det mest centrala inom undervisning i svenska som andraspråk? 

4. Vilken arbetsform anser du vara användbar inom detta område? 

– Vilken använder du? 

5. Vilka krav uppfattar du läroplanen (inom svenska som andraspråk) ställer? 

– Vad ser du för möjligheter/svårigheter med detta? 

– Vad är svårast, lättast och viktigast här? 

6. Vilka avvägningar gör du vid planeringen inför undervisning inom ämnet? 

– Vad ser du för möjligheter/svårigheter här? 

– Vad uppfattar du är lätt/svårt här? 

7. Kan du berätta om något tillfälle där du har omvärderat din undervisning (gjort om, 

ändrat) på grund av att det inte fungerade? I sådant fall: 

– vad, hur, varför, när, för vem och vad gjorde du istället? 

8. Hur planerar du inför interaktion? 

– Stöttning 

– Individualisering 

9. Hur arbetar du med: 

– Modellering 

– Illustrationer- vilken vikt läggs på att det stämmer överens med bilden (eleverna får) 

och det man säger? 

– Övningar 

– Förklaringar 
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– Exempel (vilka) 

– Vad tar du upp och i vilken ordning? 

10. Kan du berätta om något tillfälle då du blev förvånad över något som fungerade 

bättre/sämre än väntat? Kan du beskriva hela processen? 

– Vad hände då? Varför blev det så? 

11. Vad lägger du mest tid på i undervisningen? 

12. Vad uppfattar du att eleverna vill lära sig, vad intresserar dem? 

13. Vilken inställning har de till ämnet? 

14. Vilka förkunskaper har de? 

15. Skulle du vilja se några förändringar som berör detta ämne överhuvudtaget, i sådant 

fall- vilka? 

16. Har du något att tillägga? Finns det något som du tycker att vi borde haft med? 

17. Får vi komma tillbaka för eventuella frågor eller oklarheter? 
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Observationsschema (bilaga 2) 

Observationsschema                           Skola: 

   Lärare:  

Lektionens början: tydlig start,  

gemensamt, flytande start,   

eget arbete direkt 

  

Genomgång av uppgift/arbete:  

tydlig, strategier för hur den kan  

lösas, längd  

  

Uppgift: koppling till  

styrdokument, elev/lärarstyrt 

  

Arbetsform: gemensamt,   

individuellt, grupp 

  

Arbetets innehåll: alla gör samma, 

alla gör olika men utifrån ramar,  

alla har olika uppgifter  

  

Återkopplingen: under lektion, 

individuellt, för gruppen,   

framåtsyftande/stöttning,   

koppling till kunskapskrav  
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Ledarskapet: formellt/informellt,  

tydligt, säkert, flexibelt, tillåtande,  

problemlösande  

  

Vilka inslag (tillfällen/möjligheter) 

Till interaktion kan ses. 

  

Avslutning av lektionen:  

exit ticket, reflektion,  

framåtblickande, återkopplande 

  

Övrigt    
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Planeringsmall (bilaga 3) 

 

SKRIV EN DIALOG: 

Hitta på en egen dialog mellan två figurer. Skriv i par eller enskilt. 

Förberedelse: 

1. Vilka pratar med varandra? (t.ex. två kompisar, två fiskar, två dinosaurier) 

 

 

 

2. Var befinner de sig? (t.ex. i telefonen, i havet, i skogen) 

 

 

 

 

3. Vad samtalar de om? (t.ex. vad de ska göra på rasten, en gömd skatt, vad de 

ska äta) 

 

 

Nu kan du börja skriva. 

Använd talstreck och rita en bild till. 

 


