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Sammanfattning  
Mitt syfte med studien var att ta reda på lärares uppfattningar gällande ämnet svenska som andraspråk på 

utvalda lärosäten. l litteraturdelen bearbetas det flerspråkiga perspektivet genom nationell och internationell 

forskning och styrdokumenten.  
Jag valde en kvalitativ ansats och telefonintervju som metod. Fem lärare med en gedigen kompetens i 

mångfaldsfrågor deltar i studien. Resultatet visar att ämnet svenska som andraspråk fortfarande behövs som ett 

eget ämne. Svenska som andraspråk är alla lärares ansvar enligt informanterna och det krävs att utbildningen 

förändras mot att möta samhällets ökade språkliga och kulturella mångfald.  

I diskussionen vävs litteraturen samman med lärarnas uppfattningar om ämnet svenska som andraspråk. 

Litteraturen visar och lärarna i studien anser att det krävs en förändrad syn gällande det interkulturella 

perspektivet på landets lärosäten. En överensstämmelse finns även i synen på att ämnets status behöver höjas 

och att kompetensutveckling krävs för skolledare och lärare i grundskolan.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Jag arbetar i en förberedelseklass med nyanlända elever år 1-7. Jag arbetar även med 

kompetensutveckling och handledning i språkutveckling, både ur ett första- resp. ett 

andraspråksperspektiv, mot förskolor och grundskolor i min hemkommun. Under våren 2005 

genomförde jag i mitt handledaruppdrag en kartläggning över antalet lärare med utbildning i 

ämnet svenska som andraspråk på grundskolorna i min kommun. Resultatet visade att antalet 

utbildade lärare med mer än 20 poäng i ämnet var få och att det var vanligt med undervisande 

lärare utan adekvat utbildning. Flera lärare och rektorer uttryckte en osäkerhet gällande 

organisation av ämnet svenska som andraspråk och jag själv kände ett behov av 

kompetensutveckling för min egen skull. Jag hade även läst den nationella kartläggningen av 

svenska som andraspråk (Myndigheten för skolutveckling 2004) som belyser de brister som 

finns gällande ämnet svenska som andraspråk. En debatt startade utifrån analysen av 

kartläggningen med Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighet och Inger Lindberg, 

professor i svenska som andraspråk ( stycke 2.7). De tolkade författarnas slutsats i 

kartläggningen som en uppmaning att lägga ner ämnet svenska som andraspråk, vilket de 

ansåg skulle förvärra missförhållandena gällande de flerspråkiga barnens undervisning. 

Hyltenstam och Lindberg ansåg att författarna istället borde ha formulerat frågor kring 

resultatet av kartläggningen för att starta en djupare diskussion kring de problem som 

framkom gällande ämnet. 

 

Kartläggningen och den debatt som följde väckte en hel del tankar hos mig och jag ville 

därför undersöka hur några skolor har organiserat ämnet svenska som andraspråk i en 

kommun. Jag har läst 40 poäng svenska som andraspråk och i den utbildningen skrev jag en 

B-uppsats, Organisation av svenska som andraspråk – en svår nöt att knäcka  

(Sandell Ring, 2005).  Resultatet och den litteratur jag relaterar till i studien visar tydligt på de 

brister som finns gällande organisation av svenska som andraspråk. Tingbjörn (2000) 

diskuterar bristen på utbildade lärare i svenska som andraspråk och han menar att 

antagningsvolymen måste öka och utbildningen förändras så att fler lärare får kompetens att 

undervisa elever med svenska som andraspråk. 
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Ett stort fokus i debatten handlade om lärarutbildningens roll i vårt mångkulturella samhälle. 

Jag vill därför intervjua lärare på olika lärarutbildningar i landet angående deras uppfattningar 

om svenska som andraspråk. 

 

1.2 Syfte  
Syftet med studien är att ta reda på lärares uppfattningar gällande ämnet svenska som 

andraspråk på utvalda lärosäten i landet. 

 

1.3 Frågeställningar 
Vilket vetenskapligt synsätt präglar kurserna i svenska som andraspråk på lärarnas lärosäte? 

Hur bör lärarutbildningen och grundskolan förhålla sig till den ökade språkliga och kulturella 

mångfalden i samhället enligt lärarna? 

Hur organiseras svenska som andraspråk idag och hur anser lärarna att det bör organiseras, på 

lärosätet och i grundskolan? 

Vilka uppfattningar finns om ämnets framtid?  

 

1.4 Definition 

Jag använder mig av beteckningen svenska som andraspråk men förkortar till sva på vissa 

ställen i texten för smidighetens skull. Beteckningen Sv2 används fortfarande på många 

skolor vilket är olyckligt eftersom det i vissa fall har uppfattats som en gradering av 

svenskämnena (SOU 1997:121). I och med Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) används 

beteckningen svenska som andraspråk. Med organisation av ämnet svenska som andraspråk 

menar jag kursernas utformning på olika lärosäten, om ämnet svenska som andraspråk erbjuds 

som ett särskilt ämne och i vilken utsträckning i sådana fall. Begreppet lärosäte innefattar 

både högskolor och universitet. Mainstreaming används i betydelsen undervisning i ordinarie 

klass, till skillnad från när man har förberedelseklass eller plockar ut elever från ordinarie 

klass. Målspråk är det inlärarspråk individen ska tillägna sig, det statusspråk som talas i det 

land man bor i. När jag i texten skriver kartläggningen relaterar jag till Myndigheten för 

skolutveckling (2004). Jag använder både begreppet informanter och lärare i samma 

betydelse för att variera språkbruket. 
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2. Litteraturgenomgång 
I följande avsnitt belyser jag ämnet svenska som andraspråk utifrån litteratur. Den förnyade 

lärarutbildningen samt olika synsätt gällande lärande beskrivs. Förtydliganden angående 

riktlinjer för ämnet tas upp och samhällets ökade språkliga och kulturella mångfald lyfts fram 

i relation till lärares kompetens och undervisningens utformning i ämnet svenska som 

andraspråk. Litteraturdelen avslutas med den debatt som startat utifrån den nationella 

kartläggningen av svenska som andraspråk av Myndigheten för skolutveckling (2004).  

 

2.1 En förnyad lärarutbildning 
Regeringen (Prop.1999/2000: 135) föreslog i sin proposition en förnyelse av 

lärarutbildningen. Den nya utbildningen består nu av tre utbildningsområden: ett allmänt 

utbildningsområde, inriktningar som anger lärarexamens profil samt specialiseringar som kan 

vara en fördjupning eller breddning av tidigare studier. Med detta vill man sträva mot en väl 

sammanhållen lärarutbildning där forskning och forskarutbildning ska stärka den 

vetenskapliga basen på landets lärosäten. Olika yrkesverksamma lärare får en gemensam bas 

att stå på. Lärares uppdrag hänger nära samman med samhällets förändringar och det ställer 

stora krav på lärare att kunna förändra sig mot de behov som finns i samhället. Lärare måste 

vara villiga att lära nytt och att anpassa sig till ökade krav. Detta innebär även att skolledare 

och skolledarutbildning måste anpassa sig till rådande läge nationellt och internationellt. Vår 

ökade mångfald fordrar en vidgad sociokulturell kompetens hos alla medborgare och inte 

minst hos lärare och deras förmåga att hantera en etnisk och kulturell mångfald. Detta ställer 

krav på att fler utbildas i att verka i ett mångkulturellt sammanhang enligt propositionen.  

 

Högskoleverkets utvärdering av den nya lärarutbildningen (2005) visar på stora brister. Den 

påpekar att kvalitén i lärarutbildningen är låg och ojämn på våra lärosäten. Vissa centrala 

kunskapsområden finns knappt representerade på en del lärosäten, som t.ex. läs- och 

skrivutveckling, prov och utvärdering. Granskningen visar att uppfattningar om vad lärare ska 

få med sig i sina inriktningar skiljer sig åt mellan olika lärosäten och möjligheten till 

fördjupning är ofta begränsad. Kommittén (Prop. 1999/2000: 135) efterlyste en hårdare 

styrning av lärarutbildningarna för att garantera en likvärdig skola. De föreslog att det inrättas 

ett statligt organ som handskas med dessa frågor. De statliga verk som yttrat sig om den här 

delen av betänkandet har skilda åsikter. 

3 



Vissa välkomnar förslaget medan andra inte vill ha ett statligt organ. Högskoleverkets 

utvärdering (2005) visar att styrningen av lärarutbildningen inte varit särskilt tydlig och det 

har skapat möjlighet till egna tolkningar och det har därmed också lett till skillnad i kvalité. 

2.2 Syn på lärande 
Hartman (2005) skildrar svensk undervisningshistoria och hur historian påverkat hur vi ser på 

lärares kunskap idag. Han beskriver tre olika perspektiv i lärares kunskap som särskiljs från 

varandra men som också delvis är beroende av varandra och berikar varandra. 

Praktikerperspektivet handlar om praktisk handling, pedagogiska metoder och grundas på 

beprövad erfarenhet. Värdeperspektivet sätter fokus på lärares arbete i ett sammanhang för att 

främja och förankra samhällets värdegrund. Hartman förtydligar vikten av lärares förmåga att 

reflektera och ta ställning till frågor gällande värdegrund på ett djupt plan. Skolans 

människosyn, samhällssyn och kunskapssyn bör tydliggöras. Det vetenskapliga perspektivet 

handlar om utbildningens elementära utgångspunkter i flera avseenden och bygger på 

forskning och vetenskap. Hartman menar att det vetenskapliga perspektivet har fått en 

starkare position i lärarutbildningen idag och man talar i högre grad om att utbildningen ska 

vila på en vetenskaplig grund. Den akademiska prägeln är mer synlig i den nya utbildningen. 

Alla tre perspektiven är lika mycket värda enligt Hartman och vetenskapen kan användas som 

stöd vid kritisk granskning av lärares egen kunskap. 

2.2.1 Sociokulturellt perspektiv 
Mänskligt lärande bör förstås i ett kommunikativt och sociohistoriskt perspektiv menar Säljö 

(2002). Vårt sätt att lära och ta del av kunskaper är beroende av den kultur vi lever i. För att 

kunna bli delaktiga i ett samhälle krävs att vi har insikter om den kultur vi lever i på ett 

djupare plan. Det räcker inte med att förstå språket, man måste även förstå det samhället man 

lever i och dess utbildningstraditioner för att kunskaperna ska kunna utnyttjas som en resurs. I 

lärande måste flera aspekter beaktas, som att vi lever i en kultur och samspelar och tänker 

med andra människor i den kulturen och genom detta formas vi. Kulturen är rörlig och det 

finns ingen gräns för vår förmåga att lära. Det utvecklas ständigt redskap som utmanar vår 

praktiska och intellektuella förmåga. Lärandet blir sedan en fråga om hur man använder sig av 

dessa redskap för att förstå omvärlden. 
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Säljö beskriver det sociokulturella perspektivet på lärande. 

 
…man intresserar sig för hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar kognitiva och fysiska 

resurser. Och just samspelet mellan kollektiv och individ är i fokus i ett sådant perspektiv (Säljö, 2002, sid 

18). 

 
Kunskaper och färdigheter som krävs för lärande tillägnas genom interaktion med andra 

människor skriver Säljö. Kommunikativa processer är centrala i ett sociokulturellt perspektiv. 

Undervisning utgår alltid från antaganden och idéer om hur lärande går till. De strategier man 

använder i olika lärandesituationer styrs av medvetna eller omedvetna föreställningar om hur 

man kommunicerar. Det finns ett samspel mellan vetenskapliga teorier och förhållningssätt 

till lärande och det blir en del av lärares vardagstänkande. Kanske i så hög grad att teorierna 

blir självklara och därmed osynliga. Om en föreställning dominerar lärares undervisning kan 

det leda till att lärare inte ser att det finns andra sätt att se på undervisning. Uppfattar vi inte 

längre olika perspektiv gällande vår undervisning är de förstås svåra att överföra till andra och 

att förändra menar Säljö (2002).  

 

Den ryske psykologen och forskaren Vygotskij räknas som en av de väsentliga grundarna av 

modern psykologi. Han representerar enligt Dysthe och Igland (2003) det sociokulturella 

perspektivet på lärande. Vygotskij framhäver lärande och utveckling som olika processer 

beroende av varandra. Med det mycket omnämnda begreppet närmaste utvecklingszonen 

beskriver Vygotskij förhållandet mellan lärande och utveckling. Den närmaste 

utvecklingszonen är området mellan det som ett barn kan klara ensam och det som samma 

barn kan klara tillsammans med någon annan. Där sker utveckling. Vygotskij betonar således 

samspelet för lärande. Han lyfter även fram sambandet mellan språk och tänkande  

(Dysthe och Igland, 2003).  

 

2.2.2 Konstruktivistiskt perspektiv 
Ett annat synsätt är enligt Säljö (2002) kognitivismen som beskriver människans kognitiva 

utrustning och hennes mentala processer. Det element i kognitivismen, som fått störst 

inflytande gällande lärande är det som brukar kallas konstruktivism. Runfors (2003) belyser 

det konstruktivistiska synsättet. Konstruktivister ser människan som aktiv och 

meningsskapande. Inom konstruktivismen anser man att lärande sker i förhållande till en 

situation, en uppgift. Människan är delaktig och utgår från en situation som är verklig. 
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Ett sätt att beskriva konstruktivismen är att den betraktar verkligheten som icke statisk. Den är 

istället både aktiv och föränderlig. Runfors beskriver Giddens struktureringsteori som utgår 

från ett konstruktivistiskt perspektiv. Tyngdpunkten ligger på handlande och relationer och 

hur människan aktivt bidrar till att forma den sociala verkligheten och att skapa och återskapa 

strukturer. Strukturer beskriver Giddens som de mönster som bestämmer vårt agerande i 

sociala miljöer. Strukturerna är inlärda beteenden som vi tar till oss genom socialisation. 

Strukturer både ger möjligheter och begränsar. De är verktyg som människor använder sig av 

när de handlar i social interaktion. Människan bedriver även en social kategorisering i vilket 

vi ser likheter och olikheter hos individer. Vi grupperar människor utifrån olika karakteristika 

som tillförs dem. Det är ett sätt att försöka göra världen begriplig. Den sociala 

kategoriseringen styrs av det samhälle vi lever i och hur vi ser på individer. Runfors beskriver 

vidare att ojämlikhet uppkommer genom den hierarki som uppstår till följd av värderingen av 

olikheter. Lärare i skolan är en av många grupper människor som kategoriserar och samspelar 

med individer och det är just lärares kategorisering och samspel med elever Runfors iakttar i 

sin studie om hur invandrarskap formas i skolan.  

 

2.3 Ökad kulturell mångfald 
Cummins (2001) belyser att migration till olika delar av världen av ekonomiska skäl och/eller 

av flyktingskäl expanderat snabbt från 1960-talet och framåt. En ökad kulturell mångfald 

ställer krav på samhället att lösa de sociala problem och de utbildningsproblem som uppstår i 

och med detta. Läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1998) och regeringens proposition 

(1999/2000: 135) talar också om den växande rörligheten över nationsgränserna som ställer 

höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 

mångfald. Cummins hävdar att det stora antalet elever med utländsk bakgrund får 

konsekvenser för de enskilda skolornas organisation och landets utbildningssystem. 

 
I synnerhet måste man i skolorna lära sig hur man undervisar ett elevunderlag som avviker väsentligt 

från de ’vanliga’ vita, enspråkiga elever med kulturellt homogen medelklassbakgrund för vilka läroplanen 

en gång utarbetades (Cummins 2001, s. 89). 

 

Så länge det inte finns någon heltäckande policy för hur frågor rörande språklig och social 

mångfald ska hanteras kommer man i skolorna generellt att anse att undervisningen av 

andraspråkselever primärt är en uppgift bara för lärare i svenska som andraspråk hävdar 

Cummins. 
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Elever som undervisas av lärare utan adekvat utbildning ges inte samma möjligheter att 

utveckla sitt språk som de som undervisas av andraspråkslärare och lärare i övriga ämnen med 

kunskap om andraspråksinlärning. Eleverna deltar i den ordinarie klassrumsundervisningen 

under den största delen av skoltiden och det får stora negativa konsekvenser om läraren inte 

undervisar utifrån ett andraspråksperspektiv menar Cummins (2001). Sett ur ett nationellt 

perspektiv gällande skolsystem, läroplan, bedömningsförfaranden etc. krävs även där en 

förändrad syn på språk- och kunskapsutveckling enligt Cummins och Swain (1986). Detta för 

att vi ska kunna bemöta den mångfald som existerar i samhället. Det räcker inte att 

andraspråksinläraren får höra målspråket under stor del av skoldagen. Undervisningen 

generellt måste ske i en kontext, i ett sammanhang och vara anpassad till elevens 

förutsättningar och nivå. 

 

Cline och Frederickson (1996) belyser Cummins teorier och hans modell av språk- och 

kunskapsutveckling. Den är tänkt som ett redskap för läraren där hänsyn tas till den sociala 

interaktionens betydelse. Modellen hjälper läraren att anpassa undervisningen efter kognitiv 

nivå och grad av situationsberoende. Enligt Cummins ska eleven arbeta på en 

situationsbunden hög kognitiv nivå. Det innebär att undervisningen ska vara konkret men 

kognitivt utmanande. Även Gibbons (2002) beskriver ett språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt som kan användas i all undervisning och som är mycket lämpad för elever som lär 

sig ett andraspråk.  

 

Mohan, Leung och Davison (2001, s. 81) menar att 

 
Teacher practice, inside and outside the classroom, is a shaped both by the external context, that is, the 

institutional, sociocultural and political practises of the society in witch the teacher operates, and by the 

complex interactions between learners and between teachers and learners. 

 

 

 

Figur 2: The conceptualisation of professional knowledge. 
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Modellen visar att lärares kunskap skapas i det samhälle de är aktiva i och även genom det 

komplexa samspelet mellan inlärare och mellan lärare och inlärare. Det krävs 

kompetensutveckling och en medvetenhet gällande mångfald på olika nivåer i samhället, både 

politiskt, kommunalt och lokalt på skolan menar Mohan, Leung och Davison (2001) samt 

Cummins och Swain (1986). Detta för att elevernas resultat ska kunna förbättras utifrån det 

mångkulturella samhälle vi lever i. Den internationella undersökningen PISA1

(Skolverket 2001a, 2004) visar att det främst är elever med utländsk bakgrund och mest då 

elever födda utomlands som har svårigheter att nå måluppfyllelse. Cummins (2001) påvisar 

att de viktigaste faktorerna som kan främja flerspråkiga elevers skolresultat är att de får 

utveckla tänkande och lärande på både första resp. andraspråket.  

 

2.4 Svenska som andraspråk – ett eget ämne 
Svenska som andraspråk är ett eget kärnämne sedan 1995. Sva är likställt med svenska och 

ger motsvarande behörighet som ämnet svenska som modersmål (Tingbjörn, 2000). Ämnet 

sva har funnits i 10 år men det finns fortfarande många som inte är medvetna om att det är ett 

kärnämne med en egen kursplan (Törnqvist, 2003).  

 

Läroplanen betonar vikten av en god språkutveckling både ur ett första- och ett 

andraspråksperspektiv och undervisningen ska förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i 

samhället (Utbildningsdepartementet, 1998).  

 

Så här står det skrivet om svenska som andraspråk i grundskoleförordningen:  
Svenska som andraspråk 

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 in 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).  

 

                                                 
1 Programme for International Student Assesment.  
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16 § Undervisning i svenska som andraspråk skall anordnas i stället 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). 

 
I kursplanen för ämnet svenska som andraspråk står: 
 

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 nå förstaspråksnivå i svenska (Skolverket, 2000, s.102). 

Av styrdokumenten framgår att alla elever med ett annat modersmål än svenska har rätt att 

läsa ämnet svenska som andraspråk om de inte uppnått förstaspråksnivå i svenska. Att ha 

uppnått förstaspråksnivå i svenska innebär att individen kan använda sig av språket på samma 

villkor som elever med svenska som modersmål och att de därmed får förutsättningar att klara 

sig i samhället. Språket ska ge eleven möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper i alla ämnen, 

både genom tal och skrift (Skolverket, 2000). Kartläggningen av svenska som andraspråk 

(2004) visar att det finns en koppling mellan ämnet svenska som andraspråk och dess osäkra 

tillvaro och styrdokumentens vaghet. Det relateras till Grundskoleförordningens (SFS, 1997: 

599) beskrivning av ämnet i 15 § ”Undervisning i svenska som andraspråk skall om det 

behövs anordnas för…” Författarna till kartläggningen anser att osäkerheten kring vilka som 

ska läsa svenska som andraspråk leder till en omfattande testning som i sin tur leder till en 

nivågruppering av eleverna. De mest svagpresterande eleverna läser oftast ämnet vilket inte är 

syftet enligt styrdokumenten. 

 

2.5 Lärares kompetens i ämnet svenska som andraspråk 
Skolverkets nationella utvärdering i grundskolan (2005), Skolverkets nationella 

kvalitetsgranskning (1999), kartläggningen av Myndigheten för skolutveckling, (2004) och 

även min studie (Sandell Ring, 2005) visar att en övervägande del av lärarna inte har relevant 

utbildning i ämnet svenska som andraspråk. Flera skolor saknar helt lärare med kompetens i 

ämnet. Det vanligaste är att lärare har mellan 5 och 20 högskolepoäng. På vissa större skolor 

med en stor andel tvåspråkiga elever kan det finnas enstaka lärare med 20 eller 40 poäng i 

ämnet. Författarna till kartläggningen anser att lärare i sva bör ha 40 poäng.  
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I kartläggningen (2004) uttrycks att lärares kompetens påverkar kvalitén på undervisningen 

och utformningen av organisationen i den enskilda skolan. Även Hyltenstam (2000) för ett 

resonemang angående påverkan av vem som undervisar och vad som händer i klassrummet, 

kopplat till hur elevernas språkfärdigheter utvecklas och hur de tillägnar sig ämneskunskaper. 

Det måste sedan jämföras med andelen elever med godkända betyg enligt Hyltenstam. När det 

gäller kompetensutveckling av lärare är det främst skolor i storstäder som satsat på att all 

personal ska få utbildning i sva visar kartläggningen. Många skolor har inte haft någon 

kompetensutveckling inom ämnet (Myndigheten för skolutveckling, 2004). Inom 

storstadssatsningens  2 ramar har ett flertal lärare tillägnat sig 20 poäng i ämnet svenska som 

andraspråk, vilket har bidragit till en kvalitetshöjning på förskolor och skolor enligt Axelsson, 

Lennartsson-Hokkanen och Sellgren (2002). 

 

Holmegaard och Wikström (2004) samt Sjöqvist och Lindberg (1996) hävdar att all 

ämnesundervisning bör vara avpassad efter flerspråkiga elevers behov och att alla lärare 

därför måste samverka för en gemensam syn på språk- och kunskapsutveckling. Läraren i 

svenska som andraspråk har ett särskilt ansvar för det specifika ämnet. I övrigt behöver alla 

lärare ha kunskap om hur man utformar en språkutvecklande ämnesundervisning utifrån ett 

andraspråksperspektiv, vilket Holmegaard och Wikström åskådliggör nedan. 

 

 

Figur 1: Språket utvecklas i och utanför undervisningen i svenska som andraspråk (SVA)  
(Holmegaard och Wikström, 2004, s. 541).  
 
 
                                                 
2 Storstadssatsningen har initierats av regeringen i städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Olika satsningar 
har gjorts för ”utsatta” kommun- och stadsdelar med en hög andel arbetslösa, låginkomsttagare, lågutbildade. 
och där en stor andel av befolkningen är flerspråkig (Axelsson, Lennartsson-Hokkanen, Sellgren, 2002). 
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Att språket utvecklas i all undervisning betonas även i kursplanen för svenska som andraspråk 

(Skolverket, 2000) och därför krävs kompetens hos alla lärare och ett samspel mellan olika 

ämnen. Även i Tingbjörns studie (2000) framkommer vikten av grundläggande utbildning för 

både förskollärare och lärare som arbetar med barn med ett annat modersmål än svenska. Det 

hör till vardagen att andraspråkslever placeras i vanlig svenskgrupp och/eller att de undervisas 

av lärare utan utbildning i ämnet. Den vanliga svensklärarutbildningen ger inte kompetens för 

arbete med andraspråksinlärning vilket påverkar elevernas resultat enligt Tingbjörn.  

 

Enligt Runfors (2003) ser vissa lärare arbetet med andraspråkselever som ett projekt där 

luckor ska fyllas och där lärarnas uppgift är att kompensera sämre ingångsvärden. Lärare som 

endast arbetar med läromedel som undervisningsmaterial kan ha svårare att anpassa sig till 

andraspråkselever och de lärarna ser det som att eleverna har brister som ska åtgärdas menar 

Runfors. Andraspråkseleverna jämförs då med en förebild, ett normalbarn och fokus hamnar 

på elevernas svårigheter. Vissa lärare har själva upptäckt detta problem och skapar istället ett 

material och ett arbetssätt som är bättre anpassat för andraspråkselever. Detta kan förändras 

med hjälp av kompetensutveckling i andraspråksinlärning för alla lärare hävdar Runfors. 
 

2.6 Undervisningens utformning i grundskolan 
Det tar lång tid, upp mot 10 år, att lära sig ett andraspråk enligt Thomas och Collier 

(Holmegaard och Wikström, 2004). Det är även stora skillnader i att lära på sitt modersmål i 

skolan och att lära på sitt andraspråk. Tallberg Broman, Rubinstein Reich och Hägerström 

(2002) påpekar att de flesta elever relativt snabbt tillägnar sig ett kommunikativt språk. Men 

det tar betydligt längre tid att tillägna sig ett akademiskt, kontextoberoende klassrumsspråk, 

ett skolrelaterat språk där ordförrådet räcker för att eleven ska kunna följa med i alla ämnen.  

 

I Nationella kvalitetsgranskningar (Skolverket, 1999) konstateras att skolor inte erbjuder 

undervisning i svenska som andraspråk trots att ämnet är obligatoriskt för de elever som har 

rätt till undervisning i det. Ämnet svenska som andraspråk har ofta organiserats i form av 

specialundervisning utanför klassrummet och de mest svagpresterande eleverna läser för det 

mesta ämnet vilket inte är syftet enligt styrdokumenten (Myndigheten för skolutveckling 

2004; Runfors 1993; Sandell Ring, 2005; Tingbjörn, 2000). Enligt Skolverket (2000) har alla 

andraspråkselever rätt att läsa svenska som andraspråk om de inte nått förstaspråksnivå i 

svenska, även då elever som nått avancerad andraspråkspråksnivå men ännu inte nått till en 

funktionell förstaspråksnivå. 
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Hyltenstam (2000) hävdar att en anledning till att lärare ofta saknar kompetens i ämnet kan till 

viss del härledas till ämnets låga status och brist på kunskap i hur undervisningen kan 

organiseras. Tingbjörn (2000) menar att skolledares okunskap angående ämnet och 

bortprioritering av personal med kompetens vid besparingar har påverkat ämnets karaktär. 

Även brister i högskoleutbildningen påverkar organisationen av ämnet skriver Tingbjörn. 

Organisation gällande ämnet visar att det inte är ett fullödigt skolämne enligt Hyltenstam 

(2000) och det bedrivs inte som förordningarna föreskriver. Ämnet har haft svårt att få samma 

status som övriga kärnämnen och det visar sig bl.a. i hur ämnet organiseras på skolorna. 

Några elever läser både svenska och sva utan att någon reagerar på detta.  

 

Tendenser finns även till att skolor med ett stort antal flerspråkiga elever hävdar att de har ett 

andraspråksperspektiv i alla ämnen och därför inte organiserar ämnet svenska som andraspråk 

specifikt. Dessa skolor har ofta ett stort antal elever med annat modersmål än svenska och de 

har inte alltid lärare med relevant utbildning i ämnet (Myndigheten för skolutveckling, 2004). 

Med kompetenta lärare kan den undervisningsformen dock gagna elevers språk och 

kunskapsutveckling3 men det krävs alltså en gedigen kunskap om hur man lär ett andraspråk. 

Studier visar att arbete i heterogent sammansatta smågrupper i ordinarie undervisning har gett 

goda resultat gällande mångkulturella klasser där språk- och kunskapsnivån ofta varierar. 

Eleverna ska ges rika möjligheter att diskutera och lösa problem tillsammans i smågrupper 

och därmed använda språket på ett utforskande sätt menar även Holmegaard och Wikström 

(2004) och Tallberg Broman, Rubinstein Reich och Hägerström (2002).  

 

Bergman och Forshage (2003) ger exempel på hur undervisningen kan organiseras utifrån 

nybörjar- mellan och avancerad språknivå vilket ger möjlighet för alla att läsa sva som har rätt 

till det. Antalet andraspråkselever på skolan och även andelen lärare med utbildning i ämnet 

påverkar organisationen. Flera skolor har försökt att parallellägga sva och svenska men det 

kan vara svårt för lärare som undervisar elever i många olika årskurser på en skola. Läraren 

måste från början ha klart för sig vilken kursplan eleven ska följa och ska eleven läsa sva så är 

eventuell övrig undervisning i svenska stöd till svenska som andraspråk. 

                                                 
3 Bergman och Forshage (2003), Dysthe (1996), Littman och Rosander (2003), Molloy (1996) och Sjöqvist och 
Lindberg (1996) ger exempel på ett processinriktat arbetssätt med dialogen i fokus, som lämpar sig väl för arbete 
i mångkulturella klasser. De lyfter även fram betydelsen av smågruppsarbetet. 
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Är svenska elevens huvudsakliga ämne är all extraundervisning stöd till modersmålssvenskan 

enligt Bergman och Forshage. Även Törnqvist (2003) beskriver hur hon har organiserat ämnet 

sva, från att vara ett stödämne till att bli ett eget ämne som alla elever som inte uppnått 

förstaspråksnivå i svenska får möjlighet att läsa, inte enbart de svagpresterande eleverna eller 

elever på nybörjarnivå. 

 

2.7 Bedömning 
På en mångkulturell skola krävs att man formulerar målen efter de elever man har enligt 

Hultinger och Wallentin (1996). Standardtest är vanligt förekommande och de styr 

planeringen av undervisningen istället för målen. Standardtest utgår från majoritetsspråkets 

referensramar och är inte anpassade till mångkulturella klasser vilket visar sig i resultaten 

enligt dem. Kritisk till normrelaterade test är även Cummins (2001) som anser att de kan leda 

till en känsla av misslyckande för att man i testen inte tar hänsyn till den tid det tar att lära sig 

ett andraspråk. Hultinger och Wallentin (1996) påpekar att det krävs nya utvärderingsmetoder 

för att elevens svenskkunskaper inte ska bli avgörande för resultatet i olika ämnen. För att 

läraren ska kunna avgöra vilka elever som inte nått ända fram till att behärska 

förstaspråksnivå samt kunna avgöra var de befinner sig i sin andraspråksutveckling, krävs en 

god kunskap i språklig diagnostisering enligt Hultinger och Wallentin.  

 

Bergman och Abrahamsson (2004) menar att en tillförlitlig bedömning bildar underlag för 

lärarens val i vardagen gällande den individuella eleven. Utifrån bedömningen planerar 

läraren undervisningen och ger betyg. Informationen bildar även underlag vid 

utvecklingssamtal. I och med att svenska som andraspråk är ett eget ämne krävs inte längre 

test för att avgöra om en elev är berättigad till att läsa ämnet. Alla elever som inte uppnått 

förstaspråksnivå är berättigade att läsa svenska som andraspråk. Bland lärare finns dock en 

osäkerhet kring detta vilket visar sig i att lärare vill använda sig av tillförlitliga test enligt 

Bergman och Abrahamsson. Kartläggningen av svenska som andraspråk (2004) visar att 

styrdokumentens vaghet leder till en omfattande testning av de flerspråkiga elevernas 

kunskaper och att det i sin tur har skapat ett ämne med låg status för svagpresterande elever.  
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Vilka test är då tillförlitliga ur ett andraspråksperspektiv och hur ska bedömningen gå till?  

Abrahamson och Bergman (2005) förespråkar performansanalys som redskap för att beskriva 

språkbehärskningen hos andraspråksinlärare. Utifrån analysen iakttar man språket i ett 

utvecklingsperspektiv där lärandet ses som en process. Vid bedömning av vad eleven kan 

utgår man från interimspråksteorin där man ser eleven som aktiv i att bygga upp regler och 

hypoteser om det nya språket. Avvikelser från målspråkets regler bör ses som tecken på redan 

förvärvad kunskap istället för fel och brister. Bedömningen utförs på elevernas muntliga och 

skriftliga produktion i ett sammanhang i vardagen. Syftet är främst att jämföra det eleven kan 

med eventuella felaktigheter för att läraren ska kunna skapa sig en helhetsbild av 

språkutvecklingen. Fokus ska dock ligga på det inläraren klarar av, att jämföra med 

normrelaterade test som fokuserar det inläraren inte kan. Performansanalysen ska täcka in alla 

delarna i en inlärares språkförmåga och det kan inte beskrivas i scheman med kryss enligt 

Abrahamsson och Bergman (2005).  

 

Genesee och Upshur (2003) tar upp konkreta exempel på hur utvärdering kan äga rum i  

vardagen och bli ett verktyg för lärare, samtidigt som eleverna kan vara aktiva deltagare i 

utvärderingen av sina framsteg. Lärare bör ställa sig frågor kopplade till undervisningen, som 

utgår från elevernas behov och möjligheter. De bör fundera över sin egen syn på språk och 

hur den påverkar eleven samt observera och utvärdera hur framgångsrikt arbetssättet är. 

Genesee och Upshur beskriver även hur målen bör formuleras för att utveckling och 

utvärdering ska bli tydlig för både lärare och elev. Axelsson, Lennartsson-Hokkanen och 

Sellgren (2002) skriver om LUS-testet som även det är ett test som utgår ifrån att eleverna 

som diagnostiseras har svenska som modersmål i likhet med Skolverkets material Språket 

Lyfter (2003). Men de testen är dock mer processinriktade än normrelaterade test enligt 

Axelsson, Lennartsson-Hokkanen, Sellgren och Skolverket. 

 

2.8 Svenska som andraspråk – ett eget ämne eller ett vidgat svenskämne i 
framtiden?  
Författarna till kartläggningen av svenska som andraspråk (2004) sammanfattar ämnets brister 

i sin konsekvensanalys. De hävdar att ämnet har låg status och att utbildad personal ofta 

saknas. Allt färre elever väljer att läsa svenska som andraspråk och allmän okunskap råder 

gällande ämnet. Ofta organiseras ämnet utanför klassrummet och det sker i form av 

specialundervisning för de svagaste eleverna. 

14 



På många skolor, främst i storstäder är minoritetseleverna i majoritet, vilket ställer höga krav 

på ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt hos alla lärare. Elever födda i Sverige 

kan uppfatta svenska som sitt förstaspråk och deltagande i svenska som andraspråk kan 

kännas som en utestängning fortsätter författarna i sin kartläggning. På vissa skolor testas 

barnen rikligt och det är inte en självklarhet att alla som har rättighet att läsa svenska som 

andraspråk får göra det. Vid urvalet fokuserar lärarna på elevernas tillkortakommanden och 

lärarna ser som sin uppgift att kompensera elevernas språkliga brister. Urvalsförfarandet 

ställer höga krav på lärarens kompetens. Författarna till kartläggningen anser att 

likvärdigheten mellan ämnena kan ifrågasättas med tanke på att ämnet sva har kommit att bli 

för de svagpresterande. Två svenskämnen kan skapa klyftor istället för tvärtom. Det finns 

många kompetenta lärare som sprider sitt kunnande i ämnet och som samarbetar med övriga 

lärare på skolan. Det är dock inte tillräckligt att utbilda fler lärare i ämnet enligt författarna. 

Den största utmaningen ligger i att stödja svensklärarna och att utvidga svenskämnet till ett 

nytt gemensamt svenskämne. Krav ställs då på en utveckling av innehåll, arbetssätt, 

organisation och i allra högsta grad bedömning. Författarna ger ytterligare förslag på hur 

undervisningen ska organiseras som en konsekvens av förslaget om ett vidgat svenskämne. 

 

I den svenska skolan är fortfarande enspråkighet norm och skolan betonar olikheter påpekar 

Tallberg Broman, Rubinstein Reich och Hägerström (2002). Elever med ett annat modersmål 

än svenska förknippas ofta med problem. Att ha två eller flera språk ses snarare som en brist 

än en tillgång. Specialgrupper som t.ex. svenska som andraspråk, modersmålsstöd och 

specialundervisning skapas utanför klassrummet och avvikelser från normen ses som brister 

som ska kompenseras. Det kan leda till att eleverna blir kategoriserade i en grupp, ”dom, 

invandrareleverna” (s. 167). Elever som placeras i andraspråksundervisning kan uppleva att 

de är särskiljda från majoritetsgruppen. Det överensstämmer med hur författarna till 

kartläggningen av svenska som andraspråk (2004) ser på vilka negativa konsekvenser 

särskiljd andraspråksundervisning kan leda till.  

 

Skolverkets föregångare  4 utvecklade 1986 en folder med titeln Interkulturellt synsätt i 

undervisning och läromedel enligt Skolverkets rapport (2001b). Syftet var att lyfta fram det 

mångkulturella i skolan och i samhället samt visa på hur ett interkulturellt perspektiv kan 

prägla undervisningen, vilket går i linje med det författarna till kartläggningen föreslår.  

                                                 
4 Skolöverstyrelsen, SÖ och Statens institut för läromedel, SIL (Skolverket rapport nr. 194, 2001b) 
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Följande definition ges av begreppet. 

 
Interkulturell som står för en process där människor med olika språk och kulturer på verkar 

varandra (Skolverkets rapport nr. 194, 2001b, sid 17). 
 

 

Det interkulturella perspektivet förtydligar läroplanens värderingar och ger riktlinjer för ett 

önskvärt förhållningssätt till lärande. Det beskrivs nedan på följande sätt. 

 

Interkulturell undervisning 
 
• Gäller alla elever 
 
• Är inte ett ämne utan ett förhållningssätt som ska tillämpas i alla ämnen 

 
• Skall prägla all verksamhet i skolan 

 
• Skapar förutsättningar för ömsesidig förståelse i klassen, skolan och 

närsamhället  
 

• Startar en process på väg mot samhörighet mellan grupper inom det svenska 
samhället och mot internationell solidaritet 

 

 
Figur 3: Interkulturell undervisning. (Skolverkets rapport nr. 194, 2001b, s.18). 
  

 Efter att författarna hade presenterat sin analys av kartläggningen (2004) startade en debatt 

med bland annat Hyltenstam, professor i tvåspråkighet och Lindberg, professor i svenska som 

andraspråk. De tolkade författarnas slutsats i kartläggningen som en uppmaning att lägga ner 

ämnet svenska som andraspråk. ”Missförhållandena kommer enligt vår uppfattning snarare 

förvärras av att man lägger ner ämnet” (Göteborgsposten, 2004-04-20). De instämmer i den 

bild som ges av ämnets låga status och bristande organisation men de oroar sig över vilka 

konsekvenser det kan få att uppmana till att lägga ner ämnet. De anser att problemet måste ses 

i ett vidare perspektiv (Göteborgsposten, 2004-04-20). De ifrågasätter även varför författarna 

inte på ett djupare plan diskuterar anledningen till att implementering av ämnet sva så totalt 

har misslyckats enligt resultatet av kartläggningen. Hyltenstam och Lindberg drar paralleller 

till exempelvis England som har frångått andraspråksundervisning och nu bedriver 

Mainstreaming vilket i praktiken innebär undervisning i vanlig klass utifrån ett 

förstaspråksperspektiv och att alla elever är lika. Där är även vanligt med lärare utan särskild 
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kompetens i ämnet. Andraspråkslärarna har blivit några slags hjälpfröknar och deras 

professionalism utnyttjas inte. I Australien däremot finns exempel på att andraspråksinlärarna 

har integrerats i vanlig undervisning, men fortfarande betonas andraspråksperspektivet i alla 

ämnen och lärare med kompetens i andraspråksinlärning fyller en viktig funktion (Lisetten, 

2/2004). Även Mohan, Leung och Davison (2001) beskriver andraspråksinlärning kopplat till 

Mainstream som en möjlig väg.  

 

 I en artikel (Göteborgsposten, 2004-04-30) skriver representanter för Myndigheten för 

skolutveckling att ett vidgat svenskämne i framtiden kommer att vara den bästa lösningen 

gällande organisation av flerspråkiga elevers undervisning. De menar som en förtydligan 

angående Hyltenstam och Lindbergs inlägg (Göteborgsposten, 2004-04-20) att det vore högst 

olyckligt om skolor lägger ner ämnet innan alternativ finns. Problemet är hur man på bästa 

sätt ska förhålla sig till ämnet under den tid det kommer att ta att utbilda nya lärare med hög 

kompetens i båda ämnena. En av författarna till kartläggningen, Nygren Junkin, skriver 

(Lisetten 2/2004) som svar på den kritik som uttalats mot slutsatsen, att lärare i sva fyller en 

viktig funktion i att agera resurs gentemot övriga lärare och att ett samarbete krävs mellan 

lärarna i klassrummen. Internationell forskning visar enligt Nygren Junkin att de flerspråkiga 

eleverna utvecklas bäst både i målspråket och i skolans ämnen om de deltar i en vanlig 

heterogen klass med kompetenta språk- och kunskapsutvecklande lärare som har ett 

andraspråksperspektiv. Dock förespråkas att nyanlända elever tillägnar sig begynnande 

färdigheter i skolspråket i förberedelseklass.  

 

Lindberg (Lärarnas Tidning, nr. 3/2004) och författarna till kartläggningen (2004) är i 

grunden överens om att en förändring krävs gällande ämnet sva för att flerspråkiga elever ska 

få en bättre utbildning. De är överens om att det krävs ett större antal lärare med 

andraspråkskompetens. Fram till dess att fler lärare utbildats med högre kompetens i språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssätt riktat mot både en/flerspråkiga elever, måste diskussioner 

föras om hur ämnet bäst ska organiseras för ett lyckat resultat. Diskussioner krävs även 

gällande utbildningens organisation på våra lärosäten. Tingbjörn (2000) menar att det bör 

sättas in mycket omfattande vidareutbildning i första hand för lärare som bedriver 

undervisning i svenska som andraspråk. Det är även nödvändigt att kraftigt öka intaget av 

blivande svenska som andraspråkslärare på lärarutbildningsprogrammet. Förståelsen för sva-

undervisning har vuxit men är långt ifrån tillräcklig hos skolledare och lärare i andra ämnen 

enligt Tingbjörn.  
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3. Metod 
I detta avsnitt beskrivs den teoretiska bakgrunden till min forskning samt metoder och 

genomförande.  

 

3.1 Kvalitativ ansats 
Jag har valt en kvalitativ ansats eftersom jag är intresserad av lärares uppfattningar gällande 

ämnet svenska som andraspråk på olika lärosäten. Min vilja är att undersöka om lärarnas syn 

skiljer sig åt och vad som förenar dem. Trost (2005) menar att det kvalitativa synsättet 

fokuserar förståelse för människors sätt att reagera och resonera. Bearbetning och analys av 

intervjuer ger oss en bild av vad människor menar, tänker och känner. Jag är inte ute efter en 

generell bild utan enbart enskilda lärares livsvärld, tankar och resonemang gällande ett 

specifikt område. Att försöka förstå den verklighet som lärarna beskriver utifrån deras sätt att 

se. Det är väsentligt att forskaren har en förförståelse gällande det fenomen som ska 

undersökas, att ämnet är känt. Forskaren måste även vara medveten om de föreställningar hon 

har som kan komma att påverka tolkningen av materialet enligt Trost. Jag är relativt insatt i 

det ämne jag undersöker vilket kan hjälpa mig att förstå sambanden bättre. En medvetenhet 

finns dock hos mig att förförståelsen kan påverka mina tolkningar av resultatet. 

 

 3.2 Urval 
Jag ville se om uppfattningarna gällande innehåll och organisation av ämnet svenska som 

andraspråk skiljer sig åt mellan olika lärarutbildningar. Jag var intresserad av att få en så stor 

variation som möjligt och därför valdes deltagare genom ett strategiskt urval som Trost (2005) 

beskriver. Ålder och kön har ingen särskild betydelse i min studie. Ålder kan visserligen 

medföra en större erfarenhet gällande det område jag vill undersöka, men jag utgår ifrån att de 

flesta lärare på våra lärosäten är erfarna. Jag har försökt att få en variation i mitt urval genom 

att välja stort och litet lärosäte, äldre och yngre lärosäte. Mitt urval är dock för litet för att jag 

ska kunna dra några slutsatser utifrån nämnda variabler. Vid urvalet användes en internetsida  

(Svenska webbplatser. katalogen.sunet.se. Utbildning/universitet och högskolor) med en 

sammanställning över alla högskolor och universitet i landet. Jag letade efter lärosäten som 

erbjöd utbildning i svenska som andraspråk och efter information angående antalet studenter 

och vilket år skolan grundades. Utifrån det valde jag ut olika lärosäten. 
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En lärarutbildning tackade nej pga. att de endast hade timanställda inhyrda lärare i kurserna i 

svenska som andraspråk. Ett nytt lärosäte valdes ut som liknade det jag först tänkt i 

förhållande till storlek och ålder.  

 

Jag sökte efter namnet på kursansvarig lärare i svenska som andraspråk på utvalda lärosäten.  

Ett brev skickades till en kursansvarig lärare med en förfrågan om att delta (bilaga 1). De 

kursansvariga lärare som svarade på mitt brev men som inte själva kunde delta, 

vidarebefordrade min förfrågan till någon annan lärare med erfarenhet av svenska som 

andraspråk. Deltagarna är därför antingen lärare eller kursansvariga lärare. Fem lärare deltar i 

studien. Fyra av dem arbetar på ett lärosäte och en av dem arbetar med kompetensutveckling 

och uppdragsutbildning gällande svenska som andraspråk. Även hon arbetar till viss del på en 

högskola och ett universitet med svenska som andraspråk men hennes tjänst är inte på ett 

lärosäte. Jag valde henne just pga. att hon arbetar med svenska som andraspråk delvis ur ett 

annat perspektiv. Jag har valt att benämna deltagarna med hon för enkelhetens skull eftersom 

kön inte har någon betydelse i studien. Lärarna har en mycket gedigen och mångårig 

erfarenhet av flerspråkigt arbete. De har arbetat som lärare med elever i olika åldrar och med 

utbildning/kursverksamhet i svenska som andraspråk under ett stort antal år. Några har arbetat 

mer med yngre elever i grundskolan och andra har arbetat mer med elever år 7-9 eller på 

gymnasiet. Flera av dem har skrivit avhandlingar om mångfald/flerspråkighet. 

 

3.3 Kvalitativ intervju 
Genom intervju som metod vill jag ta reda på lärares uppfattningar gällande svenska som 

andraspråk på olika lärosäten. Trost (2005) lyfter fram olika datainsamlingsmetoder och jag 

valde telefonintervju som metod pga. att de lärosäten jag valt är spridda över stora delar av 

landet. Min intervjuguide utformades utifrån Kvale (1997). Den bestod av de ämnen jag ville 

beröra under intervjun samt öppna frågor hämtade från de olika områdena (bilaga 2). Jag hade 

även formulerat följdfrågor. Intervjuguiden hjälpte mig att hålla fokus på studiens syfte och 

frågeställningar.  
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Intervjuguidens utgångspunkter: 

Bakgrund 

Vetenskapligt synsätt 

Ökad språklig och kulturell mångfald i grundskolan 

Organisation av svenska som andraspråk 

Olika lärosätens syn på ämnet svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk i framtiden 

 

Mina frågor var öppna men strukturerade vilket hjälpte mig mycket vid analysen. Kvale 

(1997) talar om intervjuaren som ett forskningsverktyg. En god intervjuare är expert både på 

ämnet för intervjun och på mänskligt samspel. Jag var ingen expert på intervju som metod 

men jag behärskar ämnet vilket i viss mån kompenserade mina brister. Trost (2005) beskriver 

Kvales sätt att se på intervjuarens roll. Han anpassar det till sitt teoretiska perspektiv genom 

viss modifiering. Jag valde att ta utgångspunkt i Trosts sätt att se på intervjuer. Jag ställde 

frågor och lyssnade under intervjun men jag delade inte med mig av egna åsikter och tankar. 

Jag ville inte påverka den intervjuade i någon riktning utan var endast intresserad av vad hon 

hade att säga. Det kan jämföras med Kvales syn på intervjuande då han istället framhäver det 

som sker mellan den intervjuade och intervjuaren. Han förespråkar ett utbyte av åsikter och 

lyfter fram det som finns mellan parterna. Trost däremot menar att det bara finns luft mellan 

dem och att de i den specifika situationen inte har något gemensamt. Trost sätt att se på 

intervjuns utformning passade mig bäst. Jag anser även att det ökade studiens reliabilitet att 

inte föra ett samtal i intervjun eftersom det enligt mig hade kunnat påverka informanternas 

svar.  

 

3.4 Forskningsetik 
Stensmo (2002) belyser en form av forskningsetiskt regelverk angående hur de individer som 

forskningen berör skall skyddas. Han talar om fyra olika krav som bör specificeras i en studie. 

Forskaren bör ge information till deltagarna gällande deras rättigheter. Deltagande är frivilligt 

och de har rätt att avbryta sitt deltagande. Studiens syfte och målgrupp beskrivs och samtycke 

måste finnas från alla deltagande parter. Jag började intervjun med att beskriva syftet och 

därefter diskuterade vi deltagarnas rättigheter. 
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Nyttjande av uppgifter om enskilda personer får inte användas i annat sammanhang än vad de 

är inhämtade för, om inte den enskilde medger annat enligt Stensmo (2002). Min avsikt är inte 

att använda materialet till annat än vad det är avsett för  

 

Vikten av konfidentialitet är hög. Forskaren har tystnadsplikt och uppgifter gällande 

deltagarna ska avidentifieras mycket noggrant fortsätter Stensmo. Det finns alltid en risk att 

människor insatta i just det område forskaren rör sig i kan känna igen beskrivningar av vissa 

fenomen och därav dra slutsatser om vilka deltagarna är. Det finns en risk att man i min studie 

kan identifiera lärosätens namn genom de uppfattningar som lyfts fram av lärarna. Mitt urval 

är litet vilket också kan försvåra konfidentialiteten. Vilket år skolan grundades eller antalet 

studenter på lärosätet nämns inte i min studie eftersom det försvårar avidentifieringen. Vid 

inledningen av intervjuerna diskuterade jag de etiska aspekterna med deltagarna men ingen 

kände någon oro för detta. Flera av deltagarna uttryckte att jag står för det jag tycker. Både 

deltagarnas namn och lärosäte är avidentifierat.  

 

3.5 Genomförande 
Alla intervjuer spelades in på band och jag prövade noga tekniken innan jag genomförde 

intervjuerna. Min farhåga var att intervjuerna skulle bli svåra att genomföra via telefon, men 

jag upplevde det nästan som motsatsen. Jag hade bestämt ett exakt klockslag då jag skulle 

ringa varje deltagare. De hade avsatt tid och var förberedda när jag ringde. Vi blev inte störda 

av de intryck man omedvetet skapar sig vid ett första personligt möte. Föreställningar om 

ålder, utseende, kroppsspråk etc. uteblev och fokus låg genast på syftet med själva intervjun. 

Genom ett strategiskt urval av pilotperson ämnade jag pröva mina frågors validitet. Men 

pilotpersonen fick istället delta i studien då den tillfrågade kursansvariga läraren på hennes 

lärosäte tackade nej till att delta. Det blev då för sent att ordna med en ny pilot vilket till viss 

del påverkade utformningen mellan den första intervjun och de efterföljande intervjuerna. Jag 

upptäckte att det redan vid den andra intervjun gick lättare att följa upp svaren med 

följdfrågor. Jag bad om att få återkomma till alla deltagare för ev. kompletteringar, vilket inte 

blev nödvändigt.  
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3.6 Transkribering 
Genom transkribering av intervjuerna lärde jag känna materialet väl. Kvale (1997) anser att 

intervjusamtalen struktureras genom utskrift. Det ger en överblick och är i sig början till en 

analys. Det är tidskrävande att transkribera ordagrant och tidsåtgången beror bl.a. på 

inspelningskvalitén och intervjuarens erfarenhet av att skriva enligt Kvale. En intervju av fem 

var svår att transkribera då ett missljud hördes ganska skarpt. För övrigt var kvalitén på 

inspelningen god. Utskriften underlättade analys och tolkning betydligt. Det gav en 

helhetsbild av intervjun och jag blev väl förtrogen med mitt material. När intervjuerna skrevs 

ut markerades även hummanden, skratt och pauser. Det har tagits bort från citat som redovisas 

i resultatdelen, om det inte har betydelse för min tolkning till citatet. En lång paus t.ex. kan i 

ett visst läge tolkas som att frågan är svår att besvara.  

 

3.7 Analys och bearbetning 
Vid analys och tolkning av materialet har jag utgått från Kvales (1997) sex analytiska steg. 

Jag har anpassat dem till mitt syfte och har därför inte med alla steg som Kvale beskriver. Jag 

har t.ex. inte med steg fem som handlar om att göra en ny intervju och steg sex som har 

inriktningen av en mer terapeutisk intervju. I ett första steg beskriver den intervjuade sin 

livsvärld. Hon delar med sig av tankar, känslor och upplevelser i förhållande till ett specifikt 

ämne. I ett andra steg upptäcker intervjupersonen själv nya förhållanden under intervjun. Nya 

samband visar sig utifrån det spontana berättandet. I ett tredje steg koncentrerar och tolkar 

intervjuaren, under intervjun, meningen i det som intervjupersonen säger. Resultatet kan bli 

en självkorrigerande intervju. I ett fjärde steg tolkas den utskrivna intervjun av intervjuaren. 

Först struktureras materialet, ofta genom utskrift. Sedan klarläggs materialet så analysen 

underlättas. Här sorteras väsentligt från oväsentligt, överflödigt material som upprepningar 

etc. elimineras. Under analysarbetet klarläggs den intervjuades egna uppfattningar och ger 

forskaren nya perspektiv på fenomen enligt Kvale (1997). Efter att ha skrivit ut intervjuerna 

läste jag igenom dem ett flertal gånger. Jag upptäckte då olika företeelser som återkom i alla 

intervjuer och jag fick även syn på likheter och skillnader i uppfattningarna. Huvudrubrikerna 

och underrubrikerna är till viss del hämtade från mina utgångspunkter i intervjuguiden och de 

valdes även pga. att informanterna lade extra stor tyngd vid dem i intervjun. Vissa 

underrubriker är enbart ett resultat av informanternas svar, de finns inte med i min 

intervjuguide.  
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3.8 Metoddiskussion 
Eftersom jag var intresserad av lärares uppfattningar gällande ämnet svenska som andraspråk 

på olika lärosäten var den kvalitativa ansatsen ett naturligt val för mig. Jag är nöjd med mitt 

val av metod. Telefonintervju fungerade mycket bra och min frågeguide hjälpte mig att 

begränsa och strukturera intervjuerna. Följdfrågorna var till stor hjälp när frågorna behövde 

klargöras eller när svaren behövde utvecklas. Jag upplevde det som positivt att mina frågor 

var relativt strukturerade men ändå öppna. Det vägledde deltagarna på ett tydligt sätt enligt 

mig.  

 

Det strategiska urvalet upplevde jag som positivt med tanke på den gedigna kompetens 

deltagarna hade. De var mycket väl insatta i ämnet vilket gav mig ett rikt material. De var 

strukturerade genom hela intervjun och jag fick svar på de frågor jag ställde. Det underlättade 

mitt analysarbete betydligt. Jag upplevde att jag var en bättre intervjuare efter den första 

intervjun och det kan ha påverkat den första deltagarens möjligheter att utveckla sina svar. 

Den första deltagarens svar var dock så välformulerade och fylliga så jag tror inte det 

påverkade resultatet. Analys och bearbetning gick relativt lätt enligt Kvales (1997) analytiska 

steg. En svårighet var dock att begränsa sig eftersom jag upplevde allt i intervjuerna som 

intressant. Jag försökte att hålla fokus på studiens syfte och frågeställningar. Att tolka andras 

tankar och uppfattningar kräver kunskap om det specifika ämnet och forskarens förmåga att 

förstå och sätta sig in i den andras livsvärld blir viktig hävdar Kvale. Jag hoppas att jag med 

respekt för deltagarna har lyckats att förstå och tolka vad de ville förmedla.  
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4. Resultat 
Resultatet presenteras genom en indelning i huvudrubriker och underrubriker. Jag lyfter fram 

citat för att påvisa skillnader och likheter i informanternas uppfattningar. Citaten är även 

valda utifrån studiens syfte och frågeställningar. Efter citaten följer en tolkning av materialet. 

Varje huvudrubrik avslutas med en sammanfattning. Vissa upprepningar förekommer 

medvetet för att jag vill belysa fenomen som ofta återkom i intervjuerna. 

 

4.1 Vetenskaplig syn på lärande 
Informanternas uppfattningar om det vetenskapliga synsätt som präglar utbildningen i svenska 

som andraspråk beskrivs utifrån olika teorier gällande lärande. De beskriver ett 

förhållningssätt som styrs av det synsätt lärarutbildningen grundar sig i samt hur utbildningen 

präglats av det vetenskapliga synsättet.  

 

4.1.2 Teorier 
Uppfattningen att frågan gällande det vetenskapliga synsättet är viktig och att all utbildning 

ska utgå från teorin framkommer tydligt. Informanterna hade vissa svårigheter att svara på 

frågan om vilket/vilka vetenskapliga synsätt det är som präglar kurserna i svenska som 

andraspråk.  

 
O… det där är ju en jättesvår fråga eftersom den har så många olika djup. 
 
Ja… det var ingen lätt fråga tycker jag inte (skratt)… Ja alltså naturligtvis finns det en teoretisk 
grundsyn… 

 
Någon informant vill inte svara så precist på frågan. Just nu arbetar hon inte med svenska som 

andraspråk i den nya utbildningens inriktning och därför vill hon inte uttala sig. Jag uppfattar 

att det finns en tvekan i att vilja ha en klar åsikt om det vetenskapliga synsättet om lärarna 

själva inte varit med och utformat kurserna/kursplanerna. Svårigheten i att besvara frågan 

angående synsättet kan också tolkas som att man inte har insyn i alla kurser som erbjuds i 

svenska som andraspråk och att det inte heller förs diskussioner gällande det vetenskapliga 

synsättet på lärosätena. Lärarna kommer även in på att beskriva organisationen istället för 

synsättet vilket kan tolkas som att frågan om vetenskapligt synsätt är komplex och svår att 

besvara.  
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Det sociokulturella perspektivet tas upp och att det handlar om att vidga perspektiven. Jag 

förstår det som att man inte ska se andraspråksinlärning som en helt och hållet mekanisk  

process utan att det även handlar om alla sociala faktorer i samhället som påverkar inlärning. 

Det behövs för att bredda synen på vad andraspråksinlärning handlar om och för att förstå de 

processer som pågår i klassrummet. En annan uppfattning som uttrycks gällande det 

vetenskapliga synsättet är den konstruktivistiska synen på lärande. Det beskrivs som att 

inlärare bygger sin egen kunskap utifrån det inflöde de får från sin omgivning. Kultur och 

språk ses inte som statiska företeelser utan är i ständig förändring på olika sätt mellan 

människor. Bourdieus tankar gällande kapitalbegrepp nämns. Språket ses som ett kapital och 

maktmedel. Min tolkning av den uppfattningen är att det kan generera för- och nackdelar 

beroende av vilket språkligt och kulturellt kapital individen har med sig till skolan. Antingen 

känner sig individen hemma i skolan eller främmande för de mönster som skolan står för.  

En uppfattning som nämns är även det kognitiva synsättet och Vygotskijs teorier.  

 
…ja det kognitiva synsättet det gäller ju generellt skulle jag vilja säga i, i, när det gäller…inlärning 

överhuvudtaget och så och det är ju väldigt rådande överhuvudtaget här i lärarutbildningen och så, 

Vygotskij och så där va. 

 
 De uppfattningar som framkommer gällande det vetenskapliga synsättet varvas med namn på 

teoretiker som representerar olika vetenskapliga synsätt. Ibland kan svaren tolkas som att t.ex. 

Vygotskij står för något annat än det sociokulturella perspektiv som också nämns. Vad 

innebär ett vetenskapligt synsätt och vilka olika synsätt finns att relatera till? Som jag ser det 

så nämner informanterna det sociokulturella perspektivet samt det kognitiva och 

konstruktivistiska perspektivet. De teoretiker som sedan nämns är en del av de synsätten.  

 

4.1.3 Förhållningssätt till lärande och till individen 
Informanterna återkommer vid ett flertal tillfällen till vikten av lärares attityder och 

bemötande i relation till vetenskapligt synsätt. Det förhållningssätt läraren har till sina elever 

och till lärande påverkar individens utveckling. Är läraren medveten om sina egna värderingar 

och normer och om läraren tar hänsyn till mångfalden i gruppen så gagnar det inläraren. 

Gruppen utgör normen och inte läraren. De påpekar vidare att lärare måste ha kunskap om hur 

man lär ett första- resp. ett andraspråk.  
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Verksamheten ska utgå från ett interkulturellt, eller ett flerspråkigt perspektiv, både i 

förskolan och i skolan. Ett språk- och kunskapsutvecklande arbete ska prägla vardagen. 

Inläraren ges då förutsättningar att arbeta med språk anser informanterna. 

 

En uppfattning som uttrycks gäller lärares förhållningssätt till inläraren utifrån ett teoretiskt 

perspektiv.  

 
Jag vet inte om det är ett vetenskapligt synsätt men förhållningssätt alltså, lärares förhållningssätt 

till sina elever. Att se dem som människor som kan… 

  

 
Läraren nämner svårigheten i att skilja mellan vad som är ett förhållningssätt till barnet och 

vad som är ett vetenskapligt synsätt. Utsagan visar att läraren ser på barn som människor som 

kan och det anser jag kan relateras till det konstruktivistiska synsättet. Det visar att den 

vetenskapliga synen präglar förhållningssätt till lärande och till individen. Det kan vara en 

förklaring till lärarnas osäkerhet i att skilja mellan vetenskaplig syn och förhållningssätt. För 

övrigt beskriver lärarna olika teorier gällande andraspråksinlärning kopplat till ett visst 

förhållningssätt. 

 

4.1.4 Utbildningens utformning och innehåll utifrån ett vetenskapligt synsätt 
Uppfattningar om ett specifikt synsätt har präglat innehåll och utformning av utbildningen 

skiljer sig en del mellan informanterna. De är alla överens om att teorin alltid styr innehållet i 

kurserna samt den kurslitteratur som finns att tillgå. En uppfattning är att utbildningen inte har 

följt med samhällets förändring och att det finns en del kvar att önska gällande utformningen 

av utbildningen i ett mångfaldsperspektiv.  

 

En annan uppfattning är att lärosätet har påverkats av det mångkulturella Sverige och att deras 

lärosäte har en interkulturell profil eller pedagogik.  

 
 Men det som präglar vår syn på svenskämnet är ju hur Sverige ser ut idag, o Sverige idag är 

inte enspråkigt svenskt… o vårt huvudämne heter ju inte svenska o svenska som andraspråk, 

utan det heter svenska i ett mångkulturellt samhälle. Så det vetenskapliga synsättet…  
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Lärarna beskriver skillnader i hur lärosäten utformat sina kurser utifrån ett vetenskapligt 

perspektiv. På ett par lärosäten tycks synen på lärande utifrån mångfald ha präglats mer 

konkret i utbildningen. Ett lärosäte har förändrat utbildningen i svenska och svenska som 

andraspråk så studenterna läser båda ämnena parallellt i ett vidgat svenskämne. Det 

interkulturella perspektivet visar sig i indelningen av grupper på något lärosäte, där de 

försöker ha mångfalden i fokus och det visar sig i utformningen av kurserna som erbjuds. 

Arbetsgrupper ska även vara så heterogena som möjligt i förhållande till flerspråkighet, kön 

och ålder. Det finns ett stort antal flerspråkiga studenter på vissa lärosäten och därför blir 

mångfalden ett naturligt inslag i undervisningen och utformningen av utbildningen.  

 

Det finns mer att önska gällande utformningen av kurserna i ett flerspråkigt perspektiv enligt 

flera informanter. Som det ser ut idag på flera lärosäten så krävs att studenter väljer ämnet 

svenska som andraspråk för att de ska få del av det flerspråkiga perspektivet. Informanterna 

tror dock att en förändring är på gång på olika lärosäten, men det tar tid.  

 

En uppfattning handlar om vikten av att få syn på sitt eget förhållningssätt till lärande, sin 

egen språksocialisation. Det kan tolkas som att frågan gällande vetenskapligt synsätt är 

relevant för studenterna om de ska kunna få syn på sitt eget förhållningssätt. Läraren i 

klassrummet bör kunna sätta ord på vilken teori hon grundar sitt förhållningssätt och 

arbetssätt i menar informanterna. Om lärare på olika lärosäten belyser det vetenskapliga 

synsättet mer konkret så blir kopplingen där emellan tydligare för studenterna.  

 

Alla informanter återkommer vid ett flertal tillfällen till vikten av att alla lärare i 

lärarutbildningen bör få kunskap om det flerspråkiga perspektivet.  

 

4.1.5 Sammanfattning  
Alla informanter förutom en uttrycker att frågan gällande det vetenskapliga synsätt som 

präglar utbildningen i svenska som andraspråk är svår att svara på och flertalet informanter 

vill att jag preciserar frågan. Därefter svarar de relativt likvärdigt. Alla uttrycker att kurserna 

utgår från en teori, en syn på lärande och flertalet informanter beskriver olika teorier. 

Informanterna anser att innehållet oftare än utformningen präglas av det vetenskapliga 

synsättet med få undantag. En önskan finns att utbildningens utformning ska förändras så att 

alla lärare, oavsett val av kurs, ska få kunskap om andraspråksperspektivet.  
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Här skiljer det sig till viss del åt mellan utbildningarna och ett par lärosäten har idag ett 

interkulturellt perspektiv i fler kurser än i svenska som andraspråk enligt informanternas 

uppfattningar. Lärares attityder och värderingar påverkar inläraren. Lärares förhållningssätt 

till flerspråkighet och deras förmåga att bedriva ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

betyder mycket för inlärarens helhetsutveckling.  

 

4.2 En ökad språklig och kulturell mångfald 
Informanternas uppfattningar om hur utbildningen bör förhålla sig till grundskolans ökade 

språkliga och kulturella mångfald uttrycks bland annat i ett interkulturellt perspektiv. 

Informanterna beskriver även lärarhögskolans organisation gällande svenska som andraspråk 

och hur de skulle vilja att det var organiserat i lärarutbildningen och i grundskolans 

utbildning. De menar även att alla lärare i utbildningen måste förberedas inför den mångfald 

som finns i det samhälle vi lever i och att det är mångfalden som är princip.  

 

4.2.1 Organisation av svenska som andraspråk i lärarutbildningen 
Organisationen skiljer sig till viss del åt mellan de olika lärosätena. Alla informanter är dock 

överens om att det krävs en förändring gällande organisation. Det interkulturella perspektivet 

och kunskaper om andraspråksinlärning menar de måste finnas med i hela lärarutbildningen. 

En uppfattning är att de interkulturella perspektiven genomsyrar hela utbildningen på deras 

lärosäte men att de fortfarande kan bli bättre på det. Något lärosäte har även en obligatorisk 

kurs för alla lärare som heter Kultur och migration. I den kursen finns en delkurs som berör 

språksocialisation och andraspråksperspektivet. Det saknas dock specialisering i svenska som 

andraspråk på lärosätet menar informanten, men utbildningen i svenska som andraspråk 

passar så väl in i deras lärarutbildning så i en framtid ska det erbjudas studenterna både en 

inriktning och en specialisering. Det hänger dock på anställda lärares kompetens om de ska 

kunna starta den utbildningen enligt informanten.  

 
… vår lärarutbildning, därför att så som den ser ut idag så har vi, så ska alltså de här perspektiven 

genomsyra hela utbildningen. Men för närvarande har vi ingen specialisering i svenska som 

andraspråk…  
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Det märks tydligt att uppfattningarna gällande organisation av svenska som andraspråk skiljer 

sig åt mellan olika lärosäten. Ett lärosäte har ett interkulturellt perspektiv men de saknar den 

fördjupning som krävs i ämnet svenska som andraspråk. Det kan tolkas som att kunskaperna 

lätt kan bli för ytliga om inte möjlighet till specialisering i ämnet svenska som andraspråk 

finns. På ett lärosäte har det skett stora förändringar gällande organisation och innehåll. De 

har vidgat svenskämnet till att innefatta även svenska som andraspråk men de har inte ett 

interkulturellt perspektiv i alla kurser på lärarutbildningen. Det är endast om du väljer ämnet 

svenska i ett mångkulturellt perspektiv som du får med dig de kunskaperna. Jag förstår det 

som att förändringen från två- till ett svenskämne samtidigt innebär att poängen i vartdera 

ämnet blir färre. Något måste prioriteras bort om inte utbildningen förlängs och uppfattningen 

är att ämnena kan komma att urvattnas. Generellt är lärarnas uppfattning att diskussioner förs 

gällande en förändrad syn av kursernas innehåll på lärosätena, men samtidigt är det en stor 

stoffträngsel. De menar att förändringen mot det mer interkulturella perspektivet försvåras 

just av att många delar ska få plats i kurserna. 

 

En uppfattning gällande organisation av svenska som andraspråk är att om lärare ska få med 

sig kunskaper i ämnet beror mycket på vilket intresse man har som lärarstudent, vilka kurser 

studenter väljer samt undervisande lärares intressen. Det flerspråkiga perspektivet genomsyras 

inte på alla lärosäten i alla kurser i den grad det borde enligt informanterna.  

 
…inte i tillräckligt hög grad, inte alls så mycket som man borde ta upp, det är väldigt avhängigt av 

vilka kurser, vilka lärare faktiskt. Precis som det är om man tänker på att genus ska genomsyra, så 

handlar det också om vilka lärare som har kunskap o är intresserade. 

 

Uppfattningen är att studenterna tillägnar sig kunskaper i svenska som andraspråk om de 

väljer de kurserna specifikt. Lärarnas vilja är dock att alla kurser ska genomsyras av 

andraspråksperspektivet och att det inte ska vara avhängigt av vilken kurs studenten väljer. 

Konsekvensen av det blir som jag uppfattar det att alla lärare på olika lärosäten bör ha viss 

kunskap om ett interkulturellt perspektiv, oavsett vilket ämne de undervisar i. 

 

En uppfattning är att utbildningen idag i svenska som andraspråk erbjuds i form av en 

inriktning och en specialisering på 40-60 poäng på deras lärosäte. Det finns en önskan om att 

antalet platser och intagningar gällande svenska som andraspråk ska öka eftersom efterfrågan 

är stor. 
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Och det framgår ju också utav den nationella kartläggningen att de, de finns stora brister när det 

gäller utbildningen. Att ja, vi anser, jag anser att det skulle behövas fler utexaminerade lärare i 

svenska som andraspråk. 

 
Här lyfts en uppfattning som jag ser det gällande både bristande kvalité på utbildningen och 

att antalet lärare med kompetens i svenska som andraspråk är för få. Informanten relaterar till 

den nationella kartläggningen av svenska som andraspråk (Myndigheten för skolutveckling, 

2004) vilken även den visar på behovet av fler utbildade lärare med kunskap om 

andraspråksinlärning. 

 

En uppfattning gällande uppdragsutbildning är att den ökade mångfalden i samhället har 

påverkat utformningen av kompetensutvecklingen på så sätt att den idag vänder sig mer mot 

alla lärare, oavsett ämne, inte bara lärare i svenska som andraspråk. Det kan tolkas som att 

uppdragsutbildningar kan ha lättare för att förändra sig eftersom det är uppdragsgivarens 

behov som styr kompetensutvecklingen, till skillnad från lärarutbildningen som styrs av andra 

krav.  

 

Informanterna är överens om att det på flertalet lärosäten saknas vissa delar i utbildningen 

idag och att det är svårt att hitta en bra lösning gällande organisationsfrågan. De lyfter fram 

vikten av att en gedigen svenska som andraspråksutbildningen ska finnas i framtiden, där 

studenterna får med sig minst 40 poäng i ämnet. Det måste finnas specialister i ämnet svenska 

som andraspråk anser informanterna.  

  

4.2.2 Organisation av svenska som andraspråk i grundskolan 
Informanternas uppfattning om organisation av svenska som andraspråk i grundskolan idag är 

att det ser väldigt olika ut på olika skolor. En uppfattning är att det finns mycket lite forskat 

om kvalitén på undervisningen i svenska som andraspråk och informanten relaterar till den 

nationella kartläggningen (Myndigheten för skolutveckling, 2004) som också lyfter den 

problematiken. Informanter anser att det ofta finns brister gällande både organisation och 

kvalité. De skolor som lyckats bedriva ämnet svenska som andraspråk så som det är tänkt 

utifrån grundskoleförordningens riktlinjer och kursplanen har oftast välutbildade, medvetna 

lärare i sva menar de.  
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Att tyvärr så, så tyvärr verkar det ju va så att ämnet för en väldigt tynande tillvaro och inte har nån riktig 

form ute på skolorna utan det är väldigt mycket att man säger, att det finns med i den vanliga 

klassundervisningen eller nånting sånt och, att de, de, jag tycker att det finns väldiga brister i hur man 

tydliggör ämnet…  

 
Informanterna anser att ämnet har en låg status och att kvalitén påverkas mycket av om det 

finns utbildade, medvetna lärare på skolorna. Med fler utbildade lärare i ämnet svenska som 

andraspråk skulle både status och kvalité höjas menar de. En annan uppfattning är även att 

lärare i grundskolan försvarar frånvaro av undervisning i sva med att andraspråksperspektivet 

finns med i den vanliga klassundervisningen. Min tolkning är att informanten beskriver den 

svårighet som finns gällande ämnets funktion i grundskolan idag och att det till viss del beror 

på lärares okunskap om ämnet.  

 

En uppfattning är att skolledares roll har stor betydelse för ämnets funktion i grundskolan. 

 
…har inte skolledarna en medvetenhet om detta så fungerar det inte eftersom jag tycker det hela bygger 

på organisatorisk nivå. Skulle man medvetet göra satsningar på skolledare så kan man få det att fungera.  

 

Informanterna anser att med medvetna skolledare kan lärare i svenska som andraspråk få stöd 

i att utforma ämnet. De menar att det är en ledningsfråga och att lärare i svenska som 

andraspråk ofta får kämpa mot ett okunnigt kollegieteam. Med insatta skolledare skulle 

ämnets status och kvalité öka.  

 

4.2.3 Alla lärares ansvar 
Flera informanter återkommer till vikten av att vara medveten om på vilket sätt man själv ser 

på världen och vad man som lärare utifrån det förmedlar i klassrummet. Uppfattningen är att 

lärarutbildningen generellt måste arbeta mer med de åsikter, attityder och värderingar som vi 

själva bär med oss men inte alltid är medvetna om. Informanterna är överens om att det måste 

finnas en utbildning i svenska som andraspråk så att lärare har en fördjupad kunskap om det 

flerspråkiga perspektivet. De är också överens om att alla lärares kunskap måste öka gällande 

det flerspråkiga perspektivet. Förutsättningarna för det ser inte likadana ut på utvalda 

lärosäten idag. Informanterna återkommer ständigt under intervjun till just aspekten om alla 

lärares ansvar för det flerspråkiga perspektivet och utbildningens bristande förmåga att 

tillgodose detta. 
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…jag måste säga att lärarutbildningen hos oss i högre grad tillgodoser de här perspektivet, just att, att 

den här enspråkiga monokulturella normen inte har tolkningsföreträde på samma sätt som den kanske har 

på andra lärarutbildningar.  

 

Informanten anser att studenterna generellt på hennes lärosäte känner sig väl rustade när de 

ska möta flerspråkiga elever i sin yrkesprofession. Hennes uttalande kan ses som att hon inte 

exakt vet hur det är, men hon har en föreställning om att deras lärarutbildning mer än andra 

utbildningar, har lyckats förmedla vikten av ett interkulturellt perspektiv till alla studenter.  

 

En uppfattning är att ämnet svenska som andraspråk har en låg status även bland lärare på 

grundskolorna och att det råder stor okunskap kring ämnet. Enligt informanterna finns stora 

brister gällande att följa och förstå kursplanen.  

 
…o att det tyvärr idag är nåt sorts slaskämne fortfarande, där man sätter dom som är absolut svagast. 
 

Min tolkning är att lärarna anser att det främst är de svagpresterande eleverna som får läsa 

ämnet svenska som andraspråk. Det visar enligt lärarna på den okunskap som råder bland 

lärare och skolledare i grundskolan om ämnet svenska som andraspråk. En uppfattning är att 

det är stor skillnad mellan stöd och utbildning i ämnet svenska som andraspråk. En informant 

anser att eleverna ges stöd och att lärare försöker fylla luckor istället för att bedriva adekvat 

undervisning i svenska som andraspråk. Det kan förstås som att det inte finns en långsiktig 

planering kopplat till kursplanen och att ämnet bedrivs på annat sätt än vad som är tänkt.  

 

Det krävs kunskap om bedömning hos alla lärare på skolorna oavsett vilket ämne de 

undervisar i menar flera informanter. Test informanterna förespråkar är processinriktade test, 

som performansanalys och de lyfter fram portfolio som en hjälp vid bedömning. En 

uppfattning är att eleverna fortfarande testas rikligt med standardtest som inte är utformade 

för andraspråkselever. 

 
Ja det finns ett test som heter Bok-Up och jag tycker det testet är hemskt. Det krävs en kritisk granskning 

av de test som används. Det är ett absurt redskap. 

 

Jag tolkar utsagan som en upprörd iver över att vissa skolor använder test som Bok-Up. Hon 

anser att det saknas kunskap och medvetenhet om de redskap som finns som är mer anpassade 

till andraspråkselever. 
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Flera informanter anser att kvalitén gällande ämnet är bristfällig just för att få lärare har 

kunskap om andraspråksinlärning och bedömning. De nämner även Svan- och DLS-test och 

de uttrycker att sådana test speglar en annan syn på barn än den vi bör ha idag för att nå målen 

och leva upp till läroplanen. Med mer processinriktade test nås en bättre måluppfyllelse enligt 

informanterna.  

 

 4.2.4 Sammanfattning 
Informanterna hävdar att det måste finnas ett interkulturellt perspektiv i alla kurser på 

lärosätena utifrån det mångkulturella samhälle vi lever i.  En uppfattning är att lärosätet har 

förändrats mot att alla lärare ska få kunskap om andraspråksinlärning. En annan uppfattning 

är att lärosätet har en bit kvar innan det målet är uppfyllt. Informanterna menar att alla lärare 

måste ha kunskap om frågor gällande mångfald och därigenom kan ämnets status och kvalité 

höjas. Vikten av insatta skolledare påtalas samt behovet av kunskap om bedömning.  

 

4.3 Synen på ämnet svenska som andraspråk i framtiden 
Informanternas uppfattningar om ämnets framtid skiljer sig åt till viss del. Det gäller frågan 

om det ska finnas ett eller två svenskämnen i framtiden.  

 

4.3.1 Ett eller två svenskämnen 
En informant kan inte uttala sig i frågan om det ska finnas ett eller två svenskämnen i en 

framtid. Hon känner sig inte tillräckligt insatt i den debatt som förs angående detta. Övriga 

informanter anser att det är en svår fråga att svara på, men de tror att två ämnen måste finnas 

kvar så länge som inte en reell förändring skett så att fler utbildade lärare i ämnet svenska som 

andraspråk examinerats och att en uppgradering av ämnets status kan skönjas.  

 
Därför att jag tror att tar man bort svenska som andraspråk som ett ämne så äts det upp av svenskan, o 

man ser inte behovet utav den här särskilda andraspråksinlärningen som finns 

 

Svenska som andraspråk måste finnas som ett eget ämne med en egen kursplan så länge det 

finns brister i undervisningen och eleverna inte når måluppfyllelse hävdar de flesta 

informanterna.  
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Lärarna anser även att utbildningen i sva behöver kompletteras med kunskaper i läs- och 

skrivutveckling. Studenterna behöver få med sig kunskap om arbete med 

litteratur/skönlitteratur och textbehandling. Det ser lärarna som en brist i dagens utbildning i 

svenska som andraspråk. En uppfattning är även att fokus legat allt för mycket på själva 

språkanvändningen i utbildningen i sva och att mer fokus måste ligga på det interkulturella 

perspektivet generellt och på det didaktiska perspektivet. 

 

4.3.2 Sammanfattning 
Frågan om det ska finnas ett eller två svenskämnen i en framtid är enligt informanterna svår 

att besvara men de flesta anser dock att det ska finnas två svenskämnen. En risk finns att 

svenska som andraspråk äts upp av svenskämnet om man inte särskiljer dem enligt 

informanterna. De ser även att utbildningen i svenska som andraspråk behöver kompletteras 

med kunskap om läs- och skrivutveckling och litteraturläsning. Det krävs också en vidgad syn 

på ämnet från fokus på språkanvändning mot ett mer interkulturellt/didaktiskt perspektiv.  

 

4.4 Skillnader mellan olika lärosäten 
Jag valde att undersöka äldre och yngre lärosäten och större och mindre lärosäten för att se 

om det var någon skillnad i uppfattningar om ämnet svenska som andraspråk. Tankar om 

likvärdighet i utbildningen presenteras och förändringar i utbildningen uppmärksammas.  

4.4.1 Likvärdighet i utbildningen 
Uppfattningarna om vikten av utbildningens likvärdighet skiljer sig åt. De flesta anser dock 

att en viss likvärdighet bör finnas men att det även måste ges möjlighet till individuell 

profilering. En uppfattning är att utbildningen kan stagnera om inte möjligheter till individuell 

utformning av kurserna finns. Ett argument för att utbildningen ska vara likvärdig är att en 

viss kvalité säkras enligt lärarna. Den forskning som finns inom området svenska som 

andraspråk styr enligt en lärare kursernas innehåll. Det leder i sin tur automatiskt till en viss 

likvärdighet. 

 
Ja en likvärdighet  tycker jag att det ska vara. Jag tycker att det ska vara en likvärdighet i all utbildning 

över hela landet.  När man tittar på kursplaner så känns det som en del är mer teoretiskt inriktade och 

andra är mer didaktiskt inriktade. 

 
Nej det tycker jag inte. Jag tycker det måste finnas individuella möjligheter. 
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Jag tolkar uppfattningarna som att det bör finnas en likvärdighet för att lärare ska ha ungefär 

samma kompetens efter avslutad utbildning. Det krävs vissa kompetenser i läraryrket och med 

en viss likvärdighet garanteras alla studenter de kunskaperna. Däremot bör det även finnas 

möjlighet till variation vilket enligt en uppfattning leder till en viss flexibilitet på lärosätet. 

Likvärdighet menar en lärare, leder även till att studenter kan byta lärosäte under 

utbildningens gång och det ses som en fördel. Utsagan kan tolkas som att det finns en konflikt 

i att å ena sidan sträva mot en likvärdighet vilket kan medföra en viss kvalitetsnivå gällande 

studentens kompetens och å andra sidan vilja behålla möjligheten till profilering vilket kan 

leda till olikheter i studenters kompetens.  

 

En uppfattning är att de nätverk som finns för lärare i svenska som andraspråk ger möjlighet 

till en ökad kunskap om varandras lärosäten och det kan bidra till en likvärdighet i synen på 

ämnet svenska som andraspråk.  

 

4.4.2 Förändringar i utbildningen 
Resultatet kan tolkas som att de lärosäten som är yngst och minst i min undersökning har 

förändrat utbildningen mer mot ett interkulturellt perspektiv än de äldre och större lärosätena. 

Det kan ses som att det är lättare att förändra på ett nyare lärosäte där den vetenskapliga synen 

eller traditioner kanske inte ”sitter i väggarna” lika mycket som vid ett äldre lärosäte. Det kan 

även tolkas som att mindre högskolor är mer förändringsbenägna för att det är lättare rent 

organisatoriskt om lärosätet är mindre. Det kan också bero på lärarnas kompetens i svenska 

som andraspråk på lärosätet och ledningens/kollegors vilja att förändra. Min tolkning utifrån 

uppfattningarna som framkommit är att ett par lärarutbildningars geografiska läge har haft en 

faktisk påverkan på förändringarna som skett på utbildningen. För övrigt kan det finnas flera 

olika skäl till resultatet. 

 

4.4.3 Sammanfattning 
Uppfattningarna skiljer sig till viss del åt gällande utbildningens likvärdighet på olika 

lärosäten. En viss likvärdighet anser dock de flesta informanter krävs för att säkra kvalitén.  

Resultatet visar att de yngre och mindre lärosätena har förändrat utbildningen mer mot ett 

interkulturellt perspektiv än de äldre och större lärosätena. Skälen till det kan vara flera.  
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5. Diskussion och slutsats 
I detta avsnitt diskuterar jag resultatet i relation till litteraturen och mina egna tankar. Jag 

avslutar med förslag på fortsatt forskning.  

 

Det finns en tydlig samstämmighet mellan den litteratur jag bearbetat och lärarnas 

uppfattningar om ämnet svenska som andraspråk. Lärarnas uppfattningar om det 

vetenskapliga synsättet och synen på ämnet generellt överensstämmer. Även synen på hur 

organisationen bör se ut på lärosätena överensstämmer. Det som skiljer åt i uppfattningar är 

beskrivningar av hur ämnet organiseras idag på olika lärarutbildningar.  

 
Min inledande fråga om lärarnas uppfattningar angående den vetenskapliga synen på lärosätet 

var inte självklar att besvara. Det krävdes följdfrågor och förtydliganden från mig. Jag tror 

inte att det beror på lärarnas okunskap utan mer på att det finns en komplexitet i frågan. Jag 

förväntade mig att lärarna mer tydligt skulle framhäva den vetenskapliga syn lärosätet har i 

förhållande till lärande. I studien nämns det sociokulturella och det kognitiva och 

konstruktivistiska perspektivet, vilket även flera författare belyser (Säljö, 2002, Dysthe, 2003, 

Runfors, 2003). 

 

 Jag anser att det krävs en tydlig koppling mellan teoriperspektiven och val av förhållningssätt 

och arbetssätt under hela utbildningen, vilket även Hartman (2005) belyser. Det finns annars 

en risk för att studenter generellt inte tillägnar sig ett tillräckligt teoretiskt språk och en 

förståelse för att den vetenskapliga synen på lärande i viss mån styr deras val i vardagen. Säljö 

(2002) skriver att teorin kan bli osynlig genom att vi tar den för given. Studien ger i viss 

utsträckning stöd för detta synsätt. Det leder enligt Säljö till att vi inte ser att det finns fler 

teorier att förhålla sig till och att också förändra sig till. Resultatet i denna studie visar att det 

är viktigt att studenter får syn på sitt eget förhållningssätt. Lärarutbildningen bör därför 

reflektera mycket kring teori och förhållningssätt i vardagen. Skolverkets rapport (2001) 

understryker vikten av ett interkulturellt synsätt i undervisningen som relateras till lärares 

förhållningssätt i mångkulturella klasser. Lärarna i min studie diskuterar det interkulturella 

perspektivet, både genom att beskriva ett förhållningssätt till lärande och till vetenskaplig syn 

på lärande. Hartman (2005) framhåller betydelsen av reflektion kring värdegrundsfrågor i 

både lärarutbildningen och skolan och där kan frågor gällande det interkulturella perspektivet 

belysas. 
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 En stor del av den litteratur jag hänvisar till (Myndigheten för skolutveckling, 2004; 

Hyltenstam och Lindberg, 2004, m.fl.) lyfter fram behovet av en statushöjning av ämnet 

svenska som andraspråk. Informanterna i min studie anser också att statusen gällande ämnet 

sva behöver stärkas. Med ett införlivat teoretiskt språk kan studenterna visa på ämnets 

funktion och det i sin tur kan höja statusen och kanske ännu viktigare kvalitén i ämnets 

tillämpning.  

 

Vårt samhälle har förändrats en hel del från 1960-talet och framåt (Cummins, 2001). Vi har en 

ökad språklig och kulturell mångfald vilket ställer krav på en samhällelig förändring. Skolan 

har enligt lärarna på de olika lärosätena inte förändrats i den takt den borde. Både grundskolan 

och lärarutbildningen behöver anpassa sig till det mångkulturella samhälle vi lever i och det 

förtydligar även regeringens proposition (1999/2000: 135). Studien jag genomförde våren-05 

(Sandell Ring, 2005) visar även den på behovet av kompetensutveckling för alla lärare samt 

en förändrad organisation av lärarutbildningen. Idag finns inte tillräckligt många utbildade 

lärare i svenska som andraspråk för att alla elever som har rätt till det ska kunna erbjudas 

ämnet (Myndigheten för skolutveckling, 2004). Lärare i grundskolan anser ofta att 

undervisningen av andraspråkselever är en uppgift för enbart lärare i svenska som andraspråk. 

Den synen framträder också i denna studie liksom att många lärare inte ser behovet av att 

arbeta språk och kunskapsutvecklande i alla ämnen. Eller rättare sagt, lärare anser ofta att de 

redan arbetar språk- och kunskapsutvecklande eftersom de arbetat med flerspråkiga elever i 

många år. Med ämneslärare som har kunskap och förståelse för vad det innebär att lära både 

språk och kunskaper samtidigt kan en bättre måluppfyllelse nås och färre elever tvingas 

misslyckas i skolan. Med fler medvetna, utbildade lärare i svenska som andraspråk kan en 

kompetensutveckling ske ute på skolorna framhäver både litteraturen och studiens 

informanter.  

 

Informanterna anser att skolledarna fyller en viktig funktion genom styrning och stöd till 

lärare i ämnet sva. Med mina erfarenheter instämmer jag i att det krävs att skolledare har 

kunskap om både innehåll och organisation i ämnet för att det ska få förutsättningar att 

bedrivas på ett tillfredsställande sätt. Studiens resultat kan också ses som att det är viktigt att 

alla lärosäten följer exemplet att ha ett interkulturellt perspektiv i alla kurser i 

lärarutbildningen, vilket även propositionen förespråkar (1999/222: 135) Det krävs då även en 

kompetensutveckling för lärare på lärarutbildningen enligt mig. 
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Informanterna vill tydligt påvisa att det även krävs en reell fördjupning i ämnet svenska som 

andraspråk, eftersom de lärarna blir nyckelpersoner på skolorna i utvecklingen av ämnet sva. 

Det belyser också Holmegaard och Wikström (Hyltenstam och Lindberg, 2004), som menar 

att alla lärare bör ha en förståelse för mångfaldsfrågor och att lärare i svenska som andraspråk 

ska ha spetskompetensen, den teoretiska och praktiska ämnesfördjupningen. Studien visar att 

det är en stoffträngsel i kurserna vilket påverkar innehållet. Krävs möjligen en förlängd 

utbildning utifrån de krav som ställs idag på lärare? Behöver vi följa andra länders exempel 

och utöka utbildningens längd för att lärare ska få med sig de kunskaper som krävs för att 

undervisa i ett mångkulturellt samhälle? Det finns en risk att ämnena urvattnas om fler 

perspektiv ska in under samma tid. Kunskaperna kan lätt bli ytliga och i det finns en fara 

anser jag. Fortfarande behövs enligt denna studie två svenskämnen med en gedigen utbildning 

för båda ämnena. 

 

Den uppdragsutbildning som erbjuds till lärare och skolledare betyder oerhört mycket för att 

en förändring ska ske ute på skolorna enligt egna erfarenheter. Jag har själv tagit del av den 

utbildningen och jag anser att den fyller en viktig funktion. Uppdragsutbildningen vänder sig 

mer mot alla lärare idag, oavsett ämne. Det är i linje med vad lärare i denna studie förordar. 

Jag hoppas kommuner/skolor fortsätter att satsa pengar på uppdragsutbildning i svenska som 

andraspråk. Det skulle kunna innebära ökad måluppfyllelse och en större medvetenhet hos 

personalen. Regeringen satsar extra pengar år 2006-07 till utvalda kommuner. 

Mångkulturella, segregerade skolor som behöver nå en högre måluppfyllelse får genom 

kompetensutveckling möjlighet att öka sin kunskap gällande mångfald i denna satsning. 

 

Flera informanter talar om bedömning som underlag för sva-undervisning. De ser brister i 

grundskolan idag utifrån vilka verktyg som används. Min erfarenhet är också att det råder stor 

brist på kunskap om hur man bedömer ett andraspråk och oftast används fortfarande 

standardtest. Informanterna nämner test som Bok-Up, DLS och Svan-test som de helt 

förkastar. Bedömningen ska ligga till grund för lärarens dagliga planering i klassrummet och 

vara ett stöd vid utvecklingssamtal, men oftast lyfts elevens brister fram i dessa test istället för 

vad eleven faktiskt kan och de används inte i en kontext. Abrahamsson och Bergman (2005) 

menar att andraspråkselever kan ligga på en kognitivt hög nivå men de kan inte uttrycka sina 

tankar på sitt andraspråk eftersom inte ordförrådet räcker till. Därmed stämplas de som att de 

inte kan. 
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Bedömer man istället elever utifrån interimspråksteorin tas hänsyn till den tid det tar att lära 

ett andraspråk. Med verktyget performansanalys tas hänsyn även till innehållet eleven vill 

förmedla och bedömningen sker i en kontext enligt Abrahamsson och Bergman (2005). 

Bedömning ska ske genom dagliga observationer där hänsyn tas till processen och inte bara 

till mätbara resultat. Min erfarenhet är att medvetenheten gällande bedömning ändå har ökat 

bland lärare som arbetar med svenska som andraspråk, mycket tack vare 

uppdragsutbildningens satsningar på performansanalys som redskap vid bedömning. Jag ser 

dock även exempel på motsatsen där kommuner istället vill få standardtest som t.ex. DLS, 

obligatoriska för alla grundskolor. Det tolkar jag och fler med mig som en tillbakagång och 

det går inte i linje med våra styrdokument, oavsett om barnet har svenska som andraspråk 

eller svenska som modersmål.  

 

Jag ser också tydliga exempel på hur man styrs av läromedel i grundskolan. Befinner sig inte 

eleven på den nivå han/hon borde i en viss årskurs enligt läraren, så anses eleven vara i behov 

av stöd. På så sätt anpassar läraren sig inte till de individer han/hon möter, utan det är 

individen som ska anpassa sig till läraren, vilket även Runfors (2003) studie visar. Så länge 

lärare har detta förhållningssätt så kommer elever att misslyckas i skolan, oavsett om de är 

flerspråkiga eller inte menar Runfors. Som en konsekvens att detta synsätt får eleverna i 

stället delta i specialundervisning eller sva-undervisning utanför klassrummet, där en lärare, 

inte sällan speciallärare, ska fylla i luckor som läraren anser saknas visar kartläggningen av 

svenska som andraspråk (Myndigheten för skolutveckling, 2004). Enligt Myndigheten för 

skolutveckling krävs att lärare arbetar mer processinriktat för att kunna möta det behov som 

finns i mångkulturella klasser. Detta förutsätter att studenter redan under sin utbildning får en 

chans att diskutera vad som krävs för en ökad måluppfyllelse. Frågor som; Vad är behovet i 

skolan idag? Vad behöver jag som lärare förhålla mig till?  

 

Informanterna anser att en viss likvärdighet bör finnas i lärarutbildningen generellt i landet 

och att det idag till viss del är uttalat vad som ska finnas med. Frågan gällande likvärdighet tas 

även upp i regeringens proposition (1999/2000: 135). Informanterna efterlyser en viss 

likvärdighet för att lärare ska garanteras en nivå som krävs för att kunna undervisa på ett 

tillfredsställande sätt. Samtidigt finns tanken om att det ska föreligga möjligheter till 

profilering på olika lärosäten beroende på bl.a. lärarnas intressen och lärosätets geografiska 

läge. Detta kan innebära att innehållet i utbildningen till viss del styrs av vilken kompetens 

och vilket intresse lärarna har på just det lärosätet. 
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Det kan leda till att studenter på ett lärosäte får mycket utbildning i bedömning för att ta ett 

exempel, medan studenter på ett annat lärosäte bara berör bedömning ytligt. Det innebär att 

man inte kan förutsätta en viss kvalité gällande blivande lärares kunskaper. Informanterna 

anser även att det saknas utbildning i läs- och skrivutveckling vilket även propositionen 

belyser (Prop.1999/2000: 135). Min studie visar på dels ett behov av ökad kunskap för de 

studenter som går idag, dels att det är önskvärt med likvärdighet men också med profilering. 

Vad kan detta betyda för den enskilde studenten? Jag har själv kommit i kontakt med tre olika 

lärosäten under min utbildning i sva och min erfarenhet är att det skiljer sig betydligt mellan 

de olika skolorna. En utbildning har en mer processinriktad/didaktisk profil medan en annan 

lägger större fokus på språkanvändning och att ge ett teoretiskt språk. Den tredje utbildningen 

har enligt mig kursplaner som inte överensstämmer med rådande styrdokument och det saknas 

fast anställd, utbildad personal i ämnet sva. En balans mellan språk- och teoriinlärning, 

kunskap om kultur- och migrationsfrågor och didaktik anser jag är det ultimata. Studien visar 

tydligt på den konflikt som finns i att kunna täcka alla olika behov. Min uppfattning är att det 

ska vara krav på en viss likvärdighet i utbildningen gällande i det här fallet svenska som 

andraspråk. Det kan höja statusen på ämnet och säkra kvalitén. Det får inte vara helt 

avhängigt av lärares egna intressen och profiler på lärosätet. 

 

Undersökningar har genomförts där man studerat organisationen gällande svenska som 

andraspråk i grundskolan. Studierna visar att det finns stora brister och att statusen är låg, 

vilket även min studie visar. Det finns däremot inte mycket forskning om kvalitén på 

undervisningen i svenska som andraspråk. Det krävs enligt mig mer forskning angående hur 

lärare undervisar, vilket innehåll som är rådande, vilka pedagogiska verktyg som används och 

hur kopplingen mellan våra styrdokument och den faktiska undervisningen ser ut. Det kan 

sedan sammanföras med organisation. Var undervisar man svenska som andraspråk? 

Undervisar man i klassrummet, utanför klassrummet, eller inte alls? Detta är frågeställningar 

som för mig känns relevanta att arbeta vidare med. 
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Bilaga 1. Brev till informanterna 
 
 
 

    
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Till kursansvarig lärare i svenska som andraspråk på xx högskola/universitet 
 
Jag heter Anniqa Sandell Ring och jag arbetar i en förberedelseklass med nyanlända elever år 
1-7. Jag är även projektanställd på Utbildningskontoret i Norrköping. I mitt uppdrag stöttar 
och handleder jag förskolor och grundskolor inom området språkutveckling. En stor del av 
mitt arbete riktar sig mot flerspråkiga elever. Under vårterminen-05 avslutade jag mina studier 
i svenska som andraspråk 40 p inom den distanssatsning som pågått på utvalda högskolor. I 
den sista kursen genomförde jag en studie i syfte att undersöka hur ämnet svenska som 
andraspråk är organiserat på utvalda skolor i en kommun. Resultatet av den studien har 
inspirerat mig till att fördjupa mig ytterligare i området svenska som andraspråk.  
 
Under hösten-05 bygger jag därför ut min studie på c-nivå. Jag önskar genomföra kvalitativa 
intervjuer med kursansvariga lärare på olika lärosäten i ämnet svenska som andraspråk. Syftet 
är att ta reda på lärarnas uppfattningar gällande organisation av svenska som andraspråk. Av 
praktiska skäl ämnar jag genomföra telefonintervjuer med deltagarens godkännande av 
bandinspelning. Beräknad tidsåtgång/intervju är ca en halvtimme. Alla deltagares anonymitet 
skyddas.  
 
Om intresse finns av en djupare beskrivning gällande syfte och innehåll i studien, vänligen 
hör av Er till mig så ska jag besvara Era frågor.  
 
Min vilja är att intervjua en kursansvarig lärare från varje utvalt lärosäte. Vänligen hör av Er 
till mig snarast. Jag ämnar utföra intervjuerna under v. 44. Om de dagarna inte passar kan Vi 
tillsammans komma överens om en tid.  
 
Med förhoppning om ett positivt samtal. 
 
Vänligen  
 
Anniqa Sandell Ring 
 

 



Bilaga 2. Intervjuguide  
 
Orientering  
Jag berättar om syftet med intervjun och om min tidigare studie. Jag beskriver användningen 
av bandspelare, berör etiska aspekter och frågar om informanten har några frågor.  
 
Bakgrund 
Berätta lite om dig själv. Vilken bakgrund har du, befattning, antal år i yrket, arbetsuppgifter 
idag? 
 
Frågor. 
 
Vetenskapligt synsätt  
Kan du beskriva din bild av det vetenskapliga synsätt som präglar kurserna i svenska som 
andraspråk i lärarutbildningen? 
  
Uppföljningsfrågor  
Kan du beskriva lite mer konkret hur det visar sig? 
Har det teoretiska synsättet påverkat organisation/innehåll av svenska som andraspråk? 
 
Ökad kulturell mångfald 
Allt fler barn i grundskolan har ett annat modersmål än svenska. 
Beskriv hur du anser att lärarutbildningen bör förhålla sig till grundskolans ökade språkliga 
och kulturella mångfald? 
 
Uppföljningsfrågor 
Hur visar sig den ökade kulturella mångfalden konkret i lärarutbildningen? 
Får alla som studerar på ert lärosäte idag kunskaper om dessa frågor? 
Vilken ämneskompetens anser du krävs av lärare som ska undervisa elever med ett annat 
modersmål än svenska? 
 
Organisation 
Hur är utbildningen organiserad idag gällande svenska som andraspråk på ert lärosäte?  
Hur anser du att utbildningen gällande svenska som andraspråk bör organiseras? 
Hur är utbildningen i svenska som andraspråk organiserad i grundskolan idag? 
Hur anser du att det bör organiseras? 
 
Ämnets status 
Beskriv hur du ser på ämnet svenska som andraspråks status idag. 
 
Olika lärosätens syn på ämnet svenska som andraspråk 
 Finns det ett samarbete med andra lärosäten idag? 
 
Uppföljningsfrågor 
Känner du till hur andra lärosäten har organiserat svenska som andraspråk? 
Känner du till innehållet gällande svenska som andraspråk på andra lärosäten? 
Anser du att det är/bör vara en likvärdighet i utbildningen gällande svenska som andraspråk?  
 
 Svenska som andraspråk i framtiden
Berätta så utförligt du kan hur du ser på ämnet svenska som andraspråks framtid. 

 



 
Uppföljningsfrågor 
Anser du att det ska finnas två svenskämnen? 
 
 
Utgångspunkter: 
Bakgrund 
Vetenskapligt synsätt 
Ökad språklig och kulturell mångfald i grundskolan 
Organisation av svenska som andraspråk 
Olika lärosätens syn på ämnet svenska som andraspråk 
Svenska som andraspråk i framtiden 
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