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Sammanfattning 
 

Uppsatsen behandlar hur lärare i svenska som andraspråk arbetar med att bygga upp ordförrådet 

hos andraspråkselever. Undersökningen har genomförts i integrerad klass (svenska/svenska som 

andraspråk) och segregerad klass (svenska som andraspråk). Detta urval har använts för att kunna 

hitta likheter och skillnader i arbetssätten. Följande frågor besvaras och diskuteras: På vilket/vilka 

sätt arbetar lärare med att bygga upp elevernas ordförråd i integrerad respektive segregerad klass? 

Vilket fokus ligger på ordförrådet? Vilka för- och nackdelar kan de båda undervisningsformerna 

innebära gällande arbetet med ordförrådet? 

 Tidigare forskning berör svenska som andraspråksämnets historia, attityder, 

andraspråksinlärning, vikten av ett rikt ordförråd, interaktionens roll samt integrerad och 

segregerad klass. Det ges även en inblick i kursplanen med fokus på ordförrådet.  

Undersökningen genomfördes på två grundskolor varav den ena arbetar integrerat och den andra 

segregerat. Empirin består av klassrumsobservationer och lärarintervjuer. 

Undersökningen visar att lärarna inom de båda arbetsformerna arbetar på liknande sätt med 

ordförrådet samt att de båda lägger mycket stort fokus på ordförrådet i undervisningen. Vi 

noterade dock att fler ord förklarades inom den integrerade undervisningsformen i jämförelse 

med den segregerade. Det som även skiljer de båda undervisningsformerna åt är att inom den 

integrerade undervisningen ses andraspråkseleverna ur ett mer uttalat resursperspektiv. 

  

Nyckelord: ordförråd – integrering – segregering  
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”Att lära sig de nya orden var en sak, att lära sig deras betydelser var en annan. Det 

låter kanske en smula paradoxalt men det är enkelt. Man lär sig de nya orden först 

som namn och det kräver endast ett gott minne. Men dessa namn är inte neutrala, 

de är täckta av lava av mänskliga erfarenheter, känslor, upplevelser och 

värderingar. Att lära sig ett nytt språk blir på det sättet en genomgripande resa in i 

ett annat medvetande om världen och livet.”  

Kallifatides (2001:52-53)
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras en bakgrund för uppsatsens ämne, de frågor som den berör samt 

ämnets avgränsningar. Inledningen innehåller också en begreppslista där vanligt förekommande 

ord och begrepp inom ämnet svenska som andraspråk (sva) presenteras och förklaras.  

1. 1 Bakgrund 

I den svenska skolan finns idag svenskämnet i två former: svenska och sva. Hur olika kommuner 

och skolor väljer att förhålla sig till detta varierar. Vissa skolor väljer att hålla de två ämnena 

separerade ifrån varandra. I detta fall läser eleverna de två ämnena i två olika klassrum, skilda 

ifrån varandra. I andra fall väljer skolan att slå samman de två ämnena. Väljer skolan att göra på 

detta sätt betyder det att eleverna läser två ämnen i samma klassrum. Situationen för läraren blir 

då att förhålla sig till två ämnen, två kursplaner i en och samma undervisningssituation.   

Under vår tid på lärarutbildningen har vi mött båda formerna av ämnesundervisningen. På grund 

av detta ligger det i vårt intresse att fördjupa oss i de olika formerna och situationerna av 

undervisningen. Då vi kommer påbörja vår yrkesutövning kan detta vara en värdefull erfarenhet 

och kunskap att besitta. Genom att forska i detta ämne kan vi få inblick i hur lärare arbetar med 

ordförrådet hos andraspråkselever beroende på hur skolan väljer att organisera undervisningen. 

Egna tankar och funderingar som vi har brottats med under vår utbildning är hur vi kan anpassa 

undervisningen på bästa sätt för dessa elever samt hur valet av integrerad och segregerad 

undervisning kan påverka elevernas uppbyggnad av ordförrådet.  

Då vi tittar på statistiken berörande andelen elever som har läst sva kan vi se en ökning. Läsår 

1999/2000, läste 5,7 procent av alla eleverna (59 188 stycken) i grundskolan ämnet sva. Läsår 

2009/2010, läste 8, 0 procent av eleverna (71 382 stycken) ämnet (Skolverket, 2010). Att 

elevantalet kontinuerligt ökar leder även till att fler lärare behövs och det behövs även en ökad 

kunskap kring ämnet och dess utformning. Med tanke på att alla lärare inom grundskolan har ett 

gemensamt ansvar för elevers språkutveckling (Werner, 2005:217) är vårt uppsatsämne 

förhoppningsvis av intresse för alla som arbetar inom skolans verksamhet. 
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Oavsett i vilken form skolorna väljer att ha ämnena svenska och sva påverkar det elevernas 

språkutveckling. En elevs framgång i grundskolan ger även följder när det kommer till 

gymnasiala studier, eftergymnasiala studier samt framtida yrke. Med tanke på detta är det 

intressant för allmänheten att eleverna får de bästa förutsättningarna för att bygga upp ett 

omfattande ordförråd under sin skoltid, vilket i sin tur leder till framgång i skolan.   

1. 2 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med denna uppsats är att fördjupa oss inom de olika undervisningsformerna av sva, 

integrerat med klassen och segregerat från klassen samt vilka för- och nackdelar de olika 

arbetssätten kan innebära. Vi kommer även att fokusera på hur mycket och på vilka sätt lärare 

arbetar för att eleverna ska kunna bygga upp sitt ordförråd inom de två formerna av undervisning.   

Vår uppsats utgår således ifrån följande frågeställningar: 

• På vilket/vilka sätt arbetar lärare med att bygga upp elevernas ordförråd i integrerad 

respektive segregerad klass? 

• Vilket fokus ligger på ordförrådet inom de två undervisningsformerna? 

• Vilka för- och nackdelar kan de båda undervisningsformerna innebära gällande arbetet 

med ordförrådet? 

1. 3 Avgränsningar 

Språkutvecklingen i helhet består av ett komplext och omfattande progressionsarbete, vilket 

påverkas av en mängd olika faktorer. Det finns också många bidragande faktorer för att en 

andraspråkselev ska lyckas i skolan. Enström (2004:171) menar att ett rikt ordförråd är den 

viktigaste komponenten. I denna uppsats, berörande ämnet språkutveckling för 

andraspråkselever, har vi valt att begränsa oss genom att endast fokusera på hur lärare arbetar för 

att eleverna ska bygga ut och bygga upp sitt ordförråd. Fokus har alltså flyttats från eleven till 

läraren.  

Bergman (1999:29) hänvisar till Collier som anser att hur lång tid det tar för en elev att nå ytflyt 

respektive målspråksnivå beror till stor del på individens ålder vid ankomst till det nya landet. 

Hur långt eleven har kommit i sin språkutveckling beror även på hur länge individen varit i 
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landet. I vår uppsats har vi valt att inte använda dessa fakta som ett underlag i vår undersökande 

studie. Detta på grund av att vårt fokus ligger på läraren och inte på eleven i det avseende att det 

är läraren som ansvarar för att ge eleverna möjlighet att utveckla ett rikt ordförråd. Elevens ålder 

eller antal år i landet är då inte relevant för vårt uppsatsfokus.  

Vår studie berör endast grundskolans senare år. Då vi kommer att undervisa skolår 6-9 ligger det 

i vårt intresse att studera just denna grupp. Det är också här vi har vår egen erfarenhet. På grund 

av uppsatsens ringa omfattning blir vi även tvungna att begränsa oss till ett fåtal studieobjekt och 

ett begränsat studieunderlag.  

1. 4 Begreppslista 

De begrepp som följer är vanligt förekommande inom diskursen kring sva och kan därför kräva 

en förklaring i ett förtydligande syfte.  

Andraspråk - ett språk som individen har lärt in efter tre års ålder, då ett modersmål redan är 

befäst. Detta språk lärs i det land där språket används (Lindberg, 2004a:5).  

Bas och utbyggnad - olika delar av språkinlärning. Basen är det språk som eleverna, som har 

svenska som modersmål, redan har med sig när de börjar skolan. I basen ingår ett genuint uttal, 

ett basordförråd på 8 000- 10 000 ord, naturlig användning av korrekt grammatik, syntax och 

morfologi1

Förstaspråk - detsamma som modersmål (Lindberg, 2004a:5).  

 samt att kunna använda sig av grundläggande samtals- och textstruktur (Bergman, 

1999:23). Utbyggnaden är således det språk som byggs på och utvecklas under åren i skolan och 

resten av livet (Einarsson, 2009:96). 

Inflöde - allt som individen tar in genom att lyssna eller läsa (Viberg, 1993:15). 

Integration - ett ”sammanförande till en helhet” (SAOL, 2006:389). I vår studie använder vi oss 

av begreppet integrerad klass och syftar då till att svenska och sva läses tillsammans i ett 

klassrum. Klassen behåller då sin helhet under lektionerna men läraren undervisar utifrån två 

kursplaner.  

                                                 
1 Läran om meningsbyggnad och ords böjning 



 

4   

Målspråk - en annan benämning på andraspråk (Abrahamsson, 2009:14) I detta fall är 

målspråket svenska.  Att nå målspråksnivå innebär således att den flerspråkiga individen har ett 

språk i nivå med en infödd talare.  

Segregation - en avskiljning av grupper (SAOL, 2006:804). Vi har valt att använda oss av 

begreppet segregerad klass då elever med svenska och sva undervisas separat.  

Utflöde - egen produktion av tal och skrift (Viberg, 1993:17) 

Ytflyt - ett talspråk som fungerar i vardagliga situationer. Individen har ett muntligt flyt och 

fungerande uttal samt vardagligt och kontextberoende ordförråd. Ett gott ytflyt kan lätt lura en 

lärare att tro att eleven behärskar språket bättre än vad han/hon egentligen gör. Även motsatsen 

kan lura läraren då en elev med sämre ytflyt kan verka ha mer bristfällig språkbehärskning än vad 

han/hon egentligen har (Einarsson, 2009:95-96).  

 

2. Tidigare forskning  

Sva är ett relativt ungt ämne. På grund av detta vill vi här ge läsaren en bakgrundshistoria kring 

ämnet sva samt inviga läsaren i en baskunskap gällande ämnet. Inledningsvis presenteras en kort 

sammanfattning av ämnets historia från dess start på 1960 – talet fram till idag. Därefter följer 

avsnitt som behandlar hur attityderna till ämnet har sett ut och ser ut idag. I kapitlet ingår också 

två avsnitt som i korthet behandlar andraspråksinlärning. Även vikten av ett rikt ordförråd, 

interaktionens roll för tillägnandet av ett språk samt integrerad och segregerad klass behandlas. 

Kapitlet avslutas med en inblick i kursplanen för sva med fokus på ordförrådet.  

2.1 Ämnets historia 

Innan 1960-talet fanns det inget stort behov av undervisning i svenska för elever med ett annat 

modersmål. De barn och ungdomar som kom till Sverige vid denna tid som invandrare placerades 

direkt i svenska klasser utan någon speciell plan eller språkundervisning. De elever som halkade 

efter i undervisningen fick ta del av en specialundervisning som var avsedd för modersmålselever 

med olika former av inlärningssvårigheter (Bergman, m.fl, 1992:förord).  
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Under 70-talet började ett fåtal lärarutbildare och forskare i ämnena lingvistik och svenska ana att 

det fanns ett behov av en ny form av lärarutbildning. Många av de elever som kom till den 

svenska skolan saknade språkstudier ifrån sina hemländer. Elevernas inlärningssituation blev 

mycket pressad och bedrevs på ett språk som eleverna inte kunde förstå. Några forskare och 

lärare vid språkinstutitionen gav sig på att starta upp en kurs för dem som undervisade 

invandrarelever (Tingbjörn, 2004:744). Detta ledde fram till den första högskoleutbildningen i 

svenska för invandrarundervisning på 20 poäng 1973 (Skolverket, 2004:8). Fokus för 

utbildningen låg på grammatik och fonetik samt jämförelser mellan de vanligaste 

invandrarspråken och svenska. 1977 startade en fortsättningskurs och 1979 tillkom en 

fördjupningskurs i ämnet. Det var nu alltså möjligt att läsa totalt 60 poäng i svenska för 

invandrarundervisning. Detta var starten på att sva skulle bli ett eget ämne. Vägen dit var dock 

lång och komplicerad eftersom det var svårt att starta upp en lärarutbildning i sva då ämnet inte 

fanns i skolan. Man menade då att det inte heller gick att införa sva i skolan eftersom det inte 

fanns på lärarutbildningen. Ämnet hamnade i en form av moment 22-karaktär och det dröjde ända 

till 1987 innan sva blev ett ämne i grundskollärarutbildningen (Tingbjörn, 2004:745-751).  

När sva introducerades i grundskolan var det som ett stödämne, vilket kallades svenska som 

främmande språk. Ämnet var underordnat svenskan och syftet var att eleverna som läste ämnet så 

fort som möjligt skulle komma in i den vanliga svenskundervisningen (Bergman m. fl, 

1992:förord). När Lgr80 infördes fick ämnet en egen kursplan, men ansågs fortfarande vara ett 

komplement till svenskämnet (Skolverket, 2004:8). Beteckningen sva började användas 1982. 

Begreppet är enhetligt med det internationella second language learning/teaching. Under 1993 

utarbetades kursplaner i alla grundskolans ämnen, så även för sva. Denna förkastades dock av 

riksdagen, vilket ledde till omfattande protester från bland annat språkforskare, Skolverket och 

Invandrarverket men protesterna avvisades av skolministern. I och med regimskiftet 1994 

infördes till slut, i juli 1995, ämnet sva som ett eget ämne i hela det svenska utbildningsväsendet 

(Tingbjörn, 2004:749-757). Ämnet jämställdes nu med svenskämnet och hade inte längre någon 

underordnad funktion (Skolverket, 2004:8).  
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2.2 Attityder till ämnet, resurs- och bristperspektiv 

Attityderna till sva har förändrats över tid. Parzyk (1999:168-170) genomförde en undersökning 

av sva då ämnet fortfarande var underordnat svenskämnet. Studien visade att nästan alla elever i 

årskurs nio uppskattade ämnet sva och ansåg ämnet vara meningsfullt. Eleverna gav intrycket av 

att sva var mer användbart än den ordinarie svenskundervisningen. De upplevde dock att ämnet 

var en lägre form av svenskämnet och att den ”riktiga” svenskan var mer korrekt och fin.    

 

Även Jacobsson (2005:10) har genomfört en studie som behandlar attityderna gentemot sva. 

Studien innefattade såväl högstadie – som gymnasieelever. Resultatet visade att den största 

bidragande faktorn till att eleverna läste sva var att skolan ansåg att eleverna behövde läsa ämnet. 

Orsaker till att elever valde bort sva till förmån för svenska grundade sig på att eleverna själva 

tyckte att de inte hade något behov av ämnet samt att föräldrar ofta ville att deras barn skulle vara 

delaktiga i helklassundervisningen. Jacobsson (2005:21-22) påpekar att de negativa attityderna 

gentemot ämnet främst kommer ifrån dem som inte har kontakt med eller kunskap om ämnet sva. 

Till skillnad från Jacobsson visar Kartläggning av svenska som andraspråk (Skolverket, 2004:35) 

att även många elever som läser ämnet uppfattar det som underordnat svenskan. Skolledaren och 

läraren i undersökningen lyfte också fram att ämnet sva kan ha en segregerande effekt där det 

uppstår en känsla av två lag.  

 

Skolorganisationen och den enskilda läraren kan välja att se mångkulturaliteten ur ett resurs – 

eller bristperspektiv. Franker (2004:700-702) menar att i ett bristperspektiv läggs fokus på 

andraspråkselevens brister, alltså vad eleven inte kan. Ur ett resursperspektiv utgår däremot 

lärandet utifrån elevernas kunskaper, det vill säga det som eleven redan behärskar. Sjöqvist och 

Lindberg (1996:104) anser att det är en resurs att ha tillgång till flera kulturer och språk i skolan. 

De lyfter fram att det också är betydelsefullt att andraspråkseleverna själva utvecklar en 

medvetenhet om att de är en resurs och genom detta kan stärka sitt självförtroende och sin 

identitet. Vidare menar författarna att skolan kan utveckla en rik kompetens om den förvaltar 

dessa elevers resurser på rätt sätt.  
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2.3 Teorier kring andraspråksinlärning 

 

Forskningen gör skillnad på förstaspråk och andraspråk. Förstaspråk är det språk som lärs in 

först, det vill säga modersmålet. Andraspråk är det språk som lärs in efter tre års ålder, det vill 

säga då ett förstaspråk redan finns (Lindberg, 2004a:5). Abrahamsson (2009:13) framhåller dock 

att förstaspråket inte alltid är det språk som individen kan bäst. Det är mycket vanligt att 

andraspråksinlärare i slutändan är bättre på sitt andraspråk än sitt förstaspråk 

 

Lindberg (2004b:470-471) lyfter fram två perspektiv på andraspråksutveckling. Dessa är den så 

kallade input/output-modellen och den sociokulturella teorin. Input/output-modellen liknar 

inläraren vid en dator, där inflöde tas emot och bearbetas, samt bidrar till att eleven bygger upp 

språket för att senare producera eget utflöde. Input/output-modellen handlar således om inlärning 

som står skild ifrån den sociala kontexten och inlärningen sker endast i inlärarens huvud. Till 

skillnad från input/output-modellen handlar den sociokulturella teorin om att vi lär oss i samspel 

med andra individer. Teorin utgår inte ifrån att inlärningen sker enskilt i individen utan ser 

inlärningen snarare som ett resultat av interaktion och sampel utifrån sociala sammanhang och 

möten mellan individer. Enligt Lindberg har input/output-modellen under senare år kritiserats 

starkt.  

 

Lindberg (2004b:470-471) menar att såväl input/output-modellen som den sociokulturella teorin 

förespråkar att den bästa förutsättningen för inlärning är då stoffet ligger på en nivå strax ovanför 

den egna kapaciteten. Detta innebär att det ska vara en utmaning för inläraren men inte så svårt 

att målet eller kunskapen är utom räckhåll. Lindberg (2004b:470) hänvisar till Stephen Krashen 

som en förespråkare för input/output-modellen. Krashen (Abrahamsson, 2009:120) menar att 

inflödet måste ligga på en nivå över inlärarens kapacitet och samtidigt vara begripligt, detta för 

att locka fram inlärningsmekanismerna att ta in inflödet och hela tiden driva utvecklingen framåt. 

Lindberg (2004b:470-471) hänvisar till Van Lier som en förespråkare för den sociokulturella 

teorin. Teorin bygger på Vygotskys modell där samspelet är det viktigaste för språkutveckling.  
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2.4 Faktorer som påverkar andraspråksinlärning 

Vi har alla olika förutsättningar för att tillägna oss ett språk, oavsett om det är ett första – eller 

andraspråk. Lindberg (2004a:17) framhåller att det finns många faktorer som påverkar hur en 

andraspråksinlärare kan tillägna sig språket och en del faktorer har större påverkan än andra. En 

faktor som har stor betydelse för språkutvecklingen är åldern. Generellt sett har man bättre 

förutsättningar för språkinlärning ju yngre man är.  

Även tidigare utbildning kan vara betydelsefull för hur en person kommer att klara av att möta 

det nya språket och kulturen. Det är en stor fördel att ha erfarenhet av tidigare språkstudier. En 

nackdel kan vara en bristande studievana eller tidigare misslyckanden med studier som ger en 

negativ syn på att studera. Det svenska utbildningssystemet är kommunikativt inriktat och 

deltagarorienterat, vilket kan kännas främmande för en inlärare som har erfarenheter av mer 

lärarstyrd och traditionell språkundervisning (Lindberg, 2004a:17-18).  

När det gäller studieresultaten är motivationen en viktig faktor (Lindberg, 2004a:21). 

Abrahamsson (2009:20) hänvisar till Gardner som även han tar upp att motivation och positiva 

attityder till målspråket leder till bättre inlärning och vice versa.  

Om modersmålet är besläktat med svenskan kan inlärningen underlättas avsevärt då språken har 

liknande uppbyggnad. Det kan också vara en fördel att kunna ett språk som är nära släkt med 

svenskan, till exempel engelska. Om inte dessa förutsättningar finns blir inlärningen svårare. 

Något som också kan försvåra inlärningen är om skriftspråket ser annorlunda ut (Lindberg, 

2004a:18).  

Lindberg (2004a:19) anser att komma till ett nytt land innebär inte bara att man ska lära sig ett 

nytt språk utan också förhålla sig till en ny kultur. Om det är stor skillnad mellan de två 

kulturerna kan detta i sin tur ha en påverkan på språkinlärningen. 

2. 5 Ordförrådet som främsta faktor för skolframgång 

När en elev börjar grundskolan har han eller hon med sig ett basordförråd på ca 8 000-10 000 ord 

(Bergman, 1999:23). Viberg (1993:36) hänvisar till Nagy & Herman som lyfter fram att ett 

skolbarn lär sig ca 3000 nya ord varje år under skoltiden. Detta innebär att en elev med sva måste 

både bygga upp sitt basordförråd samt lära sig några av de tusentals ord som ingår i 
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uppbyggnaden. Sammanfattningsvis kan sägas att de som läser sva arbetar med att bygga ut både 

sin bas och sin utbyggnad.  

Enström menar ” [...] att kunna ett ord innebär så mycket mer än att kunna ge en översättning till 

det i form av en ekvivalent i modersmålet eller en svensk synonym” (2004:183). Vidare anser 

Enström att en vanlig missuppfattning är att ord på olika språk har samma referensram, det vill 

säga betyder exakt samma sak. Detta skulle i så fall innebära att det skulle föreligga ett ”ett – till 

– ett – förhållande” mellan ord på olika språk, vilket inte är fallet (2004:183). Ett konkret ord som 

"penna" kan finnas som en direkt översättning i andra språk medan ord som är mer abstrakta, till 

exempel rörande känslor och tankar, är svårare att översätta. Vissa ord är också lättare att lära in 

än andra. Konkreta ord är lättare att lära in än abstrakta ord och undervisningen bör därför 

fokusera på strategier för att lära in de abstrakta orden och begreppen (Enström, 2004:183-187).  

Att kunna ett ord på avancerad nivå innebär alltså inte att bara kunna göra en direktöversättning. 

Enström (2004:182) hänvisar till Stroud som anser att för att kunna ett ord måste du ha kännedom 

om dess fonologiska uppbyggnad, dess morfologiska uppbyggnad, ordets kategoritillhörighet, 

dess syntaktiska egenskaper samt betydelsemässiga egenskaper. Med detta sagt är ordinlärning en 

avancerad process som handlar om att eleven måste kunna ett ord och dess betydelse samt 

användningsområde på flera plan. Enström (2004:178) lyfter också fram att den mest 

betydelsefulla faktorn för läsförståelse är ett väl uppbyggt ordförråd.  Däremot handlar det inte 

bara om kvantitet utan det måste även finnas en djupare ordförståelse.  

Viberg (1993:62) framhåller att det är en viktig skillnad mellan kunskap och kontroll av språket. 

Det man har lärt in om språket är kunskap. Att kunna använda kunskapen handlar däremot om 

kontroll. Inom kontroll ingår det passiva och aktiva ordförrådet samt läshastighet. Att ha kunskap 

om språket kan till exempel innebära vetskap om hur man bygger en mening och kontroll är när 

man i en autentisk situation kan använda sig av den kunskapen, till exempel genom tal eller 

skrift.  

Enström (2004:171) lyfter fram att det är av vikt för både infödda och andraspråkstalare att ha ett 

rikt och nyanserat ordförråd. Hon menar att ordförrådet har en avgörande roll för framtida studier 

och yrkesliv. Hon påpekar att studenter med utländsk bakgrund ofta själva anser att brister i 

ordförrådet är ett stort problem som dröjer sig kvar långt efter grundskolan. Viberg (1993:69) 
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påpekar att ha en felfri grammatisk användning däremot är relativt oviktig. Författaren (1993:35) 

tar också upp att det finns delar av den språkliga kompetensen som utvecklas mer än andra. Den 

del som utvecklas mest och fortlöpande under hela livet är just ordförrådet.  

2.6 Interaktionens roll för språkutveckling 

Redan på 70-talet uppmärksammades det av flera forskare att samspelet mellan 

andraspråksinlärare och målspråkstalare var en möjlighet att förbättra andraspråksinlärningen. 

Man såg vissa likheter mellan när barn och vuxna interagerar och barnet utvecklar sin kompetens 

jämfört med när andraspråksinlärare interagerar med målspråkstalare (Abrahamsson, 2009:179-

180). Andraspråksforskaren Evelyn Hatch (Lindberg, 2004b:461) var först med att poängtera hur 

samtalet påverkar språkutvecklingen. Lindberg (2004b:461) presenterar Hatch’s hypotes på 

följande sätt: ”[...] samtalet fungerar som en diskursiv ram för språkutvecklingen, och att 

andraspråkets grammatiska strukturer utvecklas i samtal mellan icke- infödda och infödda talare”.  

Abrahamsson (2009:180-181) hänvisar till Michael Long som kom med sin interaktionshypotes 

på 80-talet, i vilken han menar att inflödet blir begripligt genom anpassningar av 

interaktionen/samtalet snarare än modifieringar och förenklingar av grammatiska strukturer. Som 

exempel på detta finns förhandlingar där någon av deltagarna i interaktionen visar att han/hon 

inte förstår. Då använder den infödde olika strategier för att reparera det icke förstådda och 

undvika att upprepa samma svårförstådda språkstruktur. Det blir därmed en anpassad interaktion 

som leder till ett begripligt inflöde och eventuell språkinlärning (Abrahamsson, 2009:180-181). I 

interaktion mellan en andraspråkstalare och en infödd kan den förstnämnda uppmärksammas på 

vad som är språkligt korrekt och inte. Om andraspråksinläraren använder ord och uttryck som 

inte är korrekta reagerar oftast den infödda med att signalera oförståelse och därmed lär sig 

andraspråksinläraren något av detta (Lindberg, 1993:34).  

Läraren kan ses som den viktigaste förebilden för andraspråket. Abrahamsson (2009:189) tar upp 

Lindberg som menar att det lärarproducerade utflödet inte enskilt kan representera det varierade 

inflöde som behövs för att nå god språkutveckling. Interaktionen får också ofta stå åt sidan 

framför den lärarledda, traditionella, undervisningen. Den vanligaste interaktionen mellan lärare 

och elev är den så kallade IRU- strukturen (IRF på engelska) där I står för initiativ ifrån läraren, 
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R för respons ifrån eleven och U för uppföljning av läraren (Abrahamsson, 2009:189). Ett 

exempel på IRU -struktur är: 

Lärare: Vilken färg har katten? (initiativ) 

Elev: Katten är svart. (respons) 

Lärare: Bra! (uppföljning) 

 

Det finns både för- och nackdelar med IRF – strukturen.  Gibbons (2005:18) hänvisar till Van 

Lier som menar att det positiva med metoden är att läraren får en möjlighet att kontrollera vad 

eleverna kan och det hjälper då läraren att definiera deras gemensamma kunskaper. För 

andraspråkselever kan dessa kontrollfrågor vara en hjälp då det i frågorna ofta ges ledtrådar till 

svaren. Dock menar Gibbons (2002:38-39) att nackdelar med strukturen är att eleverna inte får 

stort talutrymme utan svaren är ofta mycket kortfattade. Författaren menar vidare att eleverna inte 

heller kan planera kring hur de ska uttrycka sig. Ett komplement till IRF anser då Gibbons vara 

grupparbeten, vilka har en positiv inverkan på språkinlärningen. Hon hänvisar till Mc Groarty 

som anser att grupparbeten leder till att inflödet ökar, eftersom det inte bara är lärarens tal utan 

även elevernas som hörs. Grupparbete innebär också att språkinlärningen sköts av eleverna 

själva, då de interagerar med varandra. Arbete i grupp betyder också att utflödet blir större genom 

interaktion. Ytterligare en fördel är att språket ingår i ett syfte och ett sammanhang.     

Gibbons (2002:25-37) förespråkar att språkutveckling ska ske som ett samarbete mellan personer, 

det vill säga att lärare och elever ska samspela och att de båda har en aktiv roll gällande 

inlärningsprocessen. Gibbons baserar sin teori på Vygotskys forskning. Vygotskys forskning rör 

den sociokulturella teorin, vilket handlar om att människan inte utvecklas isolerat utan i sociala 

företeelser. Grunden för att utvecklas finns inom det som Vygotsky kallar zonen för närmaste 

utveckling där ett samspel med en mer erfaren partner leder till ökad kunskap. Med andra ord är 

det meningsfulla lärandet det som ligger på nivån ovanför den nuvarande 

kunskapsnivån/språknivån. Gällande andraspråksundervisningen har Vygotskys teorier lett till 

nya tankar kring andraspråksundervisningen. Istället för att förenkla elevernas uppgifter ska 

läraren istället fundera angående vilken sorts scaffolding (stöttning) eleven behöver för att klara 

av uppgifterna. Gibbons tar också upp att forskning rörande andraspråksinlärning tydligt pekar på 
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att hur interaktionen i klassrummet planeras och struktureras har stor betydelse för 

andraspråksinlärningen.  

2.7 Integrerad - segregerad klass 

Bülow med flera (1992:75) tar upp att många tankar funnits kring hur man bäst organiserar bra 

klasser, så även med andraspråksundervisningen. De menar att det är helt skilda förutsättningar 

på en skola med hög andel andraspråkselever och en med lägre andel. Organisationen beror just 

på andraspråkselevantalet, vilka lärare som finns och ekonomiska resurser  

Bülow med flera (1992:76-77) menar att i en integrerad klass är det svårare för läraren att utnyttja 

de naturliga möjligheterna till interaktion som till exempel att fånga upp och utreda missförstånd, 

göra inlägg i ett samtal och bibehålla ordet. Elever med lägre språkbehärskning kan i dessa 

situationer välja att vara tysta istället för att gå in i en talhandling. Författarna hävdar vidare att i 

en mindre grupp får dessa elever större utrymme och fler möjligheter att träna sig i dessa 

talhandlingar. I en integrerad klass kan man dock utnyttja ämneskunskaper som 

andraspråkseleverna eventuellt besitter inom områden där deras kulturer är mer framträdande. 

Det blir då ett större utbyte mellan läraren, målspråkstalarna och de flerspråkiga eleverna. I små 

grupper, som segregeras, kan det finnas en risk att eleverna går miste om naturliga tillfällen för 

till exempel redovisningar och utredningar. I en mindre grupp blir det också ofta enbart en dialog 

mellan lärare och elev. Dialogen går då via läraren som ofta tar över ansvaret för inlärningen. 

Bergman (1999:35) anser att de segregerade andraspråksgrupperna är viktiga att bibehålla därför 

att lärare ska kunna fånga upp naturliga möjligheter till språkutveckling. Författaren anser också 

att eleverna i en integrerad grupp hellre är tysta än att tala på bristfälligt språk medan de i en 

segregerad klass lättare är aktivt deltagande. 

Gibbons (2002:32-33) menar att:  

Andraspråkselever är inte en homogen grupp utan lika heterogen som vilken 
annan elevgrupp som helst vad gäller bakgrund, erfarenheter, språk, 
förväntningar, värderingar, kultur och socioekonomisk status. Än viktigare är 
att de inte längre får betraktas som en egen grupp i klassen - i dagens 
mångkulturella och flerspråkiga klassrum är det de som är klassen.  
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Viberg (1993:61) talar också om det faktum att eleverna i sva kan vara en mycket heterogen 

grupp där nivåerna i svenska kan skifta från så gott som noll till näst intill målspråksnivå. 

Gibbons (2002:164) hänvisar till Clegg som menar att en separat undervisning för 

andraspråkseleverna bidrar till att skolan utarmas. Clegg anser vidare att en segregering innebär 

att vi ser världen ur ett monokulturellt perspektiv. Han framhåller att vi lever i en mångkulturell 

verklighet som skolan är en del av och detta bör därför också avspegla sig på skolverksamheten. 

Clegg menar också att det är av vikt att barn lär sig att förhålla sig till olikheter.  

Skolverket tar i Kartläggning av svenska som andraspråk (2004:36-40) upp en skola där sva är 

integrerat med svenska. Det är en skola där 61 % av eleverna är berättigade till 

modersmålsundervisning. I arbetslaget finns det tre lärare i svenska/sva som delar på eleverna i 

årskurs nio. Lärarna planerar undervisningen tillsammans och är alltid två lärare i klassrummet. 

Ibland arbetar de i helklass och ibland plockar de ut mindre grupper. De mindre grupperna 

varierar beroende på aktivitet och är alltså inte alltid andraspråkseleverna. Lärarna kunde inte 

argumentera för att klassen skulle delas i grupper utifrån vilka som läste svenska och vilka som 

läste sva. På grund av detta valde de att arbeta integrerat. Många av andraspråkseleverna, i 

undersökningen, såg svenska som sitt förstaspråk och behärskade svenska på en högre nivå än sitt 

modersmål. Lärarna menar att en uppdelning innebär att eleverna kategoriseras i två grupper 

utifrån hur duktiga de är i svenskämnet. Alla elever, oberoende på om de är infödda eller inte gör 

ungefär samma typer av fel, menar lärarna.  

Undersökningen visade också att många föräldrar reagerade skarpt på att deras barn skulle läsa 

sva och menade att de aldrig blir accepterade i sitt nya land. Lärarna lyfter också fram sambandet 

mellan identitet och språk och att det är viktigt att eleverna inte blir stigmatiserade genom sitt 

ämnesval. Sva har bland många elever en stämpel att vara sämre än den ordinarie svenskan och 

därmed tror eleverna sig inte vara lika bra som sina modersmålssvenska klasskamrater. Lärarna 

arbetar med ett svenska som andraspråksperspektiv i klassrummet och menar att många av de ord 

som andraspråkseleverna inte kan, kan inte heller de infödda. De anser också att litteraturen i 

ämnet är lätt att anpassa och förenkla för dem som behöver det. Att eleverna ingår i en stor grupp 

ser lärarna som en fördel då de lär sig mycket av varandra och tar åt sig mer av klasskamraternas 

åsikter och uttryck än av läraren.  
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En annan skola i rapporten (Skolverket, 2004:31) arbetar segregerat och där menar läraren att de 

som läser sva har det bra i sin grupp då de i den stora klassen skulle försvinna bland sina 

kamrater, bli mer tysta och vara rädda för att göra fel. Läraren tror att eleverna tappar gnistan lite 

i en stor klass och känner att de inte kan bli bättre. Med detta menar hon att eleverna som läser 

segregerat vågar mer under lektionerna i sva.  Läraren menar också att visst kan elever som läser 

integrerat vinna gemenskap men anser samtidigt att det handlar om så få timmar att det kanske 

inte är av någon större betydelse.  

2.8 Kursplanen för svenska som andraspråk med fokus på ordförrådet  

I avsnittet berörande ordförrådet (2.5) framgår det att ordförrådet är den enskilt viktigaste faktorn 

för skolframgång. I kursplanen för sva är betoningen på ordförrådet tydlig på flera punkter. I 

strävansmålen går det att läsa att skolan ska sträva efter att eleven ”- tillägnar sig ett rikt 

ordförråd [...]” (Werner, 2005:216).   

Gällande bedömning för sva framgår det under rubriken Bedömningens inriktning att: 

”Bedömningen i sva gäller elevens förmåga att använda svenska språket för olika syften i 

enlighet med sina egna behov och omgivningens krav. Bedömningen gäller således elevers 

förmåga att nyanserat och preciserat uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper och idéer med 

olika språkliga medel och med den variation som varje situation kräver [...]” (Werner, 2005:220). 

Med tanke på formuleringen i föregående citat krävs det av eleven att han/hon besitter ett 

omfattande ordförråd för att kunna uttrycka sig nyanserat och preciserat i enlighet med 

kursplanens föreskrifter. 

Beträffande kriterierna för uppnåendemålen samt för betygen väl godkänt och mycket väl 

godkänt finns det en framträdande progression gällande elevernas ordförråd, vilket presenteras 

genom utdragen av följande betygskriterier.  

 I uppnåendemålen krävs det av eleven att hon ska:                                                                        

”– kunna uppfatta variationer, värdeladdningar och nyanser i det svenska språket”. 

Gällande kriterierna för väl godkänt står att:                                                                                           

”- eleven uttrycker på ett nyanserat språk åsikter och känslor [...]”  
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För att nå betyget mycket väl godkänt skrivs att:                                                                                        

”- Eleven är lyhörd för och reflekterar över stilistiska variationer och olika sätt att uttrycka sig i 

tal och skrift” (Vår kursivering) (Werner, 2005:219-221).  

Progressionen gällande ordförrådet går att utläsa genom ordvalen uppfatta, uttrycka och 

reflektera, vilka tydligt uttrycker ett avancemang av ordförrådets omfattning.   

 

3. Metod 

I följande kapitel presenteras den metodologiska utgångspunkten samt urvalet. Därefter redogörs 

för uppsatsens genomförande och metoden diskuteras. 

3.1 Metodologisk utgångspunkt 

I vår uppsats fungerar hermeneutiken som en inspirationskälla och vi syftar till att använda den 

som utgångspunkt i vårt genomförande och i vår analys. Hermeneutiken innebär att forskaren 

försöker att få en fördjupad förståelse kring ett fenomen och inte bara beskriva en företeelse. En 

hermeneutisk utgångspunkt innebär att forskaren pendlar mellan del och helhet för att få en 

komplett förståelse (Patel & Davidsson, 1991:28-31). Alvesson & Sköldberg (1994:115) anser att 

huvudtemat för hermeneutiken är att ”[...] meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i 

samband med helheten” (författarnas kursivering). Patel och Davidsson (1991:31) beskriver 

denna pendling som ”Helhet och del, subjekt och objekt, forskarens förförståelse, 

perspektivförskjutningarna i pendlingen, allt detta utgör också en helhet som lever och 

utvecklas”. Ofta kallas detta för den hermeneutiska spiralen. I likhet med det som författarna 

föreskriver har vi som avsikt att skifta mellan helhetsperspektiv och att studera mindre specifika 

delar för att slutligen kunna nå en djupare förståelse för vårt uppsatsämne.  

I vår återgivelse av observationer och intervjuer har vi som avsikt att förhålla oss realistiska i vår 

tolkning. Vårt syfte är att tydligt redovisa det som vi upplevt och fått ta del av. I analys och 

diskussionskapitlet kommer vi däremot att se vår subjektivitet som en tillgång då vi 

problematiserar och analyserar vårt empiriska material. I likhet med hermeneutiken ser vi inte vår 

subjektivitet som en nackdel utan som en fördel. Patel & Davidsson (1991:30) lyfter fram att ur 
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ett hermeneutiskt perspektiv ska forskarens subjektivitet i form av forskarens tankar, kunskap och 

förförståelse ses som en tillgång i tolkningen av forskningsobjektet.    

3.2 Urval  

Observationerna som förekommer i denna uppsats är genomförda på två grundskolor i en 

mellanstor, sydsvensk stad. Den ena grundskolan har ett integrerat arbetssätt och den andra 

grundskolan har ett segregerat arbetssätt gällande språkundervisningen. Orsaken till att vi valt 

dessa skolor är att de arbetar på två olika sätt med ämnet sva, vilket faller inom ramen för 

uppsatsens fokus. Vi har genom tidigare VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på 

lärarutbildningen samt genom gemensamma kontakter upprättat en bekantskap med dessa skolor 

och på detta sätt etablerad en kontakt med skolorna samt lärarna.  

Vi har observerat sex lektioner på vardera skola. Vi har inte haft möjlighet att dela upp 

observationerna så att alla lärare har fått lika stort tidsutrymme. De båda skolorna och de olika 

arbetssätten har däremot fått ett jämnt fördelat fokus gällande tiden. Vi anser att det främst är de 

olika arbetssätten som är relevanta att observera och ser inget negativt i att lärarna har fått olika 

tidsutrymmen.  

Till intervjuerna har vi valt ut två grundskolelärare i svenska och sva på vardera skola. Trost 

(2010:143-144) anser att ett fåtal trovärdiga och informativa intervjuer ger mer åt studien än ett 

flertal intervjuer som ger mindre information. Han menar vidare att det är lämpligt att begränsa 

sig, fyra eller fem intervjuer är passande i en kvalitativ studie. Ytterligare orsaker till att urvalet 

inte rör sig kring ett större spann av skolor samt lärare grundar sig i den ringa omfattningen av 

uppsatsen, både gällande tid och omfång. Det faktum att de valda lärarna, uppsatsens 

informanter, är utbildade inom båda ämnena samt bedriver undervisningen på olika sätt är de 

kriterier som urvalet grundas på. På detta sätt kan objekten även ställas emot varandra. 

Denscombe (2004:181) menar att ett urval gjort på detta sätt är användbart genom att forskaren 

får en inblick i hur ett visst fenomen fungerar i olika situationer eller omgivningar.  
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3.3 Genomförande och metoddiskussion 

Allt arbete gällande denna uppsats har vi genomfört gemensamt. Vi har tillsammans gått igenom 

aktuell litteratur för ämnet och under samtliga observationer och intervjuer har vi båda varit 

deltagande.  

Observationerna och intervjuerna genomfördes på de aktuella grundskolorna under november 

månad 2010. Vi upprättade kontakt med skolorna och lärarna via e-mail samt personliga besök. 

Lärarna var mycket tillmötesgående och villiga att ställa upp.  

Under de lektioner som vi observerade placerade vi ut oss på varsin sida av klassrummet för att 

om möjligt kunna täcka in alla visuella och auditiva händelser berörande ordförrådet.  Utöver 

observationer gällande ordförrådet tittade vi även på interaktionen samt vilka för- och nackdelar 

undervisningsformerna kan innebära. För att kunna särskilja våra observationer från våra egna 

tankar och reflektioner använde vi oss utav en dubbellogg som observationsmall (se bilaga 2). Vi 

vill också lyfta fram att vi inte varit delaktigt observerande utan endast observerat på håll.  

Efter varje enskild observation satte vi oss ner för att sammanställa våra anteckningar. Vi skapade 

listor på vilka ord som tagits upp under lektionen, i vilket sammanhang förklaringen skedde och 

på vilket sätt läraren hade förklarat. Utöver att sammanställa orden diskuterade och renskrev vi 

hur interaktionen i klassrummet tagit sig uttryck, både mellan elev och lärare och elever emellan.  

Då vi planerade genomförandet av intervjuerna arbetade vi fram en intervjuguide (se bilaga 1). 

Intervjuerna har en kvalitativ grundtanke där upplägget är en semi-strukturerad intervju. Vår 

intervjuguide utgår ifrån två huvudteman, ordförrådet samt integration och segregation, baserade 

på våra frågeställningar.  De två tematiska områdena har vi operationaliserat och på så sätt 

utarbetat följdfrågor för att täcka in den information som är av intresse samt relevans för vår 

uppsats. Genom operationaliseringen utav frågorna upplever vi att arbetets validitet höjs. Utifrån 

de tematiska frågorna lämnas dock ett relativt fritt spelrum för lärarna att under intervjun 

diskutera tankar som kretsar kring lektionsupplägg, integrering och segregering samt ordförrådets 

vikt och utrymme i undervisningen. Våra följdfrågor är dock ett stöd för att intervjun ska 

bibehålla sitt fokus. Hultén med flera (2007:76-77) påpekar att en risk med intervjuer är om 

informanten försöker att bibehålla en neutral ställning kring ämnet och undviker att använda sig 

utstickande eller specifika svar. Vår tanke kring våra relativt öppna frågor är just att 
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informanterna ska känna sig bekväma med att förmedla sin ståndpunkt samt att vi ur en 

hermeneutisk utgångspunkt syftar till att nå en ökad förståelse kring deras pedagogiska 

verksamhet. Kvale & Brinkmann (2009:19) menar att syftet med en halvstrukturerad (semi-

strukturerad) livsvärldsintervju är att få ta del av intervjupersonens beskrivning kring 

verkligheten samt att tolka detta fenomen. I likhet med det som Kvale & Brinkman beskriver vill 

vi genom intervjuerna få ta del av lärarnas livsvärld, erfarenheter och tankar.  

Efter genomförande av intervjuerna transkriberade vi samtalen. Utifrån transkriptionerna och 

ljudupptagningarna skrev vi en sammanfattning av informanternas intervjusvar. Då vi 

sammanställde intervjuerna utgick vi ifrån våra två huvudteman.  

 

4. Resultat 

I detta kapitel presenteras klassrumsobservationerna som genomförts på de båda skolorna.  

Kapitlet berör också intervjuer med lärarna på de aktuella skolorna. För att skydda lärarnas 

identitet har vi valt att avidentifiera såväl dem som skolorna och istället gett dem fingerade namn. 

På Almskolan har vi observerat och intervjuat två lärare, Annika och Barbro. Almskolan bedriver 

en integrerad undervisning, vilket innebär att vi har observerat lektioner i svenska/sva. På 

Bokskolan har vi observerat och intervjuat lärarna Catrin och Daniella. Bokskolan arbetar 

segregerat, vilket innebär att vi endast observerat undervisning i sva.  

4.1 Almskolan 

I detta avsnitt presenterar vi de observationer samt de intervjuer som vi genomfört på Almskolan.  

4.1.1 Lektionsobservationer - Annika 

Under det första observationstillfället besökte vi en sjundeklass bestående av femton elever varav 

fem elever läser sva. Eleverna arbetade med att bearbeta egenproducerade texter. Annika har 

utifrån elevernas texter valt ut textstycken som behöver bearbetas. Eleverna fick utdrag från 

texterna på papper. I klassrummet fanns även en projektor kopplad till en dator så att texterna 

även syntes på projektorduken längst fram i klassrummet. Eleverna fick i uppdrag att i mindre 

grupper välja ut något textstycke att förbättra. Eleverna fick sedan tillgång till projektorn för att 
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kunna visa sina förbättringar för hela klassen. Arbetet med elevernas egna texter ledde till att 

lektionens fokus kom att kretsa kring funktionell grammatik 2

Under lektionen lyfte Annika fram en del ord som hon förklarade. Dessa ord var: talspråk, 

skriftspråk, eftersom, plötsligt, inneord, tappa hakan och bearbeta. Orden förklarades i samband 

med elevtexterna och tog sin utgångspunkt i elevernas egna arbeten. En del av orden förklarade 

Annika genom synonymer som förekom i elevernas texter, andra ord förklarades genom sin 

innebörd i ett sammanhang. Läraren diskuterade med eleverna vilka ord som ska användas som 

bindeord respektive inledningsord. Annika lyfte också fram att ett vanligt fel i elevernas texter 

var att de förväxlar formerna de, dom och dem. Annika gjorde en förklaring kring dessa begrepp 

och hur de bör användas.  

 och språkutveckling. 

Vi noterade att eleverna med svenska som modersmål respektive svenska som andraspråk 

självvalt satt blandade med varandra. Under arbetsmomentet med texterna arbetade eleverna i 

mindre grupper och var även då blandade. Vi observerade att eleverna interagerade med varandra 

på ett naturligt sätt i en naturlig kontext. 

Under det andra observationstillfället deltog vi under en lektion med en åttondeklass. Klassen 

bestod av tjugo elever varav tio läser sva. Denna lektion hade samma upplägg som föregående 

pass, det vill säga att läraren utgick ifrån elevtexter för att sedan låta eleverna bearbeta texterna i 

ett förbättrande syfte. Även under denna lektion fanns en projektor i klassrummet.  

Läraren gick igenom och förklarade följande ord under lektionen: synonym, konjunktion, 

bindeord, tempo, tempoväxling i text, eftersom, meningsinledare, röd tråd och sociala medier. 

Annika förklarade orden genom synonymer och sammanhang tagna från elevtexterna. Vid två 

tillfällen under lektionen sökte eleverna begrepp som de inte kunde sätta ord på: synonym och 

syftningsfel. Annika hjälpte då eleverna att hitta de ord de sökte och förklarade ordens innebörd. I 

två fall gick Annika in och rättade eleverna då de använde sig av mindre nyanserade ord i 

samtalen kring texterna. Det som eleven sa var: ”skriftspråket är renare”. I detta fall påpekade 

Annika att tydligare är ett bättre ordval i just detta sammanhang. I ett annat fall där texter 

diskuterades sa en elev att: ”de skulle ha en tävling”. Annika föreslog att ordna lämpade sig 

bättre. Likt föregående lektion diskuterades korrekt användning av de, dem och dom.  

                                                 
2 Funktionell grammatik innebär att man arbetar med grammatiken i en autentisk kontext.  
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Även under den här lektionen blandades eleverna i svenska och sva då de arbetade tillsammans i 

grupper. Grupperna var förbestämda av läraren. Vi noterade att modersmålseleverna och sva-

eleverna interagerade med varandra.  

Under den tredje lektionen vi var hos Annika besökte vi samma åttondeklass som föregående 

lektion. Den här gången skulle eleverna påbörja ett nytt tema berörande den industriella 

revolutionen. Inledningsvis talade Annika allmänt om ämnet och förklarade då begreppen 

revolution och industriell revolution för eleverna. En elev frågade vad det är för skillnad på 

revolution och evolution, vilket Annika förklarade. Då eleverna fick klart för sig att 

redovisningen skulle ske genom ett digitalt medium sökte läraren bekräftelse från eleverna att de 

visste vad detta innebär. Eleverna gav medhåll och en elev föreslog att det till exempel kan 

handla om en Power Point- presentation.  

När arbetet kom igång fick eleverna bilder med motiv från städer och arbetsplatser tagna under 

den industriella revolutionen. Eleverna fick sitta i mindre grupper och utifrån bilderna fundera på 

och diskutera kring hur det kan ha varit att leva och arbeta på den tiden. Annika berättade sedan 

om sin farfar och morfar som levt och arbetat under den industriella revolutionen. Genom 

berättelsen förklarade Annika orden: flottare, flottarled, timmer, hake, ok, klapprande (från 

hästhovar), emigration, immigration och veke (i stearinljus). Vid ett par tillfällen sökte Annika 

även här bekräftelse från eleverna att de förstod vissa ord. Dessa ord var: sågverksarbetare samt 

dåliga arbetsvillkor.  

Det sista observationstillfället med Annika var i en niondeklass med sexton närvarande elever, 

varav nio läser sva. Klassen arbetade med att skriva noveller om en person som är med i en 

nutida konflikt. Flera av de flerspråkiga eleverna hade valt att skriva om de förhållanden som 

deras familjer hade flytt ifrån.  

Annika började lektionen med att repetera skrivprocessen innan eleverna fick fortsätta med sitt 

eget skrivande. De ord som Annika tog upp under genomgången var: skrivprocessen, process, 

disposition, version, en kladd, kamratrespons, respons, tankeluckor, styckeindelning och stycke. 

Dessa ord förklarade hon genom synonymer och genom att ge exempel. Två ord förklarade 

Annika genom deras motsatta betydelse, varierad – ensidig. När eleverna började arbeta enskilt 

förklarade Annika fler ord individuellt med de elever som frågade. Dessa var: kommendant, 
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synonym, bearbeta, förnödenheter, in medias res samt att hon förtydligade definitionen mellan att 

fly och flytta för en elev. Vi noterade att Annika uppmärksammade en elev på skillnaden mellan 

de och dem.  

4.1.2 Intervju med Annika 

Annika har arbetat som lärare i snart trettio år. Hon påbörjade sin karriär som lärare i 

hemkunskap, men läste sedan till ämnena svenska och sva, vilka hon nu undervisat i under sex år.  

Annika menar att skolan har valt att integrera undervisningen då eleverna inte ville gå ifrån den 

vanliga undervisningen utan tillhöra sin klass under hela skoldagen. För ett antal år sedan fanns 

det på Almskolan inte så många elever som läste sva och ämnet sågs då som ett stödämne. Så 

småningom fick skolan däremot fler och fler elever med invandrarbakgrund och blev tvungna att 

använda de resurser de hade för att lösa situationen. Annika talar om att skolan då valde att 

använda resurserna på så sätt att det skulle finnas två lärare under hälften av den integrerade 

undervisningstiden i svenska/sva. Enligt Annika fungerar detta bra då en lärare bedriver 

undervisningen och den andra finns med som en resurs för eleverna med ett annat modersmål. 

Många elever på Almskolan som läser sva är födda i Sverige eller har kommit till Sverige tidigt. 

Är det däremot någon elev som är nyanländ får denna elev extra tid med en utav lärarna samt kan 

även få extra hjälp av specialläraren. Även om klassen ses som en helhet berättar Annika att det 

händer att de ibland delar in sig i mindre grupper. Dessa grupper kan delas beroende på om 

eleverna läser svenska eller sva men ibland delas de oavsett språkbakgrund. Uppdelningen beror 

helt enkelt på syftet. Annika anser att den här lösningen fungerar mycket bra och är positivt 

inställd till att skolan valde ett integrerat arbetssätt.  

Fördelarna med ett integrerat arbetssätt anser Annika vara framförallt ” [...] att kunskapen kan 

byggas i ett riktigt sammanhang”. Ytterligare positiva aspekter är att eleverna arbetar med samma 

arbetsområde, att de kan samarbeta med dem som har kommit längre i sin språkutveckling samt 

att de får ta del av varandras kulturella bakgrunder. En nackdel med undervisningen anser hon 

vara att det kan vara svårt för dem som läser sva att förstå att de arbetar med språket hela tiden. 

Hon menar också att en del föräldrar kan ha svårt att förstå arbetssättet då de uppfattar att deras 

barn inte får någon extra hjälp. Annika vill då lyfta fram att sva inte ska ses som en extra hjälp 

utan är ett självständigt ämne.  
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Annika ger medhåll till att ordförrådet är den viktigaste faktorn för skolframgång och påpekar att 

hon tror att det är viktigt att ta varje tillfälle man får att jobba med elevernas ordförråd.  Hon 

arbetar med ordförrådet genom att ge eleverna ordbanker, arbeta tematiskt, göra planscher där de 

skriver upp ord som de kan använda sig av, arbeta med tankekartor samt att gemensamt i 

klassrummet arbeta med ord och begrepp. Annika lyfter också fram att hon i elevernas skriftliga 

arbeten försöker att uppmärksamma då de använder sig av nya ord eller inte samt påpekar detta 

för eleverna. Hon påpekar att eleverna som har svenska som modersmål har tappat mycket 

gällande ordförståelse och ordförråd och menar med detta att ”Alla ungdomar idag behöver ju 

jättemycket av ordförråd”. Då Annika planerar sin undervisning har hon med i tanken att arbeta 

med ordförrådet samt har som intention att det ska ligga ett stort fokus på detta område.  

Avslutningsvis påpekar Annika att en fara för andraspråkseleverna, oavsett om de läser integrerat 

eller segregerat, är att lärare i No och So uppfattar att eleverna har ett mer utvecklat språk än vad 

de egentligen har, vilket innebär att risken finns att de blir tilldelade för svåra texter och 

uppgifter.  

4.1.3 Lektionsobservationer – Barbro 

Vi besökte Barbro under två lektioner då hon arbetade med en niondeklass. Klassen bestod av 

tjugo elever varav tio läser sva. Just denna dag var det sjutton elever närvarande. Under dessa två 

lektioner arbetade klassen ämnesövergripande med So och svenska/sva. Temat berörde nutida 

konflikter och eleverna arbetade individuellt med en fritt vald konflikt som de sedan skulle 

redovisa för klassen genom Power Point.  

Under den första lektionen var två lärare närvarande i klassrummet. Barbro var den som hade 

hand om undervisningen medan den andra läraren, Annika, fanns som resurs för de elever som 

läser sva. En av eleverna som läser sva har endast varit i Sverige i ett par år och behöver lite extra 

stöd. Denna elev arbetade enskilt tillsammans med Annika under det första lektionspasset.  

Under den första lektionen arbetade eleverna självständigt i datorsalen. Vi noterade dock att det 

fanns en ”ordbank” på tavlan med förklaringar till orden: militär, milis, gerilla, rebeller, regim, 

invasion och autonomi. Barbro berättade att detta var ord som hon gått igenom med klassen inför 

deras individuella arbeten då hon visste att detta är ord som de kommer att stöta på i sina texter. 
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Under tiden som eleverna arbetade vid datorerna gick Barbro runt och hjälpte till. En elev frågade 

vad ordet mobilisera samt offensiv betydde och läraren förklarade detta på ett konkret sätt.  

Vi noterade också att interaktionen mellan elever och läraren låg på en relativt avancerad 

språknivå. Läraren använde i samtalet med eleverna begrepp så som till exempel: allierad, 

moralisk fråga och problematisera. Läraren förenklade alltså inte sitt tal i samtalen med de elever 

som läser sva, däremot förtydligade hon orden genom att använda sig av synonymer. 

Under den andra lektionen fortsatte arbetet med nutida konflikter. Denna lektion var det endast 

Barbro som undervisade. Nu samlades gruppen i helklass och även den elev som tidigare arbetat 

enskilt med en pedagog var med i klassrummet. Under denna lektion samtalade klassen om 

aktuella händelser som hänt under de senaste veckorna. Nya ord togs nu upp och förklarades. Det 

var inte alltid läraren själv som förklarade orden utan Barbro släppte ofta frågan till eleverna och 

undrade om det var någon som kunde förklara ordet. Det var en aktiv interaktion i klassrummet. 

Många elever hade någonting att tillägga och en del av eleverna delade med sig av sin kultur och 

sin religiösa tro. Ord som diskuterades och förklarades under detta pass var: stadsskick, stadschef, 

monark, svartklubb, inte registrerad, apanage, republikan, kritiserats/lastats, inleds/påbörjas, 

pilgrimsfärd, supersnabb järnväg, sharialagar, sekulariserad, jordskredsseger, jordskred, 

husarrest, pacifistisk, junta, opposition, motsättningar, förutsättningar och förebrå. Alla ord 

förklarades med hjälp av synonymer eller utifrån sin roll eller betydelse i samhället. Barbro fyllde 

även på ordbanken på tavlan med orden: offensiv och mobilisera. Dessa begrepp förklarades 

individuellt för en elev föregående lektion men lyftes nu fram för hela klassen.  

4.1.4 Intervju med Barbro 

Barbro blev färdig med sin mellanstadielärarutbildning 1988. Därefter har hon kompletterat sin 

utbildning genom att läsa svenska, sva, didaktik och en handledarutbildning. Idag undervisar hon 

i svenska/sva och So i årskurs sex till nio.  

Barbro tror att anledningen till att hennes skola valt att ha ett integrerat arbetssätt delvis beror på 

att en kollega till henne läst sva i Malmö och genom den utbildningen blivit inspirerad till att 

arbeta integrerat. Vidare hänvisar hon till en bok av Pauline Gibbons som heter ”Stärk språket, 

stärk lärandet”, vilken också förespråkar att språkutveckling sker i ett socialt sammanhang. 



 

24   

Berörande ämnets utveckling på skolan påpekar Barbro att skolan tidigare fått kritik ifrån 

Skolverket då eleverna inte var medvetna om huruvida de läste svenska eller sva.  

Fördelarna med att arbeta på detta sätt anser Barbro vara att språkundervisningen ingår i ett 

naturligt sammanhang och har en koppling till det som eleverna läser i de övriga ämnena. Hon 

menar att på så sätt arbetar eleverna med sina språk- och ämneskunskaper parallellt i ett 

produktivt sammanhang. Ytterligare en fördel med integrerad undervisning anser Barbro vara att 

inte endast ämnet integreras utan även personen, vilket innebär att eleven får ta del av 

”skolkoder”. En negativ aspekt på segregerad undervisning anser Barbro vara att undervisningen 

är ”[...] lösryckt från det man gör för övrigt och har ingen koppling. Det har inget naturligt 

sammanhang och det har ingen koppling till dom ämnena som resten av eleverna läser”. Vidare 

menar hon att det även kan vara svårt att i en segregerad grupp få igång en dialog eller en 

diskussion då det lätt blir en krystad stämning med bara några få elever och en vuxen. En nackdel 

med integrerad undervisning anser Barbro däremot är att det kan vara svårt att jobba med 

enskilda eller isolerade ämnesspecifika ord. Ett exempel på detta menar hon var då eleverna 

under nationella proven skulle plocka ut ord för verktyg ur en text, något som det visade sig att 

eleverna inte behärskade.  

Barbro menar att ordförrådet är a och o då svensk skola bygger på att man måste behärska språket 

för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. För att eleverna ska kunna bygga upp ett rikt 

ordförråd arbetar Barbro varierande genom att bygga upp ordbanker där eleverna får förförståelse 

för begrepp innan de möter dem i ett sammanhang. Hon talar också om att de har många 

diskussioner kring ord samt att de arbetar med strategier för att härleda ord. Ibland arbetar de 

även tematiskt. Barbro menar att uppbyggnaden av ordförrådet är något som pågår naturligt och 

spontant. Ofta frågar hon sina elever ”Vad betyder det? Finns det någon synonym? Hur kan man 

förklara det? Vad betydde det där?”. Hon påpekar också att eleverna är mycket duktiga på att 

själva fråga då de stöter på ord eller begrepp som de inte förstår. Barbro försöker också i 

elevernas texter att kommentera om det exempelvis använder sig av ett ord frekvent och frågar då 

om de kan komma på någon synonym som de kan byta ut ordet emot. Avslutningsvis talar Barbro 

om att hon lägger mycket stort fokus på att bygga upp ordförrådet när det gäller sva.  
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4.2 Bokskolan 

I detta avsnitt presenterar vi de observationer samt intervjuer som vi genomfört på Bokskolan.  

 4.2.1 Lektionsobservationer – Catrin 

Vår första observation på Bokskolan ägde rum i datorsalen där en sjundeklass, bestående av åtta 

elever från tre klasser, jobbade individuellt med skrivuppgifter berörande sina hemländer. Arbetet 

skulle resultera i ett collage som skulle sättas upp i klassrummet. Under tiden som eleverna 

arbetade gick Catrin runt i salen och hjälpte och stöttade eleverna i deras skrivande.  

De ord som förklarades under lektionen var: varierad, ö, ärver, hamnstad, by samt 

landslagströja. Även fenomenet att skriva för hand och skriva på datorn förklaras för en elev på 

ett visuellt sätt. Förklaringarna skedde endast i samspel med den aktuelle eleven och inte i 

helklass, vilket innebär att endast en elev fick ordet förklarat för sig. Utöver ordförklaringarna 

gjorde Catrin ett förtydligande då hon frågade en elev om hon hade klistrat upp en bild. Då 

eleven verkade frågande valde hon istället att säga ”har du satt upp den?” Catrin gav också en 

elev ett exempel på mer passande ordval. Då eleven använde ordet ”typ” rättade läraren genom 

att säga ungefär. Catrin hjälpte också en elev att sätta ord på begreppet ångkoka då eleven 

förklarade detta matlagningsmoment utan att känna till ordet.  

Under det andra observationstillfället var vi med en sjätteklass bestående av fem elever, som kom 

ifrån två olika klasser. Eleverna var inne i en skrivprocess där de skrev berättelser som handlade 

om dem själva. Arbetet var individuellt och eleverna arbetade under tystnad. Läraren gick runt i 

klassrummet och bistod de elever som bad om hjälp. Vi noterade att tre ord förklarades under 

lektionen, vilka var: ovanlig, önskedröm och punktlista. De två första orden förklarades utifrån 

sin betydelse i ett sammanhang. Det tredje ordet förklarades däremot genom ett exempel på 

tavlan. Förutom dessa exempel arbetade inte eleverna synbart aktivt med sitt ordförråd, däremot 

arbetade de med en skrivprocess som kräver ett visst ordförråd. 

Catrins tredje lektion var tillsammans med en niondeklass. Även här kom eleverna ifrån två olika 

niondeklasser. Eleverna har arbetat med ett sagotema där de har fått skriva egna berättelser och 

på denna lektion lästes berättelserna upp högt för eleverna. Eleverna lyssnade och kommenterade 

symboliken i klasskamraternas berättelser. Lektionen innehöll inte något aktivt arbete kring 
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uppbyggnaden av ett ordförråd, däremot kunde vi notera att det måste ha funnits ett förarbete 

rörande ordförrådet inom denna genre då elevernas texter innehöll ett flertal typiska sagobegrepp, 

så som: strid, förtrollad, fabel, magisk, älva med mera. Efter lektionen samtalade vi med Catrin 

och fick bekräftat att eleverna arbetat med ett ordförråd berörande sagogenren.  

Vid vårt fjärde och sista observationstillfälle hos Catrin besökte vi samma sjundeklass som vi 

träffade i datorsalen vid ett tidigare tillfälle. Denna dag bestod klassen av fem elever. 

Lektionspasset var uppdelat i två moment vilka båda berörde Mats Berggrens bok ”Blåögd”. 

Catrin hade planerat att läsa bokens inledningskapitel högt för eleverna och gick därför igenom 

sju ord som eleverna skulle komma att stöta på i texten. Orden var: ljummen, kriminell, detalj, 

utstrålning, begåvning, korkskruv och revir. Då orden förklarades bjöd Catrin in eleverna genom 

att först fråga dem vad de trodde att orden betydde. Detta ledde till en diskussion kring orden och 

deras betydelse i ett sammanhang. Förutom att gå igenom orden muntligt både skrev, 

visualiserade och ritade Catrin på tavlan för att förtydliga. Eleverna fick även orden som läxa och 

skrev in dem i sina ordkunskapsböcker. Efter genomgången läste Catrin högt ur boken för 

eleverna. Under tiden som hon läste frågade en av eleverna vad ”Fluff” var för något. Läraren 

hänvisade till att Fluff är en cockerspaniel och undrade om eleven visste vad det betydde. Genom 

denna diskussion fick eleven klart för sig att Fluff är huvudpersonens hund. Vid ett tillfälle stötte 

Catrin på ordet hångla och släppte frågan fri angående vad detta ord betyder. Catrin fick snabbt 

bekräftelse på att eleverna visste vad det innebär.  

Vi noterade att boken innehöll ett flertal ord och uttryck som vi förmodade att eleverna troligtvis 

inte kände till, så som exempelvis: ”trevade in en bassäng av kraftlöshet”, mässingskandelaber, 

harmlös, inventarier, utbölingar, ”som en sandsäck över axlarna”, medelmåtta och 

”problembadarorgier” med mera. Efter lektionen frågade vi Catrin hur hon motiverar sitt val av 

genomgångna ord inför högläsningen. Catrin visade tydligt att hon var medveten om att texten 

innehöll fler ord som kunde vara svåra förutom de som hon valt ut, men att hon plockat ut de ord 

som hon tror att eleverna har mest användning av i sitt vardagsliv.  

4.2.2 Intervju med Catrin 

Catrin är utbildad och undervisar i svenska, engelska och sva och har arbetat i snart tio år. 

Anledningen till att skolan arbetar segregerat tror Catrin är att det har känts som ett naturligt val 
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ifrån början. Hon påpekar att de har såpass stor andel invandrarelever, vilket gör att sva-

grupperna blir för stora. Catrin lyfter fram att det är lärarna i samråd med rektor som avgör vem 

som läser vilket ämne. Hon berättar att i femte klass genomför eleverna de nationella proven. De 

elever som når målen för sva på detta prov går då över till att läsa svenska medan de elever som 

inte når målen fortsätter i sva-gruppen.  

Nackdelen med segregerad undervisning tycker Catrin är att många elever har en negativ bild av 

sva och anser att det är ett stödämne. Hon påpekar dock att många elever ändrar uppfattning och 

ju högre upp de kommer desto fler vinningar ser de med att läsa ämnet. Catrins syn på integrerad 

undervisning är att ”Fördelarna blir ju att då jobbar man med något ämnesområde så får den ju 

med sig det och kan språkstimuleras mer i sin egen klass. Men sådana här ämnesspecifika saker 

som andraspråkseleverna behöver kanske de inte får lika mycket av”. Fördelar med att segregera 

eleverna anser hon vara att gruppen blir lugnare och att de får tillfällen att jobba med fler ämnen 

än svenska. Sammanfattningsvis anser Catrin att det finns fördelar även med integrerad 

undervisning men samtidigt anser hon att hennes skolas lösning fungerar mycket bra och att 

skolan fortlöpande arbetar för att utveckla ämnet och arbetssättet.  

Gällande ordförrådet är Catrin överrens med forskarna om att ordförrådet är den viktigaste 

faktorn för skolframgång. Vidare påpekar hon att specifikt för andraspråksundervisningen är att 

eleverna arbetar med sin bas och utbyggnad parallellt. För att eleverna ska kunna utöka sitt 

ordförråd arbetar de varje vecka med ordkunskap. Det händer även att de arbetar tematiskt, som 

med till exempel valet eller sagor. För att befästa orden arbetar de med att skriva meningar, 

förklara ord och skriva synonymer. Catrin påpekar att arbetet med ordförrådet är ett centralt och 

återkommande moment. Däremot anser hon att det är viktigt att eleverna själva är motiverade och 

vill lära sig nya ord. För att eleverna ska bygga upp ett rikt ordförråd säger hon att ”[...] det är 

inte så att jag pratar lättare för att det är dom utan jag använder svåra ord och så märker jag att 

dom inte förstår och då förklarar jag det. Så orden lever hela tiden”. Catrin menar att det ligger ett 

stort fokus på ordförrådet, men att hon inte lägger större fokus inom sva gentemot undervisningen 

i svenska och engelska. Avslutningsvis säger Catrin att det oftast är hon själv som väljer vilka ord 

som behandlas men att det ibland finns ett samarbete med lärare i So, No och hemkunskap.  
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4.2.3 Lektionsobservationer – Daniella 

I vår första observation hos Daniella besökte vi en åttondeklass bestående av fyra närvarande 

elever. Anledningen till att gruppen var så liten var att ett flertal elever var iväg på andra 

aktiviteter. Eleverna arbetade med berättelser kring sina hemländer. De arbetade individuellt med 

att skriva i sina anteckningsböcker. Eftersom eleverna nästan var färdiga med sina arbeten och 

snart skulle påbörja sin renskrivning cirkulerade Daniella i klassrummet och hjälpte eleverna i 

slutskedet på sina berättelser. Främst handlade lärarens arbete om att bistå eleverna i de sista 

korrigeringarna av sina texter.  

Ord som Daniella förklarade för eleverna under lektionens gång var: hyr, hyr in, skolgång, 

skolskjuts, nationaldag, högtidsdag, bryter, sött, lida och muslimska länder. Alla förklaringarna 

skedde individuellt med eleverna. Orden förklarades med hjälp av synonymer eller utifrån sina 

sammanhang i elevernas egna texter.  

Vi noterade också tillfällen då Daniella hjälpte eleverna att välja ett mer passande ord som 

fungerar som synonymt i sammanhanget. Exempel på detta var då eleven skrivit att ”föräldrarna 

betalar elevernas skola”. Daniella påpekade då att det var lämpligare att säga: ”föräldrarna 

betalade sina barns skola”. Ytterligare ett exempel var när en elev hade skrivit att: ”de sjunger 

och dansar” och Daniella föreslog ”de firar” istället. Under lektionen arbetade eleverna 

individuellt och den interaktion som ägde rum skedde mellan elev och lärare.  

Under den andra lektionen hos Daniella besökte vi samma klass som föregående lektion. Då 

arbetade eleverna med att träna inför sina muntliga redovisningar av sina hemländer. Eleverna 

arbetade enskilt och en del valde att pröva på att redovisa för läraren. Ord som förklarades under 

det här lektionspasset var: stödord, lotta, lotteri och linjerat. Orden förklarades genom sin 

funktion och genom att visualisera. Vi uppmärksammade att Daniella i dialoger med eleverna 

använde sig av många synonyma begrepp för att förtydliga för eleverna. Exempel på detta var: 

”tjuvkika – titta här”, ”komma av sig – inte veta vad man ska säga” samt ”ditt kroppsspråk – hur 

du står”.  
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4.2.4 Intervju med Daniella 

Daniella har en lärarutbildning som riktar sig mot årskurs fyra till nio. Utbildningen innefattar 

ämnena svenska, engelska och sva. Daniella har arbetat som lärare i totalt femton år och 

undervisar för nuvarande i alla sina ämnen. 

Daniella ser positivt på skolans segregerande arbetssätt. Hon anser att lösningen innebär att de 

elever som behöver extra stöd får detta i den mindre sva-gruppen. Daniella påpekar däremot att 

”[...] vi har ju många elever som har rätt till sva men tyvärr så räcker inte resurserna till utan vi 

tar ju dom som har mest behov av det. Och då känns det, då känns det... bättre tycker vi 

fortfarande eh... att man segregerar”. Hon anser också att eleverna inte känner sig utpekade när de 

lämnar sina klasser utan att det är naturligt på den här skolan att elever går ifrån. Att grupperna är 

mindre anser hon bidrar till att läraren kan fokusera på dem som verkligen behöver hjälp. Vidare 

anser hon att den segregerade undervisningen är positiv på så sätt att man kan utgå ifrån till 

exempel elevernas hemländer samt att det blir en gemenskap i gruppen. Daniella lyfter fram att 

en nackdel med den segregerade undervisningen är att vissa elever gärna vill gå i den stora 

gruppen, men för dessa elever brukar de kunna motivera varför de bör läsa sva. Samtidigt 

påpekar hon att en del elever känner sig stolta över att tillhöra en egen grupp och menar att de 

känner ”Åh, någon bryr sig om det här”. Avslutningsvis berörande integrering och segregering 

lyfter Daniella fram att hon tidigare arbetat på en annan skola där det var ett mer integrerat 

arbetssätt. Hon ansåg då att eleverna inte riktigt fick den hjälp de behövde med tanke på att man 

var tvungen att anpassa undervisningen även till den andra kursplanen (svenska). Genom detta 

vill Daniella lyfta fram att hon är mer positivt inställd till ett segregerat arbetssätt.  

Daniella bekräftar att ordförrådet är den viktigaste faktorn för att eleverna ska lyckas i skolan. 

Samtidigt lyfter hon fram att det är väldigt svårt att hitta ett sätt att lära ut ord effektivt. I 

undervisningen försöker Daniella variera sig. Hon använder sig av läsning, ifyllningsövningar, 

sätta in ord i meningar och ordlistor för att underlätta ordinlärningen för eleverna. Hon arbetar 

även med att lära eleverna olika strategier för att kunna förstå vad ett ord betyder. Exempel på 

strategier, menar Daniella, är att knyta ord till engelskan eller att titta på vad sammansatta ord 

består av. Daniella påpekar att för nyanlända är det viktigare att jobba med orden än med 

grammatiken men i ett senare skede i språkutvecklingen anser hon att grammatiken är av 

betydelse för att eleverna ska kunna sätta ihop orden till korrekta meningar.  
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Berörande lektionsplaneringen menar Daniella att hon inte alltid specifikt planerar att arbeta med 

ordförrådet men att det alltid finns med i tanken och därför är ett naturligt inslag i 

undervisningen. Daniella påpekar att de ibland arbetar tematiskt. Till exempel arbetade de 

nyligen med valet och då ingick det däremot i planeringen att kunna de vanligaste ”valorden”. 

Slutligen menar Daniella att hennes största fokus i undervisningen kretsar kring att hjälpa 

eleverna att bygga upp ett rikt ordförråd.  

 

4.3 Tillägg 

Catrin och Daniella vill i efterhand påpeka att de anser att segregerad undervisning även är 

positiv på så sätt att eleverna som läser sva vågar ta större utrymme och blommar ut på ett annat 

sätt i den segregerade gruppen jämfört med då de ingår i sin ordinarie klass.  

 

5. Analys och diskussion 

I detta kapitel besvarar vi vår inledande frågeställning (se 1.2) samt diskuterar resultatet av våra 

observationer och intervjuer. Orsaken till att vi valt att slå samman analys och diskussion är att vi 

på ett tydligare sätt, i samband med analysen, vill ha möjlighet att problematisera och diskutera 

analysresultaten.  

5.1 Lärarnas metoder för uppbyggnad av elevernas ordförråd 

Alla lärare anger att de inte har en specifikt uttalad metod för att bygga upp elevernas ordförråd 

utan försöker att variera undervisningen. Under intervjuerna påpekade samtliga att de arbetar på 

många olika sätt gällande ordförrådet. I vår sammanställning av empirin hittar vi tre 

gemensamma arbetssätt hos lärarna. Dessa arbetssätt är: uppbyggnad av strategier för 

ordförståelse, tematiskt arbete samt uppbyggnad av ordbanker/ordlistor. Enström (2004:183) 

menar att för att kunna ett ord räcker det inte att enbart kunna översätta ordet till sitt modersmål 

eller att ge det en svensk synonym eftersom ordet kan tillhöra olika referensramar inom de olika 

språken. I både integrerad och segregerad undervisning la vi märke till att de flesta orden 

förklarades med just synonymer. Frågan är om man som lärare ska hitta ett annat 
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tillvägagångssätt då eleverna ska lära sig orden. Kanske ska man tillåta sig att lägga ner mer tid 

på de ord som klassen går igenom, att sätta in dem i ett autentiskt sammanhang och även låta 

eleverna arbeta mer med orden? Å andra sidan, var finns tid och utrymme till detta och vilken del 

av undervisningen skulle i så fall få stå tillbaka till förmån för detta? 

En ytterligare likhet utöver de gemensamma arbetssätten är att lärarna inom de olika 

undervisningsformerna inte förenklar sitt tal då de interagerar med de flerspråkiga eleverna utan 

istället använder sig utav synonymer eller omformulerar sig då eleverna signalerar att de inte 

förstår.  Exempel på detta är att Catrin i intervjun anger att hon aktivt väljer att inte förenkla sitt 

tal utan vill hålla språket levande och istället förklarar då eleverna inte förstår. Under 

observationerna hos Barbro noterade vi att även hon använde sig att vissa svåra ord och att 

interaktionen låg på en relativt avancerad nivå. Den metod som Catrin och Barbro använder i 

dessa situationer stämmer överrens med Longs interaktionshypotes, vilken Abrahamsson 

(2009:180-181) hänvisar till. Long menar att inflödet blir begripligt genom anpassningar av 

interaktionen. Denna anpassade interaktion leder till ett begripligt inflöde och språkinlärning. 

De synbara skillnader som vi kan hitta är förhållandevis få. Vi uppmärksammade dock att lärarna 

på Almskolan båda uppger att de arbetar med elevernas ordförråd genom kommentarer i 

elevernas inlämnade texter. Även Daniella på Bokskolan kommenterade under en lektion 

elevarbeten men då, till skillnad från Almskolan, under processens gång. Vi anser att 

kommentarerna till elevernas texter är positiva då eleverna ska utveckla ett ordförråd. De 

individuella kommentarerna leder till att varje elev får specifikt stöd.  

Lärarna på Bokskolan, till skillnad från Almskolan, talade båda om att de arbetar med att sätta in 

ord i meningar, ifyllningsövningar, skriva synonymer till ord och att skriva meningar. Att arbeta 

på detta sätt anser vi kan ifrågasättas på grund av att dessa övningar upplevs isolerade och inte 

ingår i ett naturligt sammanhang. Vi kan godta att eleverna säkerligen lär sig nya ord på detta sätt 

men frågan är hur de ska kunna använda denna kunskap på ett naturligt sätt då den är inlärd 

separerad ifrån en kontext? I likhet med våra synpunkter påpekar Viberg (1993:62) att det är 

skillnad mellan kunskap och kontroll av språket. Att kunna ett ord är kunskap men att kunna 

använda det är kontroll. Vi undrar då hur stor användning en elev har av att kunna ett ord om 

han/hon inte kan använda det i en autentisk situation?  



 

32   

5.2 Fokus på ordförrådet 

Kursplanen uttrycker tydligt, både då det gäller strävansmål och uppnåendemål, att fokus på 

ordförrådet är centralt när det gäller sva (se 2.8). Samtliga lärare bekräftar att ordförrådet är den 

viktigaste faktorn för skolframgång och anger att det också är här som de lägger sitt största fokus. 

I våra intervjuer framgår det att alla lärarna i vissa fall, främst då de arbetar tematiskt, planerar in 

att arbeta med ordförrådet. Lärarna menar dock att oftast kommer arbetet kring ordförrådet 

spontant och i en naturlig situation. Den enda läraren som uttrycker att hon alltid planerar in att 

arbeta med ordförrådet i sin undervisning är Annika.  

Vi noterade under våra observationer att inom de båda arbetsformerna förekom det öppna 

diskussioner i klassen kring ords betydelse och dess ursprung. Den kritiserade IRU-strukturen (se 

2.6) är inget system som lärarna inom de båda undervisningsformerna använde sig av i någon 

större utsträckning. Vi noterade snarare att alla lärarna arbetade utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv där kunskap byggs i samspel med andra. Det sociokulturella perspektivet anser vi var 

tydligast inom den integrerade arbetsformen då eleverna arbetade mer tillsammans i helklass. 

Detta sett i jämförelse med i den segregerade undervisningen, där eleverna arbetade mer 

individuellt.    

Då vi går tillbaka till våra sammanställningar från lektionsobservationerna och beräknar hur 

många ord som förklaras i integrerad och segregerad undervisning (se kursivering av ord i kapitel 

4) uppmärksammar vi att inom den integrerade undervisningsformen förklaras mer än dubbelt så 

många ord. Under de lektioner som vi observerade i de segregerade klasserna förklarades 

uttryckligen 41 ord. I de integrerade klasserna förklarades sammanlagt 83 stycken. Vi vill dock 

tillägga att en del av de lektioner vi observerade på Bokskolan krävde ett förarbete med 

ordförrådet. Med detta sagt vill vi förtydliga att inom den integrerade undervisningen förklarades 

fler ord men detta innebär inte nödvändigtvis att den segregerade undervisningen inte arbetar lika 

aktivt med elevernas ordförråd. Hade vi utfört våra observationer under andra arbetsmoment på 

Almskolan och Bokskolan är det möjligt att siffrorna hade sett annorlunda ut. 

Något som vi upplevde väldigt positivt var att lärarna inom den integrerade undervisningen 

faktiskt arbetade så aktivt med andraspråks- och modersmålselevernas ordförråd. I likhet med det 

som Annika påpekade i intervjun tror vi att både modersmålstalarna och de flerspråkiga eleverna 
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har stor nytta av ordkunskapen. Vi har, under vår studietid, upplevt att en vanlig fördom är att en 

segregerad klass har ett mer frekvent arbete med ordförrådet än en integrerad klass. I just detta 

fall kan vi dementera denna fördom.   

Slutligen vill vi lyfta fram att vi tror att eleverna, oavsett om de läser integrerat eller segregerat, 

har en god möjlighet att bygga upp ett rikt ordförråd.  

5.3 Integrerad eller segregerad klass 

Annika och Barbro menar att fördelarna med ett integrerat arbetssätt är att kunskap och språk lärs 

in samtidigt i ett naturligt sammanhang samt att alla elever arbetar med samma område. I likhet 

med lärarna tar även Abrahamsson (2009:179) upp att samspelet mellan andraspråksinlärare och 

målspråkstalare är en möjlighet att förbättra andraspråksinlärningen. Annika påpekar att det även 

är positivt att eleverna får dela med sig av sina kulturella bakgrunder. Bülow med flera (1992:76) 

anser att i en integrerad klass kan man utnyttja just ämneskunskaper som andraspråkseleverna 

eventuellt besitter inom områden där deras kulturer är mer framträdande. Författaren menar att 

det då blir ett större utbyte mellan infödda- och flerspråkiga elever och lärare.  

Vi håller med om de fördelar som Annika och Barbro ser med integrerad undervisning. I likhet 

med det som lärarna säger tror vi att det är bra att språkkunskaperna lärs in i en naturlig kontext. 

Ytterligare en positiv aspekt med den integrerade undervisningen anser vi vara att interaktionen 

mellan målspråkstalare och de flerspråkiga eleverna kan leda till en fördelaktig utveckling av 

målspråket. Under våra observationer noterade vi att de flerspråkiga eleverna sågs ur ett 

resursperspektiv där deras kunskaper och kulturella bakgrund sågs som en tillgång för hela 

klassen. Även i en av de segregerade klasserna märkte vi att elevernas erfarenheter 

uppmärksammades, men då detta endast lyftes fram i den lilla gruppen blev det ingen allmän 

kunskap som togs till vara för hela klassen. Genom att lyfta fram detta vill vi påpeka att vi tror att 

eleverna i de integrerade klasserna har en fördel genom att de får ta del av den kulturella 

mångfalden i alla ämnen.  

Nackdelar med den integrerade undervisningsformen anser Annika vara att eleverna själva inte 

inser att de arbetar med språket hela tiden samt att en del föräldrar uppfattar att den integrerade 

undervisningen innebär att deras barn inte får någon extra hjälp. Barbro menar att en nackdel är 

att det kan vara svårt att arbeta med isolerade, ämnesspecifika ord.  



 

34   

De nackdelar som vi själva kan se med den integrerade undervisningen är just att eleverna 

möjligtvis inte har lika stort utrymme att arbeta med basen i språket. I likhet med det som vi 

lyfter fram menar även Viberg (1993:66) att modersmålstalarna redan besitter de baskunskaper 

som de flerspråkiga eleverna måste förstärka. En annan nackdel med den integrerade 

undervisningen på just Almskolan är att det bara är två lärare närvarande under hälften av 

lektionerna. Under just de lektioner som vi närvarade vid var det endast under en av lektionerna 

som det fanns två lärare i klassrummet. För en optimal integrerad undervisning anser vi att det 

borde vara två lärare under samtliga lektioner. Vi anser att det är viktigt att det alltid finns en 

resurs för de flerspråkiga eleverna samtidigt som modersmålseleverna har rätt att kunna arbeta 

vidare med sin språkutveckling.  

Catrin och Daniella menar att fördelarna med segregering är att grupperna blir mindre och 

lugnare. Catrin anser att det är positivt att man i en segregerad grupp kan arbeta med fler ämnen 

än svenska. Daniella framhåller att det är positivt att fokus läggs på dem som verkligen behöver 

hjälp. Vidare menar hon att eleverna känner en gemenskap i den lilla gruppen samt att de är stolta 

över att få ingå i en egen grupp. Daniella påpekar också att i den segregerade klassen kan man 

utgå ifrån teman som passar andraspråkseleverna, till exempel deras hemländer.  

Vi anser att segregering kan vara positivt med tanke på att det i en grupp bestående av endast 

andraspråkselever kan vara helt naturligt att ta upp specifika områden i basen, som kan vara 

självklara för en modersmålstalare. Däremot är det i en segregerad grupp endast läraren som är 

förebild för målspråket. Abrahamsson (2009:189) tar upp Lindberg som menar att det 

lärarproducerade talet inte enskilt kan representera det varierade inflöde som behövs för att nå 

god språkutveckling. Detta är en nackdel som vi också har noterat under våra observationer. De 

samtal som har ägt rum under lektionerna har främst varit mellan lärare och elev. Hatch 

(Lindberg, 2004:461) poängterar att samtalet påverkar språkutvecklingen. Hennes hypotes är att 

andraspråksinläraren utvecklar grammatiska strukturer genom samtal med infödda talare. Vi tror 

att det hade varit positivt för dessa elever att få delta i interaktion med målspråkstalare även 

under språklektionerna. 

Lärarna på Bokskolan ville efter intervjuerna göra ett tillägg. De ville lyfta fram att de anser att 

segregerad undervisning även är positiv på så sätt att eleverna som läser sva vågar ta större 

utrymme och blommar ut på ett annat sätt jämfört med då de ingår i sin ordinarie klass. I likhet 
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med det som lärarna på Bokskolan säger visar en undersökning i rapporten, Kartläggning av 

svenska som andraspråk, från Skolverket (2004:31) att elever i segregerad klass har det bra i sin 

grupp då de i helklass skulle försvinna bland sina kamrater, bli mer tysta och vara rädda för att 

göra fel. I motsats till föregående referenser ser vi snarare många positiva aspekter av den 

integrerade undervisningen och har inte kunnat observera att dessa elever skulle känna sig rädda 

och tillbakadragna. En viktig aspekt av detta är dock att eleverna på Almskolan generellt sett har 

varit i Sverige längre tid än många av eleverna på Bokskolan. Eventuellt kan det vara så att en 

andraspråkselev som är nyanländ är i större behov av en segregerad undervisningsform än en elev 

som har varit i Sverige ett antal år och då har ett fungerande ytflyt.  

 

Nackdelarna med den segregerade undervisningen menar Catrin är att många elever har en 

negativ bild av ämnet och ser det som ett stödämne till svenska. Daniella lyfter fram att en annan 

nackdel är att vissa elever gärna vill gå i den stora gruppen istället. I likhet med det som lärarna 

säger anser också vi att en segregering av de två ämnena kan innebära att eleverna delas in i ett 

A- och ett B-lag, där den ena undervisningsformen är underordnad den andra. Med detta sagt tror 

vi att den integrerade arbetsformen istället kan bidra till en bättre attityd gentemot sva samt höja 

ämnets status. Vi tror också att en segregering av undervisningen kan innebära en segregering 

även utav eleven i fråga. I intervjun påpekar Barbro, på Almskolan, just att en positiv aspekt av 

integreringen är att inte bara ämnet, utan även personen integreras. Vi tycker att det är intressant 

att Barbro tar upp denna infallsvinkel på integrering. Vi anser att om samhället ska verka 

integrerande borde väl skolan, som en representant för samhället, också arbeta på samma sätt? 

 

6. Avslutning 

Sammanfattningsvis kan vi bekräfta att vi fått svar på våra inledande frågor men uppsatsens ringa 

omfattning gör att vårt resultat är unikt. Med detta vill vi påpeka att svaren inte är generaliserbara 

utan endast representativa för de två skolor som vi undersökt. Uppsatsens resultat kan dock 

fungera som ett underlag för vidare forskning i ämnet.  

Våra slutsatser är att eleverna, oavsett om de läser integrerat eller segregerat, har möjligheter att 

tillägna sig ett rikt ordförråd. Arbetet med uppbyggnaden av ordförrådet inom de två 
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undervisningsformerna är mycket snarlika. Däremot kan vi se en större fördel med det 

integrerade arbetssättet på så sätt att skolan och lärarna här utgår ifrån ett mer uttalat 

resursperspektiv. Vidare tror vi att eleverna vinner på att få ta del av varandras kulturella 

bakgrunder samt att interaktionen och det sociala samspelet mellan målspråkstalare och de 

flerspråkiga eleverna är mycket fördelaktigt då det gäller att tillägna sig ett andraspråk.  

Vi upplever att vi genom denna uppsats har berikat vår kunskap inom ämnet sva. Vi anser också 

att vi har fått en tydligare bild av vilken undervisningsform vi vill förespråka, vilken är den 

integrerade. En förutsättning för att denna arbetsform ska fungera på ett optimalt sätt tror vi dock 

är att det ska finnas två lärare närvarande under samtliga lektioner. Det får inte handla om en 

ekonomisk lösning till skolans fördel utan integreringen ska vara till för elevernas bästa.  

Under uppsatsens gång har det väckts många intressanta tankar och frågeställningar kring arbetet 

med ordförrådet, men framförallt kring undervisningsformerna. Vi tror att det hade varit mycket 

lärorikt att ur ett längre perspektiv kunna se följderna av de olika undervisningsformerna. Det 

skulle vara intressant att se vilken arbetsform som gynnar elever, såväl andraspråks- som 

modersmålselever, mest. Vi har också funderat kring vilka sociala följder integrerad och 

segregerad undervisning kan få. Påverkar integrerad och segregerad undervisning även vidare 

studier och arbetsliv? Dessa frågor hade varit lärorika att få svar på genom vidare forskning.  
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Bilaga 1 

Presentation 

Utbildning: 
Antal yrkesverksamma år: 
Klasser: 
Ämnen: 
 
Integrering och segregering 
 
Varför har skolan valt att integrera/segregera ämnena svenska och sva? 
 
 
Hur anser du att den lösningen fungerar? 
 
 
Vad ser du för fördelar och nackdelar med din skolas lösning? 
 
Ordförrådet 
 
Forskning visar att ordförrådet är den viktigaste faktorn för skolframgång, hur ser 
du på detta? 
 
 
Hur arbetar du för att eleverna ska utöka sitt ordförråd? 
 
 
Har du med i din lektionsplanering att arbeta med ordförrådet? Hur? 
 
 
Har du något speciellt upplägg för hur eleverna ska lära sig ord? 
 
 
Hur stort fokus lägger du på ordförrådet gällande svenska som andraspråkselever? 
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Bilaga 2 

Dubbellogg – Observationsschema 

Skola:      
Lärare:      
Klass:     
Datum och tid:    
Observatör:     
 

Citat/observation Reflektion 

  

 


