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Sammanfattning 
Abstract 
Mitt arbete baseras på intervjuer som jag gjort med tre svenska som andraspråkslärare på en 
högstadieskola i Östergötland. Syftet med mitt arbete har varit att undersöka vilka faktorer som 
påverkar lärarna i sin undervisning i svenska som andraspråk. Som bakgrund till detta har jag valt 
att presentera en teoridel som behandlar olika sätt att förhålla sig till aspekter som berör 
undervisning och organisation samt hur situatíonen ser ut i skolorna i allmänhet när det gäller 
svenska som andraspråksundervisning. Vidare var tanken att i ljuset av den teoretiska bakgrunden 
diskutera intervjuresultaten. 
 
I intervjuerna framgick att vissa faktorer såsom måldokument, elevantal och elevernas 
förutsättningar spelade stor roll för lärarnas undervisning. Jag valde att ta upp de faktorer lärarna 
själva ansåg påverkade mycket samt andra faktorer som jag tyckte var intressanta att diskutera. Jag 
har diskuterat lärarnas utformning av undervisning, kring arbetssätt och samarbete i olika former. 
Ibland har jag varit kritisk mot hur undervisningen verkar bedrivas på skolan, men har ändå försökt 
att förstå hur lärarna tänker och försökt beskriva deras situation så rättvist som möjligt. Det som jag 
framför allt har uppmärksammat i min undersökning och som jag velat betona i diskussionen, är att 
lärarna visar stort engagemang och har en positiv inställning till sitt ämne och till eleverna som de 
undervisar. 
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Sammanfattning 
 
Mitt arbete baseras på intervjuer som jag har gjort med tre svenska som andraspråkslärare på en 
högstadieskola i Östergötland. Syftet med mitt arbete har varit att undersöka vilka faktorer som 
påverkar lärarna i sin undervisning i svenska som andraspråk. Som bakgrund till detta så har jag valt 
att presentera en teoridel som behandlar olika sätt att förhålla sig till aspekter som berör undervisning 
och organisation samt hur situationen ser ut i skolorna i allmänhet när det gäller svenska som 
andraspråksundervisning. Vidare var tanken att i ljuset av den teoretiska bakgrunden diskutera 
intervjuresultaten. 
 
I intervjuerna framgick att vissa faktorer såsom måldokument, elevantal och elevernas förutsättningar 
spelade stor roll för lärarnas undervisning. Jag valde att ta upp de faktorer lärarna själva ansåg 
påverkade mycket samt andra faktorer som jag tyckte var intressanta att diskutera. Jag har 
diskuterat lärarnas utformning av undervisning, kring arbetssätt och samarbete i olika former. Ibland 
har jag varit kritisk mot hur undervisningen verkar bedrivas på skolan, men har ändå försökt att 
förstå hur lärarna tänker och försökt beskriva deras situation så rättvist som möjligt. Det som jag 
framför allt har uppmärksammat i min undersökning och som jag har velat betona i diskussionen, är 
att lärarna visar stort engagemang och har en positiv inställning till sitt ämne och till eleverna som de 
undervisar.
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INLEDNING 
 
 

Bakgrund 

Som blivande lärare i svenska som andraspråk har jag ett intresse av att veta mer om ämnet svenska 
som andraspråk, inte minst hur undervisningen fungerar i praktiken. Jag vill veta om lärare upplever 
att de har möjlighet att bedriva undervisning i svenska som andraspråk på ett tillfredsställande sätt, 
eftersom den bild jag har av hur undervisningen bedrivs i svenska som andraspråk, inte fungerar så 
bra som den borde i våra svenska skolor, bland annat på grund av de tveksamma attityderna 
gentemot ämnet. Jag vill poängtera att det inte finns någon misstro från min sida om lärarnas 
ambitioner och professionalitet utan snarare en misstro gentemot de förutsättningar, vilka lärarna har 
att förhålla sig till. På många andra platser i Sverige finns många barn med invandrarbakgrund, barn 
vars färdigheter i svenska språket inte är tillräckliga för att klara den undervisning som bedrivs i 
svensk skola. En förutsättning för att kunna ta till sig kunskaper i skolans alla ämnen är att kunna 
läsa, lyssna, förstå samt kunna uttrycka sig på svenska. Inte nog med att de ska lära sig ett nytt 
språk, de ska dessutom samtidigt tillägna sig kunskaper i skolans övriga ämnen och helst få minst 
godkänt i alla kärnämnen för att kunna gå vidare till gymnasiet. Hur klarar skolan detta och vad har 
lärarna för ramfaktorer att förhålla sig till för att bedriva undervisning i ämnet. 
 

Syfte 
Syftet med det här arbetet är att studera vilka faktorer som påverkar lärarnas undervisning i svenska 
som andraspråk och hur de tänker kring detta. Vidare är tanken att ställa detta mot olika teorier om 
hur undervisningen borde utformas och organiseras på skolorna. 
 
 
Metod 
Mitt arbete baseras på mina muntliga intervjuer med tre svenska som andraspråkslärare på en  
högstadieskola i Östergötland. Arbetet är en kvalitativ studie där arbetet utgår ifrån en undersökning 
av verkligheten (Korolija & Gårdemar, 2002:9). 
 
Intervjufrågorna fick lärarna innan den muntliga intervjun, för att de skulle ha tid att läsa dem och 
tänka igenom sina svar i förväg. Till några av frågorna lade jag till en skala som skulle fungera som en 
utgångspunkt för lärarnas svar i den muntliga intervjun. 
Det visade sig ändå att lärarna, på grund av tidspressen i sitt arbete, inte hade hunnit titta ordentligt 
på alla frågor. Jag anser att jag ändå fått bra med intervjumaterial och hoppas att jag kan ge en 
rättvis bild av deras verklighet såsom de framställt den under intervjun. Detta får man se mot 
bakgrund av att jag har valt faktorer som jag tror påverkar och det innebär att jag ofrånkomligen styr 
lärarnas svar till viss del.  
 
Vid den muntliga intervjun använde jag mig av en diktafon. Under intervjuerna var jag ibland tvungen 
att ställa följdfrågor för att få svar på sådant jag inte förstod, dessa frågor har jag inte redovisat här.  
 
Efteråt avlyssnade jag den och transkriberade orden, med undantag för ”onödiga” pausord. Nästa 
steg blev att sammanfatta svaren och skala av sådant som jag ansåg inte hade någon direkt betydelse 
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för meningen i svaren eller för mitt syfte. Sedan har jag sorterat svaren och ordnat dem under olika 
områden. De olika områdena i min redovisning av intervjusvaren överensstämmer inte med 
intervjufrågorna i min ”enkät” 
 
Förutom att jag gjort intervjuer med svenska som andraspråkslärarna så har jag även gjort praktik 
på undersökningsskolan. Jag har fått en inblick i hur undervisningen bedrivs och vilket material som 
används. I min diskussion har jag valt att utnyttja den kunskapen. 
 
När det gäller teoridelen har jag valt att dela in den i huvudområdena: syfte med svenska som 
andraspråk, ämnesstatus och attityder, organisation, samarbete, arbetsformer samt innehåll. 
Indelningen av den teoretiska bakgrunden har jag av praktiska skäl valt att göra på ett annat sätt 
jämfört med undersökningsdelen. En stor del av den litteratur som jag har haft att tillgå har främst 
handlat om språkinlärning. Mitt arbete berör visserligen också detta indirekt, men syftet har inte varit 
att ta reda på vilka effekter utformningen undervisningen har för språkinlärningen och därför är det 
inget som jag går in på i någon större omfattning. Däremot så är det nästan oundvikligt att nämna 
något om det.  
 
Jag har försökt att hitta material som ger en viss bakgrund och förståelse för vad lärarna har att 
förhålla sig till och därför kommer teoridelen även att behandla problem som fortfarande finns ute i 
landets skolor när det gäller undervisning i svenska som andraspråk samt visioner som forskarna har.  
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TEORETISK BAKGRUND 
 
 

Bakgrund 
Sedan 1 juli, 1995 är svenska som andraspråk ett eget ämne med egen kurs- och timplan som ska 
värderas på samma sätt som andra ämnen och ställer lika höga krav på eleverna även om kraven inte 
ser likadana ut. Redan i ett tilläggsmaterial till gamla läroplanen för grundskolan, Lgr 80, hade ämnet 
egen kursplan, men ansågs då vara ett komplement till ämnet svenska. Nu har alltså ämnet samma 
status som andra ämnen som betygssätts i skolan, t ex ämnet svenska.  

År 1999/2000 deltog cirka 59 000 elever i svenska som andraspråksundervisning vilket motsvarar 
ungefär hälften av de berättigade eleverna (SOU 2002:27, 2.2.2) och det är skolans skyldighet att 
ordna med relevant undervisning för alla dessa elever. Den här förändringen ställer naturligtvis högre 
krav på skolledning och lärare att ordna undervisning för dem som behöver samt att undervisningen 
håller god kvalitet, både innehållsmässigt och organisatoriskt. För de elever som anses behöva 
svenska som andraspråk är detta obligatoriskt. Varje skola ska dessutom utforma en kursplan för 
ämnet. 
 

Syftet med svenska som andraspråk 
I kursplanen för svenska som andraspråk finns att läsa vilket syfte ämnet har och det är tydligt att det 
ställs höga krav på en välorganiserad undervisning i svenska som andraspråk. 
”Syftet med utbildningen i ämnet svenska som andraspråk är att eleverna skall uppnå en funktionell 
behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som elever med svenska som modersmål 
har. Ytterst är syftet att eleverna skall uppnå förstaspråksnivå i svenska. Därmed får de 
förutsättningar att kunna leva och verka i det svenska samhället på samma villkor som elever med 
svenska som modersmål.” (SKOLSF 2000:135) 
 
Enligt Viberg (1996: 110, 111) så har ämnet olika syften, dels i syfte att utveckla språket som ett 
kommunikationsmedel samt som färdighet i att läsa och skriva. Vidare anser han att målet är att ”nå 
kompetens på nivå med jämnåriga som talar språket som modersmål, vilket kräver en insats av helt 
andra dimensioner än vad som vanligen blir aktuellt vid traditionell undervisning i främmande språk. 
Till skillnad från elever som lär sig främmande språk ska andraspråkseleverna inte bara lära sig ett 
nytt språk i skolan. De ska också använda andraspråket som instrument för inlärning av skolans 
övriga ämnen och för sin allmänna kognitiva utveckling”(ibid: 111). Han konstaterar att 
andraspråkseleverna genomgår en ”dubbel språkutveckling”, dels så ska de lära sig svenska språket 
och dels så ska de hinna ikapp sina jämnåriga kamrater för att kunna ta till sig den kunskap som de 
övriga ämnena i skolan kräver. Enligt undersökningar som Viberg hänvisar till så hör 
andraspråkseleverna till de svaga läsarna i skolan (ibid:113). En annan studie om språkinlärning visar 
att det är en tidskrävande process. Det tar enligt studien ungefär mellan 4-8 år för en nyanländ 
invandrare att hinna i kapp de infödda barnen i läsämnena (ibid: 115). 
 
Ämnesstatus och attityder 
Svenska som andraspråkets status är något som diskuteras bland forskare. Det är viktigt både för 
lärare och för elever att ämnet har en lika hög status som övriga skolans ämnen eftersom det annars 
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kan påverka attityder och motivation hos eleverna. Det finns olika orsaker till varför man fortfarande 
behöver föra en kamp för att höja ämnets status. I kursplanen för svenska som andraspråk står att 
”Utbildningen i svenska som andraspråk syftar till att elever med annat modersmål än svenska skall 
tillägna sig sådan språkbehärskning att de med fullt utbyte kan tillgodogöra sig utbildningen i andra 
ämnen...”(SKOLFS 2000:135). Denna formulering betyder inte att ämnet ska behandlas som enbart 
ett stödämne för övriga ämnen, däremot är bra färdigheter i svenska en förutsättning för att eleverna 
ska klara av andra ämnen. Svenska som andraspråk är ett ämne för sig, som eleverna kan 
tillgodoräkna sig som vilket annat ämne som helst. 
 
I dag har alla elever som behöver, rätt till undervisning i svenska som andraspråk som ett eget ämne 
och som de från år 8 får betyg i. I grundskoleförordningen (Grundskolans regelbok, 2001: 71) står 
att:  
  
15 §   Undervisning i svenska som andraspråk skall om det behövs anordnas för 
    1. Elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, 
    2. Elever som har svenska som modersmål och som har tagits från skolor i utlandet, och  
    3.invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna. 
    Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk skall anordnas för en elev.(SFS 1997:599) 
 
Trots att ämnet har gått ifrån sin tidigare roll som stödämne till skolans övriga ämnen finns det 
fortfarande exempel på ett sådant synsätt ute i landets skolor. Den sortens ”stödfilosofi har medfört 
att invandrarelevernas svenskundervisning betraktas som temporära stödarrangemang med mycket 
låg status. Den attityden har förmedlats av de flesta skolledningar och av klasslärare och lärare i 
andra ämnen” menar Gunnar Tingbjörn (1994: 111). Den sortens undervisning strider mot rådande 
förordningar. Tingbjörn anser att man måste sluta ”betrakta minoritetselever som stödbehövande och  
erkänner att de skall ha en särskild typ av svenskundervisning därför att de har ett annat förstaspråk 
och inte därför att de skulle vara lågpresterande svenskar” (ibid: 118).  
 
Inger Lindberg, professor i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet (Pedagogiska 
Magasinet nr 2, 2001: 49), anser att undervisningen i svenska som andraspråk inte ska ske i form av 
” lite stödundervisning här och lite extrainsatser där”, utan att det ska finnas för eleverna under hela 
skolgången. Ett väl genomtänkt program utarbetat för varje elev är hennes recept. Hon menar att det 
ser rätt illa ut i vissa av landets skolor när det gäller organiseringen av relevant undervisning för 
svenska som andraspråkselever. Detta har lett till att svenska som andraspråk har fått låg status hos 
alla inblandade ”Ett stort problem för ämnet är att det har funnits så länge i skolan under så lösa 
boliner och har bedrivits och fortfarande bedrivs till övervägande del av lärare som inte har någon 
utbildning i ämnet alls” (ibid: 46). 
 
Överhuvudtaget så har det länge funnits stora brister när det gäller det organisatoriska och 
ämnesmetodiska. Det har saknats kunskap hos bland annat skolledare för andraspråkselevernas 
behov och de lärare som bedrivit svenska som andraspråk har haft undermålig vägledning i hur 
undervisningen skall gå till. För det första så handlar problemen bland annat om syftet med 
undervisningen. Gunnar Tingbjörn menar att undervisning av svenska som andraspråk i form av 
stödundervisning har varit ett problem (Tingbjörn, 1994:112). Det har tidigare förekommit att 
svenska som andraspråk enbart behandlats som en stödåtgärd till skolans övriga ämnen. 
Undervisningen har många gånger därför varit bristfällig. Nu när ämnet har fått ökad status i form av 
eget ämne som likställs med vanlig svenska så har kraven ökat på skolorna. Man har tvingats se över 
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sin undervisning i svenska som andraspråk. Tyvärr så fungerar det fortfarande inte tillfredsställande 
överallt. Konsekvenserna av detta kan bli att synen på ämnet, attityderna blir negativa hos lärare, 
elever och föräldrar. Detta i sin tur leder till en minskad ämnesstatus. 
 
Kritiska röster har riktats mot praktiserandet av ämnet, bland annat mot bristen på utbildade lärare i 
ämnet. Lärarna har inte alltid rätt utbildning för att undervisa i ämnet (Skolverkets rapport nr 5) Inte 
nog med det, ”Detta förhållande förstärks av att det råder en nästan total brist på medvetande om att 
det saknas ett så stort antal adekvat utbildade lärare i ämnet” (Tingbjörn, 2000: 274), menar 
Tingbjörn. Enligt Hyltenstam finns en missuppfattning ute i skolorna om att ämnet svenska och ämnet 
svenska som andraspråk är samma sak. Lärare tror att en utbildad svenskalärare lika gärna kan 
undervisa i svenska som andraspråk, vilket inte alls är självklart. Ämnena skiljer sig så pass mycket 
åt att det krävs relevant utbildning för vart och ett av dem. (Hyltenstam, 1993: 6). Vad ska man då 
göra för att komma till rätta med problemet? 
 
I ett förslag från Kommittén för svenska språket föreslås insatser, samordnade av staten, för att öka 
kunskaperna om ämnet bland såväl lärare, elever, föräldrar och skolledning. Negativa attityder och 
låg status verkar framför allt vara en fråga om utbildning av skolledare och alla lärare som arbetar 
med andraspråkselever. Utbildning skulle kunna höja ämnets status (SOU 2002:27: 341-342). 
 
Ett annat statushöjande förslag som de anser borde genomföras är rutiner för behovsbedömning för 
ämnet. Som det är nu finns inga gemensamma bedömningskriterier. Ett behovsbedömningsmaterial 
som använts länge är SVAN-testet som är ett läs- och ordförståelsetest (SOU 2002:27: 341-342). 
 
I syfte att upprätta svenska som andraspråksämnets status och för ”ämnets överlevnad” så har 
Tingbjörn ställt upp ett antal åtgärdspunkter för svenska som andraspråksundervisningen, bland 
annat att resurserna till ämnet bör ”öronmärkas” eftersom andraspråkseleverna inte sällan missgynnas 
av snedfördelade resursinsatser (Tingbjörn, 2000: 267). 90-talets nedskärningar framför allt drabbat 
elever med behov av svenska som andraspråk och modersmålsundervisning. Kraven på dessa elever 
och deras lärare är i dag högre samtidigt som resurserna är mindre. Genom att utveckla 
arbetsmetoder och pedagogik kan lärarna i viss mån kompensera resursbortfallet (Tingbjörn, 
1994:109). 
 
Men har resurser någon betydelse för undervisningen och i slutändan elevernas resultat? Det är lite 
oklart. En undersökning har gjorts på uppdrag av skolverket, om resursernas samband med resultat. 
Där framgår att resurser är viktiga för elever med svårigheter och där inräknas elever med 
invandrarbakgrund, i detta fall alltså andraspråkselever. Till bakgrund för den här rapporten ligger 
annan internationell forskning på området. Den forskningen har inte bevisat att det finns något 
samband mellan resurser och resultat, däremot finns det undersökningar som visar på att elever från 
lägre sociala grupper klarar sig sämre. Så helt avgörande verkar inte resurserna vara på 
undervisningen. Avgörande för resultatet verkar trots allt vara andraspråkselevernas kunskaper i 
svenska, enligt rapportens hänvisning till en undersökning gjord av Horst Löfgrens (1993) 
(Skolverkets rapport 170).  
 
En annan åtgärd som Tingbjörn vill se är att ordna fram utbildade lärare ” Sv2-lärare måste ges 
väsentligt utökad dimensionering och speciella stimulansåtgärder bör sättas in för rekrytering till 
ämnet” (2000: 274, 275). Rekryteringen av utbildad personal är en viktig faktor för ämnets 
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statushöjning. Utbildningen av svenska som andraspråkslärare har inte fungerat tillfredsställande och  
arbetet för att få in utbildade lärare i skolan är därför en viktig fråga, anser även Viberg (1994: 66). 
 
En viktig aspekt som bland annat Tingbjörn tar upp är attityder hos skolledare och lärare. Han menar 
att det är viktigt att dessa är positivt inställda till tvåspråkiga elever och deras mål. Enligt honom har 
svenska som andraspråkslärare tidigare upplevt mycket motstånd från kollegor och tvingats försvara 
sitt ämne. En bra attityd från alla kan även påverka eleverna och deras föräldrar på ett positivt sätt 
(1994: 58). Något som måste tilläggas är att Tingbjörn inte bara ser till undervisningen i svenska som 
andraspråk, utan han ser vikten av att eleven utvecklar sin tvåspråkighet vilket kräver insatser även 
för modersmålsundervisningen (1994: 60-61). 
 

Organisation 
Varje skola har relativt stor frihet att själva välja hur verksamheten ska organiseras. Det finns 
naturligtvis en risk med det också till exempel att ämnet svenska som andraspråk inte får det 
utrymme som det behöver. Råder det dessutom brist på kunskaper hos skolledare och lärare om hur 
undervisningen bör bedrivas för att gynna andraspråkseleverna så är det riktigt illa. ”Kursplanerna är 
utformade för att klargöra vad alla elever skall lära sig men lämnar samtidigt stort utrymme för lärare 
och elever att välja stoff och arbetsmetoder. Kursplanerna anger inte arbetssätt, organisation eller 
arbetsmetoder. Däremot lägger de fast de kunskapskvaliteter som undervisningen skall utveckla och 
anger därmed en ram inom vilken val av stoff och metoder skall göras lokalt. På varje skola och i 
varje klass måste lärare tolka de nationella kursplanerna och tillsammans med eleverna planera och 
utvärdera undervisningen med utgångspunkt i elevernas förutsättningar, erfarenheter, intressen och 
behov ” (Skol FS 2000: 135). Organiserandet av svenska som andraspråksundervisningen ser olika 
ut i skolorna och det verkar inte vara självklart hur den bästa lösningen ser ut. I 
grundskoleförordningen finns det i alla fall rekommendationer för hur undervisningen ska organiseras 
på skolorna. 
 
16 §   Undervisningen i svenska som andraspråk skall anordnas istället för undervisning i svenska. 
    Svenska som andraspråk kan därutöver anordnas 
    1. som språkval 
    2. Som elevens val, eller 
    3. Inom ramen för skolans val. (SFS 1997:599) 
 
Kommittén för svenska språket har förslag till handlingsprogram, inte bara för svenska utan även för 
svenska som andraspråk. De har tagit fasta på grundskoleförordningen och föreslagit samma 
organisationsstrategier, men till skillnad från grundskoleförordningen har de dessutom lagt till 
förklaringar till dem. 
 
• som språkval (dvs. läsas istället för ett främmande språk, år 6-9). 
 
• som elevens val (dvs. läsas på den tid som eleven enligt timplanen har för att fördjupa och    
bredda kunskaperna i ett eller flera ämnen, år 1-9). 
  
• inom ramen för skolans val (dvs. läsas på den tid som skolan enligt timplanen har för undervisning 
i ett eller flera ämnen för att ge skolan en viss profil, år 1-9) (SOU 2002:27, s 120). 
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Samarbete 
Det är tydligt att de flesta forskare är överens om att andraspråkselevernas språkutveckling bäst sker 
genom en undervisning som är uppbyggd kring samarbete mellan läsämnena i skolan. Hur detta ska 
gå till är kanske inte självklart, men det finns många åsikter kring det. 
 
Speciellt för andraspråksinlärning är att man lär sig en kultur och språkets alla delar måste läras in i 
en naturlig kontext. ”Språkutveckling sker inte isolerat utan är alltid knuten till ett innehåll. För att 
elevernas språkkunskaper skall bli väl befästa och utvecklas krävs att de använder språket i olika 
sammanhang och kring ett meningsfullt innehåll i samverkan med andra ämnen i skolan” ( SKOLSF 
2000:135, Kursplanen för svenska som andraspråk). Svenska som andraspråk bör inte bedrivas 
isolerat. Kraven mellan de olika läsämnena växlar framför allt vad gäller ordförråd och därför kan det 
vara bra att ha det i åtanke när man undervisar i svenska som andraspråk. Det finns framgångsrika 
modeller som bygger på nära samarbete med andra ämnen, menar Viberg (1996:134). 
 
I och med ämnets ”särart” så bör alla lärare har ett gemensamt ansvar och måste vara medvetna om 
språkets betydelse för lärandet. Inom ämnet svenska som andraspråk ryms dock huvudansvaret för 
elevernas språkliga utveckling (Kursplanen). Andraspråkseleverna är skolans gemensamma 
ansvarsområde. Jim Cummins (2001: 91) menar att det i skolan måste finnas en gemensam policy för 
andraspråksundervisningen. Det måste finnas en ”heltäckande policy för hur frågor rörande språk 
och social mångfald ska hanteras...” för att garantera minoritetseleverna en bra utbildning. Han 
betonar att det bland annat är viktigt att alla som arbetar med andraspråkselever förstår att de har ett 
gemensamt ansvar för dessa elevers skolframgång. Det är alltså inte enbart ett uppdrag som 
andraspråksläraren har ansvar för även om denne är expert på området. Det handlar om att alla tar 
hänsyn till dessa elevers förutsättningar och särskilda behov. 
 
Inger Lindberg (ibid) anser också att svenska som andraspråkslärarna måste samarbeta med andra 
ämneslärare och betonar även vikten av samarbete med modersmålslärarna. Hon menar att den 
undervisning som idag bedrivs i skolorna är alldeles för ”isolerad”. Det är viktigt att samarbeta för att 
svenska som andraspråksläraren skall kunna möta elevernas behov och se vad eleverna behöver 
jobba med, inte bara för framtiden utan även för att klara sig här och nu. 
 
Modersmålundervisningens betydelse för språkinlärningen i svenska är viktig och därför önskar hon 
en större satsning på detta. Bland annat så ser hon helst att även modersmålsundervisningen är 
ämnesrelaterad och inte bedrivs isolerat den heller. 
 

Innehåll  
Ämnet svenska som andraspråk präglas av annorlunda förutsättningar än skolans övriga ämnen. I alla 
årskurser i grundskolan börjar elever med annat modersmål än svenska och med en annan 
kulturbakgrund står det i kursplanen. Spännvidden i språkbehärskning mellan eleverna är stor. När 
det gäller innehållet i undervisningen så måste man se till behovet hos varje enskild elev menar Inger 
Lindberg, ”invandrarelever kan ha luckor precis överallt både när det gäller språket och 
förkunskaperna”. Man får som lärare inte ta för givet att eleverna till exempel har ett ordförråd precis 
som en infödd svensk i samma ålder (ibid: 47). 
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Viberg betonar också att undervisningen i svenska som andraspråk måste individanpassas. Han 
pekar på den mångfald av olika förutsättningar och behov som de här andraspråkseleverna har.  Det 
är många faktorer som spelar in hur språkinlärningen i svenska kommer att fungera för eleven 
(1996:111). 
 
Litteraturens centrala roll i kursplanen återfinns även i svenska som andraspråk, men då i syfte att ge 
eleverna möjlighet att tillägna sig basfärdigheter och utbyggnad av språket. Genom arbete med 
litteratur får eleverna tillgång till alla delar i språkbehärskningen. De får dels den grammatiska biten, 
ord- och begreppsförståelse, läs-förståelse. De lär sig om världen och om svenska samhället. 
Diskussioner kring litteraturen ger möjligheter att ta fasta på elevernas kulturella erfarenheter och 
göra jämförelser med livet i Sverige. Språket blir genom litteraturläsning berikat och levande 
(Bergman, Sjökvist, 2000:107).  ”För elever med ett annat modersmål och en annan kulturell 
bakgrund har litteraturläsningen på svenska flera olika dimensioner. Utöver själva läsupplevelsen ger 
litteraturen stöd för att förstå svensk eller västerländsk referensram och jämföra med den egna. 
Litteraturläsningen vidgar omvärldskunskaperna och utgör en grund för ord- och begreppsinlärning i 
meningsfulla sammanhang. Arbetet kring välvalda skönlitterära texter ger möjligheter till en allsidig 
övning i språket ” (SKOLSF 2000:135, Kursplanen i svenska som andraspråk). 
 
När det gäller val av arbetsmaterial så är det viktigt att välja material som känns meningsfullt. Det 
handlar om att visa respekt för eleverna, menar Ladberg ”När exemplen kommer från elevernas 
närmiljö blir det lättare för dem att se meningen med det man ska lära sig” (Ladberg, 2000: 209). 
Här handlar det även om att knyta an till elevernas värld och lyfta fram de förkunskaper som de har. 
 
Tingbjörn pekar också på betydelsen av att andraspråkseleverna får läsa skönlitteratur. ”Mycket 
läsning av samtida litteratur för att ge eleverna tillgång till ord- och begreppsförråd och 
kulturella/samhälleliga förhållanden som språkliga minoritetsgrupper annars inte får en tillräckligt 
varierad kontakt med.” (Tingbjörn, 1994:121). 
 

Arbetsformer 
Klassrumsmiljön kan påverka arbetet i klassrummet och arbetssättet påverkar i sin tur elevernas 
inlärning. Det finns många åsikter kring hur arbetsmetoderna ska se ut och hur det påverkar eleverna. 
Läraren har en viktig roll i undervisningen och klassrumsorganisationen påverkar elevaktiviteten, den 
kommunikativa biten som är viktig för språkinlärningen. Det är läraren som bestämmer huruvida 
eleverna ska arbeta i helklass, smågrupper, parvis eller ha individuellt arbete. Men man ska komma 
ihåg att ”vad som är en god undervisning kan växla med elev” (Viberg, 1987: 148).  
 
Det är viktigt att arbetsmiljön är bra för att eleverna ska trivas under lektionerna, klassrumsmiljön är 
viktig för sinnena. En ljus lokal, med för olika arbetssätt ändamålsenlig möblering samt bekväma 
stolar gynnar språkinlärningen. I en trygg miljö vågar eleverna komma till tals och gruppen kan 
tillsammans öka den språkliga kompetensen och höja nivån på sina diskussioner. En förutsättning för 
aktiv språkundervisning i klassrummet är att man skapar förutsättningar för detta i forma av t ex 
ändamålsenliga gruppkonstellationer samt att man ”bryter upp” det traditionella klassrummet 
(Ladberg, 2000:200). Som tidigare nämnts så sker inte språkutveckling isolerat utan i ett 
sammanhang och det innebär även att eleven får möjlighet att tillsammans med andra få träna på att 
uttrycka sig muntligt (Bergman, 2000: 34, 35). 
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Gunilla Ladberg anser att läraren inte får stå i centrum för mycket. Forskning visar på att läraren ofta 
talar mycket mera än eleverna. Elevernas språkinlärning förbättras om de själva får vara aktiva 
genom att prata mycket, föra dialog, inte bara med läraren utan även med varandra i olika 
gruppkonstellationer, även parvis (ibid: 201). 
      
Hon anser också att det är viktigt att variera sina arbetssätt detta blir särskilt lämpligt när man arbetar 
med temaarbeten för då kan varje elev arbeta på det sätt som passar den bäst. 
 
I intervjun med Inger Lindberg säger hon att traditionell katederundervisning och enskilt arbete inte 
lämpar sig för andraspråkseleverna, ett interaktivt arbetssätt är det som hon helst vill se. Med detta 
menar hon att eleverna bör samarbeta mer med varandra i undervisningen. Hon förnekar inte att 
eleverna behöver mycket lärarstöd, men menar att det även är viktigt för dem att i grupp få uttrycka 
sina tankar och åsikter. Ett ämnesintegrerat arbetssätt är också viktigt. Lärarna som arbetar med 
andraspråkselever måste kommunicera med varandra och vara lyhörda för de behov som eleverna 
har i de olika ämnena. Grunden för detta arbetssätt är att Inger Lindberg anser att alla lärare på 
skolan har ett gemensamt ansvar för andraspråkselevernas inlärning.(ibid) 
 
Lärarna skall införa arbetsformer som främjar språkinlärningen, men för att det ska fylla någon 
funktion så är det en förutsättning att det finns en bra relation mellan lärare och elev. Eleven måste 
känna förtroende för läraren och trygghet i gruppen för att kunna utvecklas språkligt. Cummins 
menar att man måste skapa ”organisationsmodeller” och ”interaktionsmönster” mellan lärare och elev 
som främjar elevens aktiva deltagande i sin egen inlärningsprocess. Han betonar vidare vikten av att 
alla lärare är med och formulerar språkpolicyn och ser till att den efterlevs (Cummins, 2001:92, 93). 
 
Genom att skapa en trygg och öppen miljö gynnar det elevernas förutsättningar till att vara aktiv och 
delaktig på lektionerna. I kursplanen för svenska som andraspråk står: 
”Betydelsefullt inom ämnet svenska som andraspråk är att skapa förutsättningar för att i tal och skrift 
uttrycka komplicerade tankar utan alltför tidiga krav på formell korrekthet.” Bästa sättet för inlärning 
är att eleverna är aktiva och i smågrupper kan tänka högt, använda språket som instrument för att 
diskutera och kommunicera med andra elever för att lösa olika frågor. Studier visar att samarbete i 
smågrupper ger bättre förutsättningar för elevaktivitet och språkanvändning på ett konstruktivt sätt. 
Den traditionella undervisningsmetoden med läraren som styr samtalet är inte lika effektivt (Sjökvist 
& Lindberg, 1996: 83). 
 
Tingbjörn anser att en av de mest avgörande faktorerna för hur ”utfallet i undervisningen” kommer att 
bli är attityderna gentemot ämnet, både från elevernas, lärarnas och skolledningens sida. Han 
imponeras av att eleverna, trots ibland negativa attityden pga ”stödfilosofin”, har klarat sig så bra. 
Orsakerna till detta anser han är elevernas vilja och svenska som andraspråkslärarnas och 
hemspråklärarnas höga ”ambitioner och engagemang” (Tingbjörn, 1994: 111).  
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UNDERSÖKNINGEN 
 

Svenska som andraspråk på undersökningsskolan 
Andelen elever med invandrarbakgrund är 37 % på undersökningsskolan. När undersökningen 
gjordes var det 40 elever som hade svenska som andraspråk, men jag tror att det har tillkommit nya 
elever sedan dess. 
 
Det finns tre svenska som andraspråkslärare på skolan. Dessa tre lärare har utöver sina ”ordinarie” 
grupper, dessutom ”stödgrupper”, d v s elever som inte vill läsa svenska som andraspråk utan 
föredrar att läsa annat språk på språkvalet. Trots att dessa elever skulle behöva svenska som 
andraspråk så har de valt bort det, med föräldrars tillåtelse. Lärarna anser ändå att dessa elever bör 
få det stöd de kan i alla fall och erbjuder därför svenska som andraspråksundervisning 20 min/vecka. 
Vid dessa tillfällen arbetar eleverna med ett material som heter Sätt igång på svenska som 
innehåller övningsuppgifter som rör både meningsbyggnad, grammatik, ord- och läsförståelse. 
 
En förändring som gjorts sedan tidigare år är att svenska som andraspråk nu ligger på 
språkvalstimmarna. Tidigare låg de så till att eleverna missade svenskan. Nu har eleverna både 
svenska och svenska som andraspråk. De får enbart betyg i svenska som andraspråk, ett betyg som 
likställs med betyget i svenska vid intagningen till nationella gymnasieprogram. Om de hellre vill ha 
betyg i svenska så kan de få det, men de kan inte få betyg i båda ämnena. Dessutom så kan betyget i 
svenska som andraspråk inte jämföras rent innehållsmässigt med svenskan och därför kan betygen 
bli olika. 
 
 
 
Vilka har svenska som andraspråk? 
Vissa elever kommer direkt från förberedelseklass eller basklass, medan andra är elever som kan ha 
bott i Sverige många år, kanske hela sitt liv och  som kommer ifrån sin vanliga undervisning för att de 
saknar tillräckliga färdigheter i det svenska språket för att klara andra ämnen i skolan. Lärarna 
meddelar svenska som andraspråkslärarna och sedan får eleven i fråga göra det s.k. SVAN-testet, 
plus att de ska skriva en sammanhängande text om t ex en högtid eller tradition som eleverna har i 
sina hemländer eller som de firar här i Sverige. De får även information från lärarna till år 6 som 
kommer att börja på skolan i år 7. 
 
Nästa steg är att de elever som visar sig behöva, blir erbjudna plats i en svenska som 
andraspråksgrupp. Lärarna kontaktar även föräldrarna så att de kan ta ställning till och  godkänna att 
deras barn börjar läsa svenska som andraspråk. Om föräldrarna tackar nej till denna undervisning 
fortsätter eleverna som vanligt, men får ytterligare erbjudande om något slags stöd i ämnet om de vill.  
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Intervjuer 
 
 
Presentation av intervjupersoner 
 
Lärare A har utbildning i svenska, svenska som andraspråk och franska, 60/40/40. Har stor 
erfarenhet av arbete med elever med invandrarbakgrund. Hon har bland annat jobbat på 
flyktingskola, i basklass och med vuxenutbildning i ämnet svenska som andraspråk. Idag undervisar 
hon 7:or och 8:or tre gånger/vecka,  plus två smågrupper 20 minuter/vecka. I  
 
Lärare B undervisar i svenska, engelska och svenska som andraspråk och har utbildning i ämnena. 
Hon har två  grupper, en i år 7, med fyra elever och en i år 8 med fem elever. 
 
Lärare C har 20 poäng svenska som andraspråk, men är utbildad sv/so-lärare med inriktning mot 
svenskämnena. Hon har två grupper i 7:an, med  sju till åtta elever i varje, fyra tillfällen/vecka samt en 
grupp i år 9, tre gånger/vecka. 
 
 

Vilka av följande faktorer påverkar undervisningens innehåll? 
 
Måldokument, nationella och lokala kursplaner 
 
Lärare A 
Hon anser att det är självklart att det påverkar mycket. Hon har dem att stödja sig på och har dem i 
”bakhuvudet” hela tiden, det går lite grann per automatik.  
 
Om målens rimlighet säger hon att det inte är så svårt att arbeta utifrån dem. De är rimliga tycker 
hon. Det hon däremot skulle vilja ta upp mer med sina elever, är hur samhället fungerar: ”ibland 
skulle man vilja hjälpa dem och berätta mer hur det går till på posten och i olika affärer, sådana 
situationer, men det hinner man oftast inte med, den här kulturbiten. Jag skulle vilja gå på teater med 
dem, men det är ju också en kostnadsfråga.” Hon menar att i just svenska som andraspråk kan hon 
inte få med dessa mål men eleverna kan få t ex teaterbesök genom andra ämnen som de har. Hon 
skulle även vilja ta upp social kompetens, hur man uppför sig mot andra människor och kamrater 
samt respekt för vuxna. Att ta den dialogen tycker hon är viktigt. ”Hur vi reagerar och agerar här i 
Sverige och vad de har med sig i bagaget hemifrån, sin kultur, sådana saker tycker jag är viktiga”, 
säger hon. Hon skulle vilja ge dem mer, men det är tiden som är orsak till att detta inte går. 
 
De mål som hon först och främst prioriterar är att skriva, läsa samt att ”pytsa upp” ordförrådet så att 
de klarar sig i de andra ämnena. Hon anser att det är viktigt att man breddar sin undervisning, att 
man får med även andra ämnen såsom matematik och no i sin undervisning. Till eleverna brukar hon 
säga att de kan ha med sig en glosbok till alla lektioner och att de skriver ner ord och begrepp som 
de inte förstår. Sedan tar de med sig den till svenska som andraspråkslektionen och så kan de gå 
igenom det tillsammans med läraren. Om det fungerar så kan man få igång intressanta diskussioner 
med eleverna, som dessutom får ”en helhet”. 
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Hon föredrar att arbeta med textläsning ”för där får du in allting. Du får in en helhet” Eftersom det 
står i målen att de ska lära känna svensk skönlitteratur så är det bra att läsa skönlitteratur, menar 
hon. De får dessutom med uttal, grammatik, stavning, ordkunskap, läsförståelse, förståelse för hur 
andra människor tänker.  
 
Ren grammatik har hon valt att gå ifrån mer och mer. Niorna som hon hade sist var en så pass duktig 
grupp att ren grammatikundervisning fungerade bra. Men för vissa grupper är det för abstrakt: ”Jag 
kanske kan stå här och prata mig blå om grammatik, men det går inte in ändå. Då är det ingen idé att 
ägna tid åt det.” 
 
Lärare B 
Hon anser att styrdokumenten påverkar mycket och det är dessa de jobbar efter. Efter att ha jobbat 
några år så anser hon att de ”sitter någonstans här bak”. Man vet ungefär vad som krävs för de olika 
betygskriterierna. När det gäller den långsiktiga planeringen så tittar hon på kursplanerna, men när 
det gäller den kortsiktiga planeringen så gör hon inte det.  
 
Det är inte några problem med att få med alla målen som beskrivs i kursplanen, det finns ingenting 
som är omöjligt  menar lärare B. Att styrdokumenten skulle ställa för höga krav på lärare och elever 
det tycker hon inte egentligen, men säger att ”sedan kan man ju undra om det verkligen är så att alla 
elever ska nå godkänt i nian, alltså har alla den förmågan? Hur mycket vi än vill hjälpa dem och 
jobbar och jobbar och jobbar- har alla den förmågan? Men det är ju en annan sak.” Hon pekar på 
att det för vissa elever, som kanske varit analfabeter i sina hemländer och som kommer till Sverige i 
tonåren, kan ha det ”knöligt” att nå målen för godkänt till år nio. Dessa elever får då jobba vidare på 
antingen ITK på gymnasiet eller på komvux, eftersom de inte kan gå på högstadiet hur länge som 
helst. 
 
På frågan om vad hon anser är de viktigaste målen så säger hon att eleverna får en god läsförmåga, 
att de kan ta till sig information. Det är även viktigt att de kan uttrycka sig i skrift. Kanske vill hon 
sätta den muntliga förmågan att uttrycka sig framför skrivandet. ”Att läsa, tala, skriva, men sedan 
kanske man då inte kan ha lika höga mål då som står. Men jag tycker det är jätteviktigt att ge dem i 
alla fall ett fungerande språk. Det är viktigare än att kanske bekanta sig med vem August Strindberg 
var.” Hon säger vidare att de i svenska som andraspråk inte kräver lika mycket av eleverna  för 
betyget G som de gör i ämnet svenska. ”Vi har ju satt en skillnad där. Men det kan vara lite luddigt 
tycker jag när man läser de nationella målen tycker jag.” 
      
Skönlitteratur, textläsning och även tidningstexter föredrar hon att arbeta med. Angående tidningar i 
undervisningen säger hon att det finns så mycket ord och begrepp i dem ”Man kan ju jobba hur 
mycket som helst med en enda tidningsartikel egentligen och jag tycker att det sätts in i en naturlig 
kontext då, man plockar något ur vardagen” Likaså skönlitteratur tycker hon är ett ”trevligt” sätt att 
närma sig allting. Grammatik och ordkunskap är t ex något som hon menar att eleverna får via 
läsningen, ”det är ju så man lär sig ett språk, läsa,läsa,läsa,läsa”. 
 
Lärare C 
Hon anser att det påverkar undervisningen i hög utsträckning i allting de gör eftersom det där står allt 
som eleverna ska jobba med och kunna. Däremot så tittar hon inte i styrdokumenten inför varje 
moment. Hon anser att kursplanen är viktig eftersom den styrker det de håller på med. 
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De styrdokument som hon och eleverna har att förhålla sig till tycker hon inte är något problem 
eftersom allt är en ”tolkningsfråga”. Svenska som andraspråkslärarna emellan har diskuterat huruvida 
de ställer för höga eller för låga krav på eleverna. ”Om du går in i nationella kursplanen och tittar på 
vad eleverna ska kunna, då är det mycket. Det är väldigt komplex kunskap eleverna ska ha.” Hon 
menar att det sedan är de själva som ska ”bena ut” detta och få ner det i en lokal kursplan. Målen är 
väldigt öppna och därför får man bryta ner det i rimliga bitar. Kursplanen är förresten lärarna, enligt 
C, inte riktigt nöjda med, de skulle vilja omarbeta den.  
 
Att få med alla målen i undervisningen tror hon inte går på grund av att eleverna har så olika 
förutsättningar. Vissa elever kan hinna få med sig mycket medan andra behöver ägna mer tid åt vissa 
moment. Hon pekar på att det finns allt ifrån de som nästan inte kan någonting till de som har bott i 
Sverige länge och som är duktiga. ”Alla tror jag inte får med allting. Man går ju in på det, men 
kanske inte så mycket som man skulle vilja”  Ibland kan hon känna frustration över att hon inte 
hinner ge dem allt som hon skulle vilja ge, men då brukar hon tänka  ”Vadå,  jag skulle vilja, nu är 
det ju så att eleverna är här för att lära sig utifrån sina förutsättningar. Då får man liksom hejda sig lite 
och tänka att ‘vi skjuter på det så länge, nu övar vi på det som är det viktiga, basen” Med basen 
menar hon att öka på sitt ordförråd samt att jobba med att uttrycka sig i tal och skrift. Läsning och 
diskussion tycker hon är viktigt att arbeta med för att uppnå detta.  
 
 
Sammanfattning 
Gemensamt för alla lärarna är att måldokumenten är grundläggande för deras arbete och innehållet i 
undervisningen. Stort sett så anser alla att måldokumenten är rimliga och inga problem att arbeta 
efter, troligtvis eftersom de är mycket tolkningsbara. En lärare nämner att hon inte hinner med den 
kulturella biten som hon önskar. De två andra lärarna påpekar att alla elever kanske inte har 
möjlighet att uppnå målen på utsatt tid och att de anpassar sig efter vad eleven behöver i nuläget, inte 
vad de själva vill hinna med. 
      
 
Elevernas antal 
 
Lärare A 
Elevernas antal anser hon påverkar mycket, särskilt om det är stor spännvidd på eleverna 
 
Lärare B 
”Jag satte en trea, för jag tycker inte att det hindrar mig från att göra vissa saker som är beroende av 
antal, men någonstans påverkar det ju, det är klart det gör.” Hon är tacksam över att hon har så små 
grupper i svenska som andraspråk. Det blir enklare att ge enskilda elever mycket lärarstöd. Hon tror 
ändå att grupperna kan bli för små på så sätt att det inte blir någon ”dynamik” i gruppen.  Små 
grupper tror hon att eleverna kan uppfatta som specialundervisning, men att det fungerar bra. ”Det 
funkar bra med små grupper, jag tycker att det är trevligt att jobba så. 
 
Lärare C 
Det tycker hon inte påverkar särskilt mycket inte vad gäller innehållet i alla fall. Men hon anser ändå 
att ju färre elever det är, desto lättare är det att individualisera. En annan aspekt som hon tar upp är 
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tryggheten i gruppen och att man måste jobba med det innan man fokuserar på kunskapsinnehållet, 
annars spelar det ingen roll i fall de är få eller flera då fungerar det inte. 
Sammanfattning 
Alla är överens om att det påverkar. Små grupper verkar uppskattas mer, eftersom det då blir lättare 
att individualisera och ge varje enskild elev mer lärarstöd. 
 
Elevernas bakgrund och förutsättningar 
 
Lärare A 
Man måste hela tiden ta hänsyn till hur långt de ha kommit i sin språkutveckling, menar hon. I 7:an 
har de gjort så har lärarna försökt att nivågruppera dem. Det har de gjort ”med tanke på att de som 
är väldigt svaga kan få mer tid och få den ron de behöver”. Det är inte så ofta de har fått tillfälle att 
göra så här. Svenska som andraspråk är ett ganska speciellt ämne, menar hon, när man hela tiden 
måste se till elevernas behov: ”Vad behöver de just nu, vad kan jag hjälpa dem med?” Hon berättar 
vidare om niorna som gick ut i våras som var duktiga på att själva ta initiativ till stoff till 
undervisningen. De tog med sig frågor om sådant de inte begrep i t ex andra ämnen och så tog de 
upp det i gruppen.  
 
Lärare B 
Hon är inte riktigt säker på att elevernas bakgrund, var de kommer ifrån, påverkar hennes 
undervisning. Deras förutsättningar däremot anser hon påverkar eftersom hon måste utgå ifrån varje 
individ. Elevernas förutsättningar kan vara väldigt olika, menar hon och säger ändå  att man nog 
måste ta hänsyn till var de kommer ifrån men att hon inte kan säga hur det påverkar hennes 
undervisning. Hon tycker att det är kul att hitta ”knutpunkter” till deras hemländer och ”jobba via 
det”. Det uppskattar eleverna som tycker att det blir intressant och roligt ”De brinner ju för att 
berätta om sina länder”. Det är inte alla som har något att berätta, då de kanske kom till Sverige när 
de var mycket små. 
 
Lärare C 
”Det påverkar ju väldigt, väldigt mycket” säger C, eftersom de har så olika förutsättningar så måste 
man individualisera. 
 
 
Sammanfattning 
Alla tycker att elevernas förutsättningar påverkar mycket i och med att de vill och måste ta hänsyn till 
varje elev och dennes språkutveckling. Däremot verkar inte den kulturella bakgrunden och elevens 
tidigare erfarenheter vara något som påverkar. Det var bara en lärare som nämnde något om det och 
då inte riktigt visste hur det påverkade, men hon konstaterar att hon försöker hitta sätt att visa 
intresse för elevernas tidigare erfarenheter och menar att eleverna uppskattar att få berätta om sina 
hemländer (om de har minnen eller erfarenhet av det,  vill säga) 
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Materiella resurser 
 
Lärare A 
Hon anser inte att det påverkar särskilt mycket alls. Förut producerade de mycket eget material för 
då hade de inte Tre gånger svenska- ett material med mycket skönlitterära texter som de tycker 
mycket om. Hon menar vidare att det går att producera mycket eget material tillsammans med 
eleverna. Vidare kan man forska i olika ämnen och söka egen fakta. Särskilt ”invandrarelever”, 
menar hon, tycker om färdigt material. Många tittar på antalet böcker de har gjort och ser det som 
en angivelse på hur duktiga de är. 
 
Lärare B 
”Jag satte en fyra där. Det är klart att det är viktigt att man har material att jobba med och bra 
material”. Att göra eget material tar ofta för mycket tid menar B, men säger att hon gärna jobbar 
med skönlitteratur och att eftersom grupperna är så små så är det inga problem att låna böcker på 
biblioteket. För övrigt är lärare B är nöjd med det material de jobbar med. 
 
Lärare C 
Det påverkar, men inte så mycket, menar hon.  Hon anser att man får jobba med det man har och 
sedan själv komplettera med det som fattas och det tycker hon fungerar bra. Det påverkar inte så 
mycket menar hon. 
 
Sammanfattning 
Lärare B är den enda som svarat att det påverkar rätt så mycket. De andra två tycker inte att det 
påverkar dem så mycket troligtvis på så sätt att de inte ser eventuella brister i materiella resurser som 
något problem. De hävdar att de gör eget om det behövs. Det material som de arbetar med är de 
nöjda med.  I och med att de är nöjda med sitt material så tolkar jag det ändå som att materialet 
faktiskt påverkar - positivt. Hade de inte varit nöjda så hade det påverkat, fast negativt. Kanske 
trodde de att jag utgick ifrån att de skulle vara missnöjda med sitt material. 
 
Elevernas attityder till ämnet 
 
Lärare A 
Det påverkar, men inte så mycket. Om tråkig attityd från eleven säger hon att ”ja visst, det påverkar 
ju, men man kan ju ändå vända den trenden”. Hon har ett exempel med en grupp 6:or som hon haft 
tidigare och som, när de kom till henne, var negativt inställda till att ha svenska som andraspråk. De 
ville inte gå ifrån sin klass. Det tog en halv termin att skola in dem, men sedan när de skulle tillbaka, 
så var det svårt att ”sparka ut dem”. När en elev var tillräckligt duktig för att gå tillbaka till svenskan 
så var det jättesvårt att få honom att göra det eftersom han då inte var förtrogen med vare sig läraren 
eller materialet. Men nu behöver de inte vara så längre eftersom de i år har lagt svenska som 
andraspråk på språkvalstid och inte på svensktimmen. Nu är det mycket lättare att slussa tillbaka 
dem, menar lärare A. Oftast går de ändå hela 7:an, 8:an och 9:an i svenska som andraspråk. De 
väljer att själva ha det så.  
 
Nu kan de också välja om de vill ha betyg i svenska som andraspråk eller i svenska, men de kan inte 
få betyg i båda ämnena. Hon ger ett exempel på en tjej som visat sig vara duktig på svenskan och 
som kan få betyget G där. Lärare A rekommenderar henne ändå att gå kvar i svenska som 
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andraspråk då hon har vissa luckor i ordförrådet. Hon säger att ” Hon skulle kunna få VG i svenska 
två. Ämnena värderas likadant. För då tar man ju hänsyn till det grammatiska. För kan hon uttrycka 
det hon känner och tänker, men formen och stilen kanske inte är riktigt perfekt, så måste hon ju få ett 
högre betyg om innehållet kräver det.” 
 
Lärare B 
Alla elever som hon har tycker att det är okej att ha svenska som andraspråk samtidigt menar B att 
det finns en attityd någonstans ”i många elevers huvuden” att om man ”är dum i huvudet” om man har 
svenska som andraspråk och att det finns exempel på elever som inte vill ha svenska som 
andraspråk på grund av det. När dessa elever ändå ha provat att ha svenska som andraspråk så 
brukar de ändra uppfattning och vilja gå kvar. 
 
När det gäller innehållet i undervisningen så brukar hon försöka anpassa materialet efter eleverna 
beroende på viken attityd de har. Hon ger ett exempel på ett ”grabbgäng” som hon har nu som har 
”tråkig attityd” och att hon därför väljer skönlitteratur som hon tror att de kommer att uppskatta. 
 
Lärare C 
Svenska som andraspråk anses av vissa vara sämre än vanlig svenska, men hon har inte upplevt det 
som ett problem, ”man får bara göra en tydligare markering från start, att det är något som vi 
erbjuder dig, du kommer att ha nytta av detta, du får jobba i mindre grupp, du kan få mycket mer 
hjälp av mig”. Många elever som har vanlig svenska kan vara avundsjuka på de som har svenska 
som andraspråk för att det är så liten grupp och att eleverna får så mycket hjälp berättar C. 
 
Sammanfattning 
Det påverkar men inte så mycket. Alla anser att det finns en allmänt negativ bild hos eleverna om 
svenska som andraspråk, men att detta går att arbeta bort hos de elever som har svenska som 
andraspråk. Så det upplevs inte som något problem. En lärare medger ändå att hon ibland försöker 
anpassa innehållet efter hur hon tror eleverna kommer att reagera på det. Min tolkning är att det 
påverkar precis som lärare B säger. Finns en negativ attityd till ämnet så måste man ju försöka göra 
det mer attraktivt för eleverna genom att hitta material där innehållet tar upp sådant som berör 
eleverna. Dessutom antar jag att det även tar en hel del tid att övertyga eleverna om att svenska som 
andraspråk inte är något ”B-ämne”. 
 
Andra ämnen och lärare 
 
Lärare A 
Detta påverkar inte så mycket,tycker hon, men det hade gjort det om de hade haft svenska som 
andraspråk på svenskan. 
 
Lärare B 
Det anser hon påverkar lite grann. Det hon tänker på är samarbetet mellan lärarna och hon påpekar 
att de borde samarbeta lite mer, speciellt med SO:n. Det händer att lärare ber henne att ta upp vissa 
saker på svenska 2, men eftersom eleverna kommer från olika klasser så håller de på med olika 
saker på SO och därför tror hon att det blir svårt att ordna något större samarbete med SO-lärarna. 
I viss mån påverkar det i alla fall, särskilt när de har temaveckor på skolan. 
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Lärare C 
Här tog hon upp dels att det finns en kommunikation mellan lärarna men också om att de andra 
lärarna låter henne sköta det som hon är professionell inom. Det finns inga åsikter om vad som ”bör 
göras” från de andra lärarna. Vidare så kan vissa lärare ibland be om hjälp, t ex att hon på svenska 
2-lektionen ska ta upp ord och begrepp som eleverna har svårt för i So exempelvis. På så sätt finns 
ett samarbete över ämnesgränserna. Men det påverkar inte innehållet mer än någon enstaka gång. 
 
Sammanfattning 
Andra ämnen och lärare påverkar inte särskilt mycket mer än ett fåtal gånger då lärare t ex ber 
lärarna att ta upp ord och begrepp från annat ämne på svenska som andraspråk. Min tolkning av 
deras svar är att det finns ett mycket litet samarbete med andra ämnen och andra lärare. En lärare 
skulle vilja ha bättre samarbete med t ex SO. En lärare tolkade frågan så att det hade påverkat om 
svenska som andraspråk hade legat på svensktimmen. 
 
Utvärderingar 
 
Lärare A 
Efter olika moment och arbetsområden brukar hon göra utvärderingar. Hon påpekar även att det 
finns utvärderingar i det material som de använder. Elevernas utvärderingar påverkar, menar hon. 
 
Lärare B 
Det påverkar mycket tycker hon. Egentligen anser hon att det borde påverka väldigt mycket, men 
anser att hon ibland ”slarvar” med utvärderingarna. Det finns ingen allmän utvärdering för ämnet 
svenska som andraspråk, men däremot försöker B göra utvärderingar varje termin där hon radar 
upp vad de har jobbat med under terminen och så får eleverna kommentera det. Hon säger att det 
vore bra att ha utvärdering efter varje arbetsområde men att det inte alltid blir så även om det är en 
ambition som hon har. Utvärderingarna som görs påverkar i alla fall innehållet på timmarna. ”Så jag 
tycker att det är viktigt, jag tycker att de ska påverka ämnet när man väl gör dem.” 
 
Lärare C 
Som regel brukar hon göra utvärderingar efter varje arbetsområde för att ta reda på vad eleverna 
tyckt har varit bra och vad de skulle vilja förändra osv. Hon tycker att man egentligen borde göra det 
mitt i ett arbetsområde så att man kan byta inriktning om det skulle behövas. Hon poängterar att en 
allmängiltig utvärdering för alla grupper inte skulle fungera så bra då varje grupp och varje individ är 
så unik. Istället får man komma överens inom varje grupp hur de ska arbeta och med vad. Det enda 
allmänna test om görs är SVAN-testet som används för att se vilka elever som behöver svenska som 
andraspråk och som görs i 7:an. I år har de dessutom nivågrupperat sjuorna. ”Men annars, ja, det är 
den kontinuerliga utvärderingen med den grupp som man har. Och de är väldigt öppna, de säger om 
de inte förstår och frågar om det är någonting.” 
 
Sammanfattning 
Utvärderingar påverkar undervisningen anser alla. Alla nämner att de utvärderar olika moment och 
arbetsområden, men i olika utsträckning.  Det finns däremot ingen allmän utvärdering för ämnet.  
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Vilka andra faktorer på skolan tror du kan gynna 
språkinlärningen? 
 
Lärare A 
Svenska som andraspråkslärarna har kontakt med studiehandledningen och det anser hon är bra. 
Studiehandledning får eleverna på sitt hemspråk, efter skoltid eller på håltimme och det berör de 
elever som kommer från förberedelseklass eller basklass och som behöver hjälp med t ex 
översättningar och annat som de inte förstår. Den kontakten är viktig säger A ”att man håller sig à 
jour med var svårigheterna ligger, det är viktigt”. 
 
Lärare B 
Alla vet att det är viktigt att andraspråkseleverna läser sitt modersmål ”Det är ju jätteviktigt, det 
gynnar ju språkutvecklingen i svenska också, så det tycker jag är jätteviktigt att se till att de gör och 
kolla med dem att de gör det”. Hon brukar ”pusha” för att de ska läsa sitt hemspråk. Ibland måste 
hon övertyga föräldrarna om att det är viktigt och oftast känner de sig stolta sedan när det märker att 
det är av betydelse för deras barn. 
 
Vidare skulle hon vilja ha ett större samarbete med bland annat de praktiska ämnena hemkunskap 
och slöjd för att förena praktik och teori. Dessutom skulle hon vilja ha samarbete med No och So 
eftersom dessa ämnen kan vara tunga för eleverna. Hon har ett exempel på en skola, där man en 
gång hade något som de kallade för So 2. Man hade samlat eleverna i tvärgrupper, från olika klasser 
och bedrev SO-undervisning med på ”sv2-vis”. Detta arbetssätt tycker B är intressant och bra. 
 
Lärare C 
Främst är det nog de situationer där eleverna befinner sig och där de har möjlighet till att tala svenska 
språket t ex på fritiden i olika aktiviteter. 
 
När det gäller hemspråksundervisning så anser hon att det gynnar språkutvecklingen samt att det 
vore intressant att samarbeta lite med hemspråkslärare, så att hon lättare ska kunna uttrycka sig 
förstå sina elever och på ett bättre sätt hjälpa dem att komma vidare, men ”tyvärr finns inte tiden”. 
 
Sammanfattning 
Det finns övergripande faktorer som indirekt påverkar innehållet i undervisningen och det är sådant 
som påverkar språkinlärningen. Det som är gemensamt för alla lärare är att de anser att saker som 
ligger utanför själva svenska som andraspråksundervisningen påverkar den. De ger exempel på 
bland annat modersmålsundervisning och kontakten med studiehandlednings-läraren. Alla tycker att 
det är bra med samarbete, men verkar inte utöva det särskilt mycket i praktiken. Två av lärarna 
uttrycker ett intresse för att ha ett tätare samarbete med  modersmålslärare och andra ämneslärare. 
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Vilka av följande faktorer påverkar utformningen av 
undervisningen? 
 
Schema 
 
Lärare A 
Det finns inga schemamässiga problem, menar A och hänvisar till det hon tidigare nämnt om att 
svenska som andraspråk nu är förlagd till språkvalstiden. Det påverkar inte då mycket menar hon. 
 
Lärare B 
Hon anser att det inte påverkar så mycket. I någon grupp kan det ändå svenska som andraspråk 
krocka med andra ämnen och då kommer de för sent till lektionen. Detta påverkar hennes upplägg 
av lektionen. Men det är sällan det är särskilt mycket problem nu sedan de lagt svenska som 
andraspråk på språkvalstid, menar hon. Schemat fungerar väldigt bra nu hävdar hon. 
 
Lärare C 
Schemat påverkar beroende på när på dagen lektionerna är förlagda. Enligt C så jobbar de lite olika 
beroende på detta. Morgnarna är ofta lugna och då kan eleverna koncentrera sig bra, vid lunchtid 
kan de göra mer verbala övningar och diskutera mycket. 
 
Sammanfattning 
Gemensamt för lärarna är att de inte tycker att schemat på något sätt påverkar negativt som det är 
nu. Däremot så fungerar det bra och de är positiva till att svenska som andraspråkstimmen är förlagd 
på språkvalstimmen. Alltså påverkar det på ett positivt sätt.  
 
En lärare tog upp en annan aspekt av schemaläggningen, nämligen att tiden på dagen påverkar hur 
eleverna arbetar.  
 
Material 
 
Lärare A 
Hon säger att man kan göra eget material och att de också gör det. Det påverkar inte hennes 
arbetssätt särskilt mycket. 
 
Lärare B 
Det påverkar i rätt så hög grad. Hon hänvisar till det hon tidigare nämnt om det. 
 
Lärare C 
Hon är rätt så nöjd med materialet, det som saknas får man komplettera med själv. När det gäller 
materialet så tycker hon ändå att det är begränsande att inte ha det tillgängligt i båda salarna som hon 
bedriver undervisning i. Vidare så finns endast en begränsad mängd böcker som alla lärarna delar på. 
Det innebär att eleverna inte kan ta hem och läsa på olika texter och det kan hon uppleva som 
begränsande ibland. De har planer på att köpa in mer material. För övrigt är hon mycket nöjd med 
det material som de använder. 
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Sammanfattning 
Två av lärarna anser att det påverkar en del. En lärare anser att uppsättningen av materialet kunde 
vara större och att som det är nu upplever hon ibland att det är begränsande att inte ha full 
uppsättning och att eleverna inte kan ta hem och läsa. Överlag så är de positivt inställda och beredda 
på att själva vara kreativa och komplettera med eget material. Det här är lärare som gör det bästa av 
de resurser som de har att tillgå. 
 
 
Elevantal och elevsammansättning 
 
Lärare A 
 
Elevantalet påverkar mycket. Är det små grupper, så hinner man mer. Fler än 10 elever skulle hon 
inte vilja ha, där går gränsen. Det beror som tidigare sagts, även på spridningen bland eleverna. 
 
Lärare B 
Hennes arbetssätt och metoder är beroende av elevantal. Som det är nu, när hon har en liten grupp 
så kan de ”i stort sett sitta runt ett bord” och föra dialog. Huruvida elevantalet påverkar är även 
beroende av hur mycket det skiljer i kunskaper hos eleverna, så elevsammansättningen är det som 
spelar mest roll för arbetssättet. 
 
Lärare C 
Nu har hon två olika grupper varav den ena består av elever med stor spridning och den andra 
gruppen av elever som ligger på ungefär samma nivå. I den senare gruppen jobbar de mer 
tillsammans, med ungefär samma uppgifter, medan i den andra gruppen krävs mer individualisering. 
     C tar även upp sin roll som ledare, där hon i vissa grupper kan le mycket och där stämningen är 
avslappnad. I andra grupper kan hon behöva vara strängare, mer rak och hård. 
     Eventuella motsättningar mellan elever kan också påverka. Hon kommer ihåg när det var mycket 
med kriget på Balkan, då var det en del konflikter i klassrummet som var känsliga. 
 
Sammanfattning 
Jag har slagit ihop elevantal och elevsammansättning eftersom det visar sig att de nästan är 
oskiljaktiga. Det ena påverkar det andra. En liten grupp verkar vara det bästa för alla lärare. När det 
är få elever så är det lättare att individualisera. Det är inte bra om eleverna har för olika 
förutsättningar, då blir det mer jobb för läraren, det blir svårare att göra gemensamma saker.  
 
En lärare tar även upp hur olika grupperna kan vara. I en grupp kan läraren ha en mjuk ledarstil och i 
en annan tvingas hon ha rakare och hårdare stil.  
 
Utbildning och kurser 
 
Lärare A 
A menar att utbildning och fortutbildning påverkar mycket för  ”man behöver ju faktiskt nya idéer, ny 
input.  ’ Åh, det här vill jag testa på mina elever!’ ”. Det tycker hon är viktigt. Vidare pekar hon på 
att lärarkandidater också ger henne mycket nya tankar och idéer.  
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Om kursutbudet som finns så säger A att de ofta är alldeles för dyra och dessutom så har hon aldrig 
haft tid över för någon kompetensutveckling, för att det läggs in så mycket annat som ska göras. 
 
Lärare B 
Hon säger att det påverkar men inte så mycket som det borde göra och förklarar det med att hon 
inte har varit på speciellt många svenska som andrsspråkskurser. Hon vill inte säga att de inte fått 
det, men att de kurser som finns ofta är så dyra och att det därför inte gått. När hon väl har gått en 
vidareutbildning eller kurs så har det berört andra ämnen som t ex engelska. ”Sedan det här med 
inlärningsstilar och sådana bitar, som EQ, det ger ju också tillbaka till svenska som andraspråk.” Ny 
fräsch utbildning skulle nog påverka henne ändå eftersom ”man får ju verkligen massor av nya idéer” 
Hon pekar på att hon skulle tycka att det påverkade mycket om hon hade fått möjlighet att gå 
kurser. 
 
Lärare C 
På grund av tidsbrist och ekonomi så har C inte varit på särskilt många kurser, vilket hon saknar: 
”klart man får nya tips och idéer när man är på kurser”, men hon hävdar att hon får mycket ut av sina 
träffar med de andra svenska som andraspråkslärarna också som är nog så värdefullt för henne. Hon 
menar vidare att man får prioritera, ”man har ett visst antal timmar som man ska fylla, så mycket mer 
orkar man inte”. 
 
Sammanfattning 
Gemensamt för alla tre är att de anser att fortutbildning påverkar på ett positivt sätt. Däremot så har 
de inte varit på särskilt många kurser eller föreläsningar. Orsakerna till detta är ekonomi och tid. 
Vissa kurser som inte gäller just svenska som andraspråk kan även ge något för ämnet ändå. En 
lärare tycker att hon får många idéer i samarbetet och möten med sina svenska som 
andraspråkskollegor. 
 
 
Lokaler 
 
Lärare A 
Hon trivs inte i klassrummet hon har sina grupper i. Klassrummet har plats för ungefär 20 elever och 
hennes grupper är mellan 6 och 10 stycken. Hon säger att de flyttade [från ett litet rum] för att vi var 
så många och saknar sin gamla lilla sal. Men eleverna har vant sig nu och de vill stanna i den [stora] 
salen. ”Det är inte svenska två atmosfärer, det ska vara en liten, lite intim atmosfär”, säger hon. Hon 
tycker att det påverkar mycket. 
 
Lärare B 
Lokalerna påverkar inte så mycket nu, men ”skulle det vara så som det har varit tidigare att man 
kanske har fått skifta mellan tre olika salar tre gånger i veckan då påverkar det nog en del för då blir 
det ingen struktur för eleverna”. Då blir det svårt för eleverna att komma ihåg var de ska vara och 
det kan bli ”rörigt” för eleverna. Som det är nu har lärare B två små grupper i två små salar och det 
är hon nöjd med. 
 
Lärare C 
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Enligt C finns ont om utrymme på skolan. Den ena salen som hon brukar vara i med sin ena grupp är 
hon nöjd med, den är ljus och trevlig, har bra med material och ligger nära datasalen. ”Sen med min 
andra grupp sitter jag i ett litet...förråd...känns det som.” Det är rätt så slitet, har dåligt med material 
och ”inslängt lite bänkar”.  Så lokalerna påverkar så till vida att trivselfaktorn påverkas och likaså 
upplevs det begränsande att inte ha material på plats. Det måste släpas en massa material. Eleverna 
tycker att det är jobbigt att vara i ”förrådet” och läraren tycker det är jobbigt. Hon önskar en 
uppfräschning av lokalerna. 
 
Sammanfattning 
Jag tolkar deras svar som att lokalerna påverkar lärarna och eleverna. Det är viktigt att miljön är bra 
och att lokalens storlek är anpassad efter gruppens storlek. Storleken verkar påverka stämningen i 
gruppen. Enligt lärare B påverkar det inte henne negativt nu eftersom hon är nöjd med sina salar.  
 
Vilka faktorer är gynnsamma för arbetsmetoderna? 
 
Lärare A  
Materialet som de arbetar med nu passar A då det innehåller skönlitteraturläsning och det gillar hon. 
Vidare pekar hon på den nivågruppering som de gjort i 7:an, det tycker hon är positivt och bra för 
inlärningen. Gruppstorlekarna kan bli lite olika men det tar man hellre än att man har stor spridning på 
elevernas förkunskaper. 
 
 
Lärare B 
Gynnsamt för arbetsmetoderna är materialet, schemat och lokalerna. Hon tycker dessutom att 
elevernas inställning till ämnet är bra. De är ”enormt arbetsvilliga” De flesta upplever hon som 
positiva och kunskapssuktande, men ”Sedan, alla är ju inte duktiga, det finns ju de som är svaga, 
men de har en vilja på något sätt och en motivation till skolarbete.” 
 
Lärare C 
Elevantalet, sju i varje grupp (vissa dagar är de åtta i ena gruppen), tycker hon är bra för arbetet, 
arbetsmaterialet likaså. Schemat tycker hon ligger bra nu också. Elevernas attityder tycker hon är 
positiva, hon upplever att de som har svenska som andraspråk vill ha det också. Det är inte alltid det 
är så, utan man kan få arbeta mycket med att få dem att ändra inställning från negativ till positiv. 
 
Sammanfattning 
Alla nämner arbetsmaterialet som de har nu, Tre gånger svenska. Två nämner även schemat, att 
lektionerna ligger bra. Lärare A nämner även nivågrupperingen i 7:an. Lärare C nämner elevernas 
attityder. 
 
Vilka faktorer är begränsande? 
 
Lärare A 
Elevantalet och särskilt om eleverna befinner sig på olika nivåer, det anser hon är väldigt 
begränsande. 
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Lärare B 
Brist på kurser och fortutbildning upplever hon som något begränsande. Hon känner att hon skulle 
behöva mycket mer än som det är nu. När det gäller materialet så är hon nöjd med det som finns, 
men skulle gärna ha nytt fräscht material att arbeta med. Hon efterlyser lite mer pengar till att köpa in 
mer läromedel och för att kunna göra mer saker med eleverna. Dessutom önskar hon att schemat var 
lite mer flexibelt, så att hon kan hitta på saker med eleverna utan att behöva fundera på att de måste 
hinna till nästa lektion. 
 
Lärare C 
Lokalerna samt att det inte finns full uppsättning av allt material, tycker hon är begränsande. 
 
Sammanfattning 
Två av lärarna påpekar att mer material borde köpas in. För övrigt nämner de olika faktorer såsom 
fortutbildning, lokaler och elevantal. 
 
 
 
Vilka arbetssätt/metoder används? 
 
Lärare A 
Hon varierar sin undervisning, men grupparbeten har det inte blivit så mycket av eftersom att 
grupperna inte är så stora. ”Visst blir det en del traditionell katederundervisning, men inte på det 
vanliga sättet. I och med att de är så få så kan fler komma till tals. Man får en diskussion på ett annat 
sätt” Hon säger vidare att hon ofta själv står i centrum, men att eleverna tycker om att höra henne 
berätta saker som har hänt t ex. ”Man får aldrig med sig svenska elever på samma sätt tycker jag. 
Just det här berättandet, när man berättar någonting spännande och de sitter som femåringar i 
bänkarna och lyssnar uppmärksamt och tycker att det är så spännande. Det tycker jag är mysigt. Att 
de förstår poängen, att de förstår humorn i det hela. För humor och ironi är nästan det sista svenska 
två-elever lär sig.”  
 
De jobbar en hel del enskilt. De har också forskat kring ämnen. Hon skulle vilja ha pröva någon typ 
av pbl-arbete, eventuellt att de skulle kunna göra något större arbete med alla grupperna och kanske 
ha redovisningar för varandra. 
 
Lärare B 
Hon anpassar arbetsmetoder efter gruppen. Hon varvar olika sätt att arbeta på också. Om 
”traditionell katederundervisning” säger hon ”Jag kan säga så här, traditionell sitta-runt -ett-bord-
undervisning.” Hon sitter ofta runt ett bord och har dialog med eleverna i en ”avslappnad och trevlig 
form.”. Det sista lägger hon till eftersom hon tycker att katederundervisning har fått en negativ klang.  
 
Ett annat sätt som de arbetar på är att låta eleverna forska kring ett eget ämne, leta efter fakta och 
sammanställa informationen. Men grupparbeten har hon inte haft beroende på att grupperna ändå 
redan är ”en enda grupp”. Dessutom pekar hon på att eleverna får ha ganska mycket grupparbeten i 
de övriga ämnena. 
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Lärare C 
De har mycket gemensamma genomgångar, ”det är nödvändigt”, men de är aldrig långa poängterar 
hon. Annars är det mycket enskilt arbete. Eleverna få även hjälpa varandra, ge varandra respons och 
feedback. Det gör de i alla grupper för det tycker lärare C är viktigt, 
 ”de har ett annat sätt att uttrycka sig gentemot varandra. Kan de lära av varandra så är det 
jättebra.” 
 
Eleverna får även utnyttja datasalen ofta och jobba i mediateket. Det är viktigt att utnyttja det som 
finns anser hon. I datasalen brukar de arbeta med språkprogram och skriva texter som de får 
fundera över och rätta om datorn anmärker på ord. Det är en hjälp för eleverna.  
Egentligen skulle hon vilja ha mer tid för varje elev och ha mer enskild undervisning istället föra att,  
som det är nu, sätta de andra i arbete först för att få tid för enskilda elever. 
 
Sammanfattning 
Lärare A och B beskriver vikten av att föra dialog med eleverna och få en ”mysig” stämning, sitta 
runt ett bord t ex där alla får komma till tals. Lärare C nämner att hon skulle vilja ha mer tid för varje 
enskild elev. Hon betonar även elevernas självständiga arbete och arbete i dialog med varandra. 
 

Vad fungerar bäst på din skola när det gäller svenska som 
andraspråksundervisning? 
 
Lärare A 
Hon anser att det är bra att svenska som andraspråk i år är förlagd på språkvalstid. Vidare pekar 
hon på sitt samarbete med de andra svenska2-lärarna, att det fungerar så bra. ”Vi är inte sådana 
som säger ‘Nej´, den där eleven vill inte jag ha!’, det existerar inte här”. Hon är dessutom nöjd med 
den nivågruppering som de gjort i 7:an. 
 
Vidare menar hon att alla lärare på skolan är svenska som andraspråkslärare, mer eller mindre, då 
skolan har så hög procent elever med invandrarbakgrund. Hon tycker att alla lärare på skolan har en 
förståelse för dessa elevers behov samt för svenska som andraspråkslärarna, att det finns en allmän 
öppenhet kring invandrarna på skolan. Svenskalärarna menar hon har krav på att visa 
andraspråkseleverna hänsyn. Ibland kan det ändå uppstå missuppfattningar, som när lärare har trott 
att svenska som andraspråkslärarna har specialpedagogskompetens och tror att de kan hjälpa alla 
elever som är svaga i svenska. Men så är det inte poängterar hon.   
 
Lärare B 
Hon är positiv till schemaläggningen som den är idag, att de har lagt svenska som andraspråk på 
språkvalstid. Vidare nämner hon de små grupperna samt elevernas inställning. Hon menar att 
andraspråkseleverna är ”enormt arbetsvilliga”, att de generellt har stor motivation för skolarbetet. 
 
Lärare C 
Hon tycker att det är bra grupper och bra kollegor. Hon är nöjd med arbetsmaterialet och tycker att 
schemaläggningen har fungerat bra. Tidigare har schemat varit ett ”ständigt problem”. Men nu när 
svenska som andraspråk ligger på språkvalstid så fungerar det. 
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Tidigare har svenska som andraspråk nästan kommit i sista hand vid schemaläggningen, de andra 
ämnena har lagts först och sedan har de pusslat för att få in svenska som andraspråk. 
Sammanfattning 
Gemensamt för lärarna är att de anser att schemaläggningen fungerar bra på skolan nu. Två lärare 
nämner även det goda samarbetet med sina svenska som andraspråkskollegor. Grupperna anges 
också som välfungerande. 
 

Vad skulle du vilja förändra? 
 
Lärare A 
Hon säger att en 40-minuterslektion i veckan går åt till handledningstid och att, när det gäller svenska 
som andraspråkseleverna, så skulle hon gärna behöva den lektionen också och att ämnen som 
matematik och NO ”släpper istället”.  
 
Sedan önskar hon att hennes svenska som andraspråkselever slapp agera tolkar åt släkten. När de 
gör de så missar de skolan och hon anser att det är där de ska vara. Hon önskar också att de här 
barnen som kommer till Sverige, att de fick möjlighet att bearbeta sina upplevelser som de har haft, 
för att kunna gå vidare. Ofta mår även föräldrarna dåligt och då får deras barn agera föräldrar åt 
dem. 
 
Lärare B 
Trots att hon är rätt så nöjd med schema och material så skulle hon vilja förändra några saker. Till 
exempel så skulle hon vilja ha ett större samarbete med läraren i förberedelseklassen och basklassen. 
Vidare efterlyser hon en smidigare övergång från dessa klasser till svenska som andraspråk för det 
tycker hon inte fungerar så bra idag. Tillsammans med de övriga svenska som andraspråkslärarna 
har diskussioner förts om hur de kan skapa en modell för att slussa ut dessa elever utan att de blir 
knäckta av att gå i vanlig klass. Det finns de som är för duktiga för att gå kvar i förberedelseklass 
och som vill ut i vanlig klass. Lärare B menar att det blir väldigt svårt att hantera dessa olikheter i en 
grupp, där ett par har varit mycket kort tid i Sverige, kanske bara ett år, och som hamnar i en grupp 
med elever som bott halva sitt liv i Sverige. Dessa elever, som inte har så mycket på fötterna, ”De 
kanske blir lite deprimerade när de ser hur mycket det är kvar [att lära sig]” 
 
Vidare anser hon att kommunikationen med vissa klassföreståndare till dessa elever som ska slussas 
ut i vanlig klass, ibland fungerar dåligt. Hon berättar om en lärare som knappt visste om att de skulle 
börja i svenska som andraspråk. Där ser hon att övergången blir smidigare. 
 
Lärare C 
En uppfräschning av lokalerna nämner hon samt mer material och mer tid med sina ämneskollegor. 
Vidare önskar hon att det fanns mer tid för enskild undervisning med eleverna. 
 
Sammanfattning 
Lärarna har alla olika saker som de skulle vilja förändra, allt från mer tid, som kanske är den faktor 
som påverkar allting mest, till finare lokaler, mer material, samarbete och elevvård. 
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RESULTATDISKUSSION 
 
 
 
Min bild undervisningen i svenska som andraspråk som jag fått genom intervjun, är att lärarna 
generellt är mycket nöjda med sitt arbete och sin arbetssituation. De faktorer som jag utgått ifrån i 
intervjun visade sig till stor del antingen inte påverka särskilt mycket eller påverka utformningen av 
innehåll och arbetsformer på ett positivt sätt.  Jag vill i det här sammanhanget passa på att tillägga att 
det jag själv har sett, under min praktik på undersökningskolan, är att det finns ett enormt 
engagemang för andraspråkseleverna och deras skolsituation hos dessa lärare. De har alla en positiv 
inställning och visar stor hänsyn till elevernas personlighet och förutsättningar. Det verkar finnas en fin 
och öppen kommunikation mellan lärarna och eleverna och det anser jag är A och O för att 
undervisningen ska fungera tillfredsställande för lärare och elever. Vilka faktorer anser lärarna att de 
påverkas av? Jag kommer här att ta upp de faktorer som lärarna själva anser påverkar mycket samt 
några faktorer som de anser påverkar mindre, men som för den skull inte är mindre intressanta att 
diskutera kring. 
 
Måldokumenten anser de påverkar mycket. Det är självklart för dem. De var positivt inställda till 
dem, förutom att de skulle vilja arbeta om sin egen kursplan i ämnet. De nationella kursplanerna är 
som sagt väldigt tolkningsbara som också framgick i intervjun. Det är inga problem att få med målen i 
sin undervisning. Däremot så kanske det ändå inte är säkert att alla elever hinner med att uppnå alla 
målen, men det betyder inte att lärarna skyndar på och hoppa över vissa moment. Lärarna tar hänsyn 
till elevernas behov här och nu och deras egna åsikter om vad de ”borde” hinna med verkar inte vara 
så intressant. Det är elevernas förutsättningar och behov som är avgörande faktorer och det är det 
viktigaste för lärarna också i val av innehåll och arbetsmetoder.  
 
Det finns en sak som alla tre lärarna är överens om är viktig och som de vill arbeta med och det är 
skönlitteraturläsning. Det finns många forskare som skulle hålla med dem om att det är ett oerhört 
bra sätt att få med alla språkets bitar på. Genom skönlitteraturläsning får eleverna både grammatik, 
ord och begrepp, kultur, bekräftelse på sina känslor, förståelse för andra människor osv. Min 
tolkning av vad lärarna ansåg om materialet är att det är en viktig faktor. Alla är nöjda med det 
material som de arbetar med nu, även om det skulle behövas en större uppsättning av det. Materialet 
påverkar alltså på ett positivt sätt. Jag tror att lärarna uppfattade frågan så att materialet eventuellt 
skulle vara ett problem. Men oavsett om det påverkar positivt eller negativt så påverkar det. De 
gillar det material de har nu för att det innehåller mycket texter bland annat skönlitterära och det är ju 
precis det de vill jobba mest med. 
 
Alla tre lärarna har en väldigt positiv inställning och även en närmast ”ekonomisk” inställning. De 
utnyttjar det material som finns på skolan och även biblioteket och dessutom är det inga problem att 
göra eget material om det skulle behövas. Visst, det tar mycket tid, men det går. Det verkar som om 
resurserna som ämnet har att röra sig med inte påverkar vare sig innehåll eller arbetsmetoder överlag. 
Antingen har de gott om ekonomiska eller materiella resurser eller så har det inte det, men 
kompenserar det med en positiva inställning och förmåga att se möjligheter i stället för problem. 
 
Gruppens storlek och inbördes spridning är faktorer som påverkar undervisningen mycket. Det 
hänger bland annat ihop med trygghet och dialog,  två saker som återkommer i intervjun. Lärarna 
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anser att det är viktigt att skapa en bra stämning där eleverna kan känna sig trygga och där de vågar 
prata. Att öva sig på att uttrycka sig muntligt är ju en viktig del i språkutvecklingen och det verkar 
lärarna ha tagit fasta på. Hur mycket dialog det är eleverna emellan framkom inte så tydligt, men det 
vore intressant att veta eftersom det är viktigt att eleverna även diskuterar med varandra och får 
använda språket på olika sätt.  
 
Vidare påverkar elevernas förutsättningar och antal lärarnas förmåga att individualisera. Ju färre 
elever desto lättare blir det att ge varje elev mer lärarstöd, det är nog självklart. Ett par av lärarna 
uttryckte dessutom, trots det låga antalet elever, att de skulle vilja ha mer tid för varje elev. 
Uppenbarligen finns ett stort behov hos eleven att få mer hjälp, men för lite tid hos läraren. Är 
skillnaden på förkunskaper mycket stora så är det självklart att vissa elever behöver mer stöd. Det 
är skillnad på elever som varit i Sverige ett år och på de som har bott här i många år eftersom den 
förstnämnda kräver mycket mer arbete med baskunskaper. Hos de senare saknas ofta ett tillräckligt 
ordförråd. De behöver arbeta med ord och begrepp samt träna på att uttrycka sig i tal och skrift. Av 
det jag har sett så har många andraspråkselever svårt att utveckla språket både muntligt och skriftligt 
och uttrycker sig fåordigt. Så de behöver få diskutera ord och begrepp tillsammans med lärare och 
klasskamrater för att lära sig mer och sådant tar tid och måste få göra det också.  
 
Jag undrar lite kring detta med gruppstorlek och arbetssätt. Vad jag förstår så arbetar 
andraspråkseleverna mest individuellt. Det förekommer få om några grupparbeten alls, eventuellt 
pararbeten. Det som framkom i intervjun var att ”sitta-runt-ett-bord-undervisning” är vanligt och det 
kanske lätt blir så om gruppantalet är runt 5 elever. Elev och lärare har en dialog med varandra. 
Uppenbarligen så tycker lärarna om detta sätt att arbeta på och jag antar att även eleverna tycker 
om det. Det framgår inte att eleverna har diskussioner med varandra i små grupper. Enligt 
forskningsundersökningar så är det viktigt att barnen arbetar i grupp för språkinlärningens effektivitet. 
Varför då envisas med att ha mycket enskilt arbete och enbart dialog med läraren? Nu är grupperna 
i svenska som andraspråk på undersökningsskolan ganska små, men är det borde inte hindra lärarna 
från att låta dem arbeta tillsammans. Samtidigt så hävdar lärarna att de vill ha mer tid för enskild 
undervisning med en elev i taget. Jag blir rätt konfunderad, vem har rätt? Lärarna eller forskarna? Jag 
tror att lärarna vet vad de gör och som en av dem påpekade så får eleverna grupparbeta mycket i 
andra ämnen där de då får tillfälle att utveckla sitt språk i ett mer naturligt sammanhang. Svenska som 
andraspråk borde vara en möjlighet för elever att få fördjupa sig och arbeta i sin egen takt med det 
de själva behöver och många elever uppskattar också detta. Det är troligtvis rätt ansträngande att 
hänga med i de andra läsämnena och samarbeta med jämnåriga som har ett bättre ord- och 
begreppsförråd samt en annan läsförståelse. Så min slutsats är att lärarnas arbetsmetoder är bra och 
att gruppens storlek är mycket avgörande för lärarnas möjligheter att ge eleverna det de anser de 
behöver. 
 
En annan aspekt av detta med elevernas förutsättningar och hur det påverkar undervisningen, är 
deras kulturella bakgrund. Jag ska inte ge mig in på att försöka reda ut kulturbegreppet för det blir 
för invecklat, men jag hoppas ändå att mitt resonemang blir begripligt. Det är känt att det är viktigt 
att man knyter an till elevernas tidigare erfarenheter för att skapa förförståelse och en god grund för 
tillägnade av nya språkliga kunskaper. När lärare visar intresse för sina elevers kulturella erfarenheter 
eventuellt från andra länder och livssituationer i Sverige så blir eleven bekräftad. Eleven får veta att 
hans erfarenheter och kunskaper är av betydelse. Självklart finns det elever som inte alls vill utpekas 
som annorlunda och som blir trött på att bli sedd som invandrare. Enligt en lärare i intervjun så 
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uppskattade eleverna att få berätta om sina hemländer t ex. Ändå så verkar det inte vara självklart 
för lärarna att elevernas kulturella bakgrund spelar så stor roll för innehållet i undervisningen. Kanske 
knyter de an till detta omedvetet eller så gör de bara det ibland på grund av olika skäl, eller så sker 
det inte av andra anledningar. Jag har hur som helst alltid fått bilden av att det är så självklart att det 
ska vara så, att man som svenska som andraspråkslärare ständigt ska bry sig om deras bakgrund 
och knyta an detta till undervisningen. Hur detta skulle gå till i praktiken eller om det finns något 
allmänt intresse från elevernas sida vet jag inte. Troligtvis gäller detta synsätt framför allt för 
nyanlända elever där de kulturella kontrasterna kan upplevas som särskilt stora och där det kan vara 
skönt för eleverna att prata om det i syfte att förstå det nya landet samtidigt som läraren får möjlighet 
att förstå eleverna. Så kanske är detta främst aktuellt i basklass och förberedelseklass. 
 
Utvärderingar, en ständig källa till dåligt samvete hos många, är något som påverkar mycket enligt 
lärarna. Däremot verkar det ibland glömmas bort eller inte hinnas med, men ambitionerna är i alla fall 
höga. Det är främst efter varje arbetsområde eller vid en termins slut som lärarna gör utvärderingar 
av det de arbetat med. Utfallet utav dessa påverkar lärarna. Det nämns ingenting om någon allmän 
utvärdering av svenska som andraspråksundervisningen på skolan. Jag saknar det, en för alla 
svenska som andraspråkslärare gemensam utvärdering av ämnet. För egen del skulle jag tycka det 
vore skönt att ha något att förhålla sig till. Det verkar heller inte finnas någon, för alla skolor 
gemensam mall för behovsbedömning, förutom det gamla SVAN-testet och det kanske fungerar bra. 
Men med tanke på hur forskningen går framåt och hur viktigt det är att ämnet tas på allvar och får 
den uppmärksamhet som det kräver, så är det lite oroväckande att skolorna inte förnyar sig och 
skaffar sig bedömningsmallar som ligger i tiden.  
 
En annan faktor som påverkar mycket är lokalerna. Det verkar som om detta hör ihop med 
tryggheten i gruppen också. En liten lokal till en liten grupp och tvärt om. Det är viktigt att det är en 
mysig stämning i gruppen och lokalerna är en viktig faktor för att skapa denna atmosfär. Återigen 
handlar det om att skapa en miljö där eleverna känner sig trygga med lärare och kamrater och vågar 
vara muntligt aktiva. 
 
Något som inte verkar ha så stor betydelse för lärarnas undervisning är andra ämnen och lärare. 
Detta reagerar jag på eftersom det finns en allmän åsikt bland andraspråksforskare att samarbete 
mellan lärare är viktigt för andraspråkseleverna. I och med att svenska språket är en förutsättning för 
att kunna ta till sig de övriga ämnena så tycker jag det är konstigt att andra ämnen inte påverkar mer 
än det gör. Visst, lärarna nämner att det finns ett visst samarbete när det gäller att ta upp ord och 
begrepp från andra ämnen på svenska som andraspråklektionen och det är positivt. Det viktigaste 
kanske är, som en lärare säger, att det på skolan finns en stor öppenhet och förståelse för 
andraspråkselevernas skolsituation är nog det allra viktigaste. Vidare nämns att det finns en respekt 
bland lärarna på för varandras professionalitet.  
 
Det verkar ändå finnas en vilja till ett större samarbete med t ex modersmålslärare och NO och SO-
lärare. Men medan viljan är god så är tiden begränsad. Det finns mycket som lärarna ”borde” göra 
och många grupper som det ska samarbetas med, inte minst lärarlagen. Som det är nu för de 
intervjuade lärarna, så har de för lite tid till att diskutera med varandra. De tycker att det ger mycket 
att samarbeta med varandra och skulle vilja ha mer tid över för det. Hur hårt pressad lärares 
arbetssituation är i allmänhet tror jag de flesta vet om och det är ingen skillnad på den här skolan 
jämfört med andra. Men det är inte bara tiden som påverkar samarbetet. När det gäller att arbeta 
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över ämnesgränserna så är det även en schemateknisk fråga. Som en lärare nämnde så är det 
problem också att olika lärare håller på med olika saker på sina ämnen trots att det är en och samma 
årskurs. Och eftersom eleverna som har svenska som andraspråk kommer från olika klasser så 
fungerar det dåligt att arbeta ämnesintegrerat. Skulle dessa lärare trots allt vilja arbeta 
ämnesintegrerat så tror jag att det nog går att lösa. Sedan får man inte glömma att det finns mycket 
annat och många andra elever än andraspråkseleverna att ta hänsyn till så helt enkelt är det inte. 
 
Jag är övertygad om att lärarna är fullt medvetna om vad som anses bra och mindre bra för 
andraspråkselever. Hur skolan ska agera för att underlätta för andraspråkseleverna är en även en 
skolledningsfråga anser jag. Det måste finnas kunskap och en medvetenhet om dessa elevers 
språksituation hos skolledare och andra lärare på skolan för att det ska gå att åstadkomma positiva 
förändringar. Inte förrän alla inser att dessa elever är allas angelägenhet kommer det att bli riktigt bra. 
Jag påstår inte alls att det fungerar dåligt på den här skolan och det är inte den bild jag får av 
intervjuerna och eftersom lärarna inte ger uttryck för något missnöje vad gäller den organisatoriska 
och schematekniska faktorn så kanske jag nu framstår som en problemsökare. 
 
Utbildning och kurser är faktorer som de alla anser påverkar mycket eller rättare sagt det skulle 
påverka mycket om de hade möjlighet att gå på fortutbildning. De menar att de får mycket nya idéer 
på sådant de skulle vilja pröva med sina elever. Tyvärr finns vare sig pengar eller tid för någon 
fortutbildning inom svenska som andraspråk. Jag vet ingenting om hur resursfördelningen ser ut för 
ämnet i sig, men hoppas att det inte läggs mindre pengar till det än andra ämnen. Med tanke på 
ämnets status och framtid så tycker jag att det är viktigt att lärarna har möjlighet till vidareutbildning. 
Det händer nya saker inom andraspråksforskningen hela tiden och inte minst ute på skolorna. 
Kanske vore det bra för alla lärare att få en kurs om svenska som andraspråk just för att kunna 
granska sin organisation av ämnesundervisningen samt se hur man ytterligare kan förbättra 
förutsättningarna för andraspråkseleverna på skolan.  
 
När det gäller ämnets status och de ibland negativa attityderna som florerar hos eleverna, så borde 
utbildning definitivt vara viktig. Särskilt för de lärare som inte har svenska som andraspråk, för de 
kan nämligen med mer kunskap och medvetenhet om ämnets betydelse, hjälpa till att sprida en 
positiv attityd till eleverna så att de inser att ämnet inte är för ”dumskallar”.  
 
När det gäller lärarnas egen utbildning så har alla tre relevant utbildning och erfarenhet av svenska 
som andraspråk. De här lärarna bör rimligtvis ha en större förståelse för andraspråkselevernas behov 
i läsämnena. Det är positivt att skolan har utbildade lärare i ämnet eftersom det tydligen inte alltid är 
fallet i alla skolor. Jag tror att deras egen utbildning och erfarenhet av att arbeta med 
andraspråkselever också påverkar deras utformning av undervisningen i hög grad.  
 
Det finns mycket att säga kring vad som påverkar undervisningen, men jag har tagit upp det som jag 
tycker är viktigast. Lärarna har i stort sett varit överens om vilka faktorer som  påverkar dem. Det 
som jag ser förenar dessa tre lärare mest och som jag tror har mest inverkan på undervisningen är 
deras positiva inställning till det de har att förhålla sig till samt förmågan att se till varje enskild elevs 
behov. Jag tycker att det bådar gott för framtiden på undersökningsskolan.  
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Intervjufrågor 
 
1. Hur mycket påverkar följande faktorer 
innehållet i din undervisning? Markera under 

siffrorna.  Förklara även hur? Använd 
svarspappret! 

 
Måldokumenten/nationella och lokala 
kursplanen 
 
Elevernas antal 
 
Elevernas bakgrund och förutsättningar 
 
Materiella resurser 
 
Elevernas attityder till ämnet 
 
Andra ämnen och lärare på skolan 
 
Utvärderingar  
 
 
Övriga faktorer! 
Skriv på svarspappret vid behov 

 
 
 
 
2. Tycker du att den nationella kursplanen för 
svenska som andraspråk ställer rimliga krav 
på lärare och elever? 
            
3. Hur mycket tittar du på nationella och 
lokala kursplanen i din långsiktiga 
 
 
 respektive kortsiktiga planering? 
 
4. Anser du att du i din planering och 
genomförande av undervisningen kan få med 
alla målen som beskrivs i den lokala 
kursplanen? Motivera. 
 

5. Om inte, vad tror du är den främsta 
orsaken till det? 
6. Om du tvingas prioritera, vilka mål anser du 
är viktigast för eleverna att uppnå? Varför? 
 

Inte 
alls 

   Mycke
t 

     
1 2 3 4 5 
     
1 2 3 4 5 
     
1 2 3 4 5 
     
1 2 3 4 5 
     
1 2 3 4 5 
     
1 2 3 4 5 
     
1 2 3 4 5 
     

 
     
     

 
 
 
 

1 2 3 4 5 
     

 
 

1 2 3 4 5 
     

 
1 2 3 4 5 
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7. Vad föredrar du att arbeta mest med i din 
undervisning, t ex arbete med grammatik, uttal 
eller textläsning o s v, för att uppnå målen? 
Motivera varför? 
 
 
8. Finns det andra aspekter att ta upp, som du 
tror gynnar andraspråkselevernas 
språkinlärning, t ex gemensamma strategier på 
skolan, samarbete, hemspråksundervisning 
m.m?  
 
 
9. Hur mycket påverkar följande faktorer 
utformningen av din undervisning? Markera 
under siffrorna. 

 
Schema 
 
Material 
 
Elevantal 
 
Elevsammansättning 
 
Lokaler 
 
Arbetsmaterial 
 
Utbildning/kurser 
 
 
Övrigt?                                                                                                                                  
 
 
 
10. Vilka av faktorerna upplever du som 
gynnsamma för dina arbetsmetoder? 
Motivera. 
 
11. Vilka upplever du som begränsande? 
Motivera. 
 
 

12. Vilka arbetssätt/metoder använder du i din 
undervisning, tex grupparbeten, traditionell 
katederundervisning, enskilt arbete, PBL osv? 
 
 
 
13. Vad tycker du fungerar bäst på din skola 
när det gäller svenska som 
andraspråksundervisningen? 
 
14. Vad skulle du vilja förändra? 
 
 
 

Inte 
alls 

   Mycke
t 

     
1 2 3 4 5 
     
1 2 3 4 5 
     
1 2 3 4 5 
     
1 2 3 4 5 
     
1 2 3 4 5 
     
1 2 3 4 5 
     
1 2 3 4 5 
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Tack så mycket för din hjälp!      
   
 

Svarsblad – här kan du skriva fritt 
kring frågorna. Kom ihåg att 
numrera! 
 


