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Med vårt examensarbete vill vi ta reda på vilka argument som lärarna har för när och hur
integrering av elever som har svenska som sitt andra språk skall ske i vanlig undervisning. I
litteraturgenomgången tar vi upp teorier som handlar om faktorer som kan påverka
inlärningen av ett nytt språk. Vi tar även upp vikten av interaktion med andra elever och dess
betydelse vid placering i segregerad eller integrerad undervisning av eleverna med svenska
som andra språk. Som metod använde vi oss av semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar
att de lärarna som vi intervjuade har skiftande syn på klassplaceringen men de flesta av dem
anser att dessa elever skall först direkt placeras i en förberedelseklass. De talar samtliga om en
lösning där eleven kan delta i vissa ämnen tillsammans med svenska elever t.ex. slöjd och
musik. De påpekar även vikten av att de får svenska kamrater för att utveckla sitt
vardagsspråk och testa nya begrepp.
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1 Inledning
Under alla de år som vi arbetat inom skolvärlden har vi kommit i kontakt med många elever

som har svenska som sitt andra språk. Vi har båda upplevt den förtvivlan som finns hos såväl

elever som lärare och föräldrar, då det visar sig att eleven inte kan följa med i undervisningen

i skolan och får stora brister i bland annat begrepp. Dessa utgångspunkter väckte vårt intresse

att skriva ett examensarbete om just dessa frågor.

Ett ökat antal elever börjar varje år i skolan med begränsade kunskaper i svenska. Eleverna

har sämre förutsättningar att nå skolans mål jämfört med jämnåriga som har svenska som sitt

modersmål. Vi är intresserade av hur de lärare som undervisar och som har svenska som

andra språk i sin klass ser på elevernas förutsättningar och vad de anser att skolan bör göra för

dessa elever. Vi vill också undersöka vilket slags stöd som finns eller är önskvärt för dessa

elever.

Vår erfarenhet är att vissa lärare uttrycker sitt missnöje med att andraspråkseleverna för tidigt

kastas in i den vanliga skolundervisningen. Andra tyckte att det är bäst att de börjar i vanlig

undervisning så snabbt som möjligt. Lärarnas argument för sina åsikter har väckt vår

nyfikenhet.

1.1 Bakgrund

Sedan 1960-talet har vi i Sverige haft ett ökat antal elever med begränsade kunskaper i

svenska till följd av den ökade invandringen till vårt land.

År 1968 tillsattes en omfattande invandrarutredning i Sverige. Dess huvudbetänkande

publicerades sex år senare med titeln Invandrarna och minoriteterna (SOU 1974:69 i Löfgren

1986). Där formulerades målen för den framtida invandrar- och minoritetspolitiken, där

jämlikhet, valfrihet och samverkan var viktiga begrep.

År 1975 tillsatte regeringen en arbetsgrupp med uppgift att särskilt utreda invandrarelevers

utbildningssituation. I deras betänkande, Förslag till åtgärder för invandrarbarn i förskola,

grundskola och gymnasieskola (DsU 1975:13 i Löfgren 1986), framhölls att

invandrareleverna måste utveckla sitt modersmål för att uppnå aktiv tvåspråkighet. Denna

utredning låg sedan som förslag till hemspråksreformen som antogs av riksdagen år 1977. Där

fastslogs rätten till hemspråksundervisning i den kommun där eleven bor. Eleverna skall

vidare erbjudas studiehandledning i skolans andra ämnen på sitt hemspråk.
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I Skolverkets kursplaner som också är SVA-lärarnas styrdokument står det:

Lärare har ett gemensamt ansvar och måste vara medvetna om språkets
betydelse för lärandet. Inom ämnet svenska som andraspråk ryms dock
huvudansvaret för elevernas språkliga utveckling. Språket är ett viktigt
verktyg för det fortsatta lärandet samt verkandet i dagens samhälle.
(Kursplanen i Svenska som andra språk 2010)

Syftet med utbildningen i ämnet svenska som andraspråk är att eleverna skall uppnå en

funktionell behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som elever med

svenska som modersmål har. Ytterst är syftet att eleverna skall uppnå förstaspråksnivå i

svenska. Därmed får de förutsättningar att kunna leva och verka i det svenska samhället på

samma villkor som elever med svenska som modersmål.

Att i tal och skrift kunna använda det svenska språket är en förutsättning
för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Skolan skall genom ämnet
svenska som andraspråk ge eleverna möjligheter att utveckla sin förmåga
att tala och lyssna, läsa och skriva i olika situationer (Kursplanen i
Svenska som andra språk, 2010).

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på vilka argument som lärarna har för när och hur

integrering av SVA -elever skall ske i vanlig undervisning.

Våra frågeställningar är:

• Ska eleven enligt lärarna placeras i en förberedelseklass? Vid vilken tidpunkt i så fall?

• Hur viktig enligt lärarna är interaktionen med elever som har svenska som

modersmål?

• Vilka erfarenheter har lärarna som undervisar dessa elever och vilka olika synsätt

företräder de?
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2  Litteraturgenomgång och tidigare forskning

I detta avsnitt presenterar vi en genomgång av den tidigare forskningen inom området.

2.1   Begrepp

Nedan förklarar vi vissa begrepp som vi anser är relevanta i vår undersökning

2.1.1 Svenska som andraspråk (SVA)
Andraspråk, det språk som lärs in sedan individen helt eller delvis
tillägnat sig sitt förstaspråk (modersmål) och vars inlärning äger rum i en
miljö där språket används i naturlig kommunikation. Med avseende på det
sistnämnda kriteriet skiljer sig andraspråk från främmande språk1.
Ytterligare en skillnad är att andraspråket spelar en roll för individen som
är jämförbar med förstaspråkets och alltså tillfredsställer individens alla
kommunikationsbehov (www.ne.se).

Begreppet Svenska som andra språk utvecklades till ett skolämne under 1970- talet. Då

diskuterades språkprocessen hos barn med annat modersmål än svenska i Sverige. 1987 kunde

lärarstuderande för första gången läsa svenska som andra språk som ett ämne i

lärarutbildningen. 1995 blev svenska som andra språk för första gången ett ämne som gav

behörighet för högskolestudier (Tingbjörn 2004).

I uppsatsen använder vi oss av benämningen SVA-elever som är en förkortning för svenska

som andra språk.

2.1.2   Modersmål

Modersmål är det språk som barn lär sig först (förstaspråk). Modersmålet är det redskap som barn lär

sig utnyttja för att kunna använda symboliska begrepp och koda sin omvärld. I flerspråkiga

uppväxtmiljöer kan barn tillägna sig två eller fler olika modersmål samtidigt. Sedan 1998 är inom det

svenska skolväsendet modersmål benämning på språk, annat än svenska, som utgör ett levande inslag i

en elevs hemmiljö (www.ne.se).

2.1.3   Förberedelseklass

I förberedelseklasser syftar undervisningen till att ge eleverna en långsam utslussning till

vanlig undervisning i alla ämnen och arbetssättet ska anpassas efter varje elevs bakgrund och

förutsättningar. Den ska ge eleverna såväl språkliga kunskaper som kulturella. Elevernas tid i

förberedelseklass kan variera beroende på deras tidigare skolgång och ålder.

                                                       
1 http://www.ne.se/främmandespråk
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2.2   Faktorer som påverkar andraspråksundervisningen

I det här avsnittet kommer vi att ta upp olika faktorer som kan påverka
andraspråksundervisningen.

2.2.1   Samhällets behandling av minoriteter

Det finns många teorier som belyser faktorer som kan påverka skolframgången för

invandrande minoritetselever. Enligt Ogbu (1991) handlar det dels om samhällets behandling

av minoriteten vad det gäller insatser som berör utbildningspolitik, pedagogik och bedömning

av inlärningsinsatser, t.ex. i form av betyg och möjligheter till ett mer kvalificerat arbete efter

utbildningen.  Dels fokuseras minoritetens upplevelse av och svar på samhällets behandling i

form av att man t.ex. jämför skolan med de skolor som fanns i hemlandet samt att de värderar

möjligheterna att lyckas med utbildningen och sedan kunna skaffa ett jobb. Det handlar också

om det förtroende som invandrarna har för den skola där barnen går, eller om det känns som

ett hot mot minoritetsgruppens identitet.

Ogbu (1991)  menar att minoritetsbarns skolframgång påverkas av om de invandrande

minoriteterna är frivilliga eller ofrivilliga. Enligt honom har de frivilliga invandrargrupperna -

de som har invandrat till landet för att få en bättre framtid för sig och sina barn - inkluderats i

samhället på ett positivt sätt. Oftast har dessa invandrare fått det stöd som krävs för att lyckas

med skolarbetet.

De ofrivilliga invandrargrupper som har flytt undan krig och förföljelse har en annan kulturell

bakgrund och har många gånger svårt att acceptera den värdegrund som den svenska skolan

står för. De kan se denna som ett hot mot den egna kulturen och den egna identiteten.

Kritiker till denna teori menar att Ogbu (1991) lägger skulden på den aktuella

invandrargruppen istället för lyfta fram skolans roll. En annan kritik mot denna teori är att den

inte tar hänsyn till skillnader mellan kön och generation samt att den har mindre relevans för

de europeiska länderna.

Enligt Beckert (1999) är lärares inställning av stor vikt för inlärningen av ett nytt språk.

Lärarna måste visa sina elever att alla språk och kulturer är lika mycket värda. Lärarna måste

visa sina elever att de är intresserade av deras kultur och ursprung. Det är viktigt att skapa en

bra inlärningssituation där barnen kan känna sig trygga. Witting (2001) betonar lärarens roll

och ansvar att ta till sig kunskaper om aktuella kulturbetingade och språkliga förhållanden.

Det är även av vikt enligt Witting att lärare tar till sig de olika yttringar som de olika

kulturerna kan ta sig i vardagslivet.
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2.2.2   Andra faktorer bakom skolframgång

Eldering (1997) forskning pekar också på att invandrande minoritetsbarn har mindre

skolframgång. Men, enligt honom och hans forskning som är gjord på minoritetsgrupper i

Nederländerna, kan man iaktta påtagliga skillnader i skolframgång mellan olika

minoritetsgrupper.

Han jämför tre minoritetsgrupper i Nederländerna: invandrare från den tidigare Nederländska

kolonin Surinam, samt utländska arbetare från Marocko och Turkiet. Alla tre grupper kom

frivilligt från början till Nederländerna. Dock har Surinameserna en lång historia av slaveri

och exploatering under nederländskt styre i Surinam. Detta skulle enligt Ogbus (1991) teori

ha ett negativt inflytande på skolframgången hos denna invandrargrupp. Elderings (1997)

resultat pekar dock inte i den riktningen. Enligt hans resultat klarade sig barnen med ett

surinamesiskt ursprung mycket bättre i skolan än turkarna och marockanerna. Eldering (1997)

hävdar här att man inte klart kan förvänta sig ett dåligt resultat i skolan trots att de bär på en

historia som är kantad av slaveri och exploatering. Han kom fram till att det är andra faktorer

som har betydelse för skolframgång: vilken kultur och samhällsklass man kommer ifrån samt

typ av konflikt mellan skola och hem. En annan viktig faktor är att redan när de kom till

Nederländerna kunde de tala nederländska och var bekanta med den nederländska kulturen

vilket borde underlätta skolgången och skolframgången.

I samma riktning pekar Obondos (1996) forskning. Hon hävdar att barns intresse för läsning

och skrivning väcks genom att de kommer i kontakt med den skrivna texten och att barn som

växer upp i medelklassamhälle förväntas utveckla normer och värderingar som visar att de är

medlemmar i ett litterat samhälle (Axelsson1999).

Den forskning som bygger på Ogbus (1991) modell har fått en del kritik, vilken framförs i

Monika Axelssons artikel om skolframgång och minoritetsstatus. Att okritiskt överföra denna

teori till det praktiskt pedagogiska området och uppmuntra pedagoger att kategorisera barn

utifrån stereotyper för att beskriva varje kategori vore inte rätt, menar Axelsson. Det skulle

leda till att ansvaret för skolframgång läggs på föräldrar och elever utan att andra faktorer

utanför dessa beaktas. Vad som däremot är viktigt är att uppmärksamma om det finns en

tendens att i skolan bland pedagoger koppla ihop ”lyckas” respektive ”misslyckas” med vissa

minoritetsgrupper än andra.
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En vändning av synsättet kan därför vara att istället fokusera på skolan som organisation och

ta reda på hur skolor bäst bör organisera sig för att möta de behov elever med olika bakgrund

har, samt utveckla en lyhördhet för individen och dess olika lärstilar och behov (Axelsson

1999).

2.2.3   Elevernas identitet

Cummins (1996) däremot har en annan syn på minoritetsbarns skolframgång. Han hävdar att

för att lyckas i skolan krävs det att elevernas identitet bekräftas.  Genom forskning vet vi att

andraspråksinlärning är en mycket tidskrävande process. Det tar ungefär två år att lära sig ett

vardagsrelaterat språk, ett språk som fungerar i vardagssammanhang där man oftast talar om

det som händer här och nu, men det tar minst fem år att tillägna sig det kunskapsrelaterade

språk som används i olika ämnen i skolan. Eftersom förvärvandet av svenskan är avgörande

för skolframgång, även i andra ämnen, räcker det inte med några timmars undervisning i

svenska som andra språk utan eleverna måste ges möjlighet att få utveckla svenskan under en

hel skoldag. De måste få använda och prova sitt språk i många olika sammanhang och i

interaktion med såväl kamrater som med lärare (Axelsson 1999).

Om eleverna upplever att skolan avspeglar samhällets segregation och nedvärderingar drar de

sig tillbaka och misslyckas i skolarbetet. Detta bekräftas av Rodell Olgac (1995) som fick i

uppdrag av Rädda barnen 1997 att kartlägga de romska barnens situation i relation till

Barnkonventionen.

Romer kom till Sverige för 500 år sedan och har allt sedan sin ankomst på olika sätt förföljts,

föraktats och diskriminerats, vilket även återspeglas i barnens självbild. Många romska

familjer upplever därför skolan som ett hot mot deras kulturella och etniska identitet. Rodell

Olgac (1995) hänvisar till Cummins (1996) forskning som hävdar att mänskliga relationer är

nyckeln till lärande och att relationen elev lärare är mer avgörande än någon annan

undervisningsmetod. Han anser att det är av stor vikt att lyfta upp vad barnet kan och inte

vilka kunskaper barnet saknar. Om läraren i samspel med eleverna i klassrummet inte tar

någon hänsyn till elevernas språk, kultur och erfarenheter så missgynnas eleverna redan från

början. Eleverna tystnar eller tar inte aktivt del i klassrumsarbetet. Detta kan tolkas som att de

brister i kapacitet eller att de inte anstränger sig.
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2.2.4   Vikten av modersmålet

I Kursplanen i Svenska som andra språk (2010) står följande:

Modersmålet är av avgörande betydelse för den personliga och kulturella
identiteten och för den intellektuella och emotionella utvecklingen.
Ämnet modersmål syftar till att ge elever med ett annat modersmål än
svenska möjligheter att tillsammans med andra vidareutveckla sina
kunskaper i modersmålet. Därigenom kan deras självkänsla stärkas och
uppfattningen om den egna livssituationen tydliggöras. (Skolverket
styrdokument. Kursplan för svenska som andra språk. 2010-
06-15)

I samma riktning pekar forskningen som Namei (1999) gjort på barn som har persiska som

sitt modersmål och som har svenska som sitt andraspråk. Tolkningen av hennes slutsatser kan

sammanfattas i följande: om ordkunskaperna brister i första språket, påverkas inlärningen av

det andra språket negativt samt att tvåspråkiga barns låga skolprestation beror på deras

begränsade ordkunskaper i andra språket.

Detta bekräftas även i en studie som Kuyumcu (1995) har utfört på turkiska barn som har lärt

sig svenska. Hon fann att de turkiska barn som hade ett utvecklat första språk hade lättare att

lära sig ett andraspråk.

En slutsats som undersökningen kom fram till var att läs och skriv-
undervisning som påbörjades på barnens förstaspråk ledde till bättre
resultat utan att verka menligt på läsning och skrivning på barnens
andraspråk.( Axelsson 1999:149).

2.2.5   Lärarens roll

Lärarens inställning är enligt Benckert (1999) mycket viktig. När det gäller

andraspråksinlärning hos barn kan attityder från majoritetssamhället och från den egna

språkgruppen påverka barnets motivation att vilja utveckla sitt nya språk. Olikheter och

likheter mellan barnets olika språk och kulturer påverkar också språkutvecklingen.

Självförtroende och lust att lära är en god grogrund för språkutveckling.

Även Ladberg (2000) tar upp dessa aspekter som är viktiga vid inlärningen av ett andra språk.

Hon menar att ett barn som är stolt över sin identitet blir modigare språkligt. Att bli angripen i

sin självkänsla eller identitet är destruktivt för ett barns språkliga utveckling.

Om läraren förutsätter att det kommer att gå bra för barnet, så är alltså
möjligheterna stora att det faktiskt kommer att gå bra (Ladberg 2000:
129).

Hon hävdar att barn utvecklas språkligt när de får arbeta tillsammans i grupper där de kan

använda språket aktivt genom diskussioner med varandra. Språket ändras beroende på
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sammanhanget. Vi använder andra ord i hemmet än de vi använder i skolan. När vi samtalar i

vardagslivet kan vi använda ett inkorrekt språk men ändå bli förstådda genom att använda

kroppsspråk . Skolans språk är mer precist och därför behöver barn förankra det nya språket i

sina egna sinnesintryck, upplevelser och handlingar. Begrepp måste fyllas med innehåll för att

de ska preciseras, vidgas och fördjupas.

För att uppnå ett nyanserat språk för andraspråksinlärare behöver läraren arbeta aktivt med att

skapa trygghet och värme som en grund för inlärningen samt att bygga vidare på elevens

tidigare erfarenheter. De skall få upptäcka sina egna kunskaper genom att berätta, förklara,

fantisera, reflektera och planera. Ladberg (2000) diskuterar också vikten av att variera

läromiljön och att jobba tematiskt för att skapa sammanhang. Lärandet sker bättre enlig

Ladberg (2000) när många sinnen är aktiva än när eleverna sitter stilla i en bänk och lyssnar

på läraren. Detta är ytterligare ett skäl att bryta upp klassrumsundervisningen.

Detta synsätt har också Bergman (2000).  Hon skriver att språkutvecklingen inte sker isolerat
utan alltid är knutet till ett innehåll.

För att elevernas språkkunskaper skall bli befästa och utvecklas krävs det
att de använder språket i olika sammanhang och kring ett meningsfullt
innehåll i samverkan med andra ämnen i skolan(Bergman 2000: 34).

Hon tar också upp faktorer som struktureringen av undervisning, där man måste ta hänsyn till

elevens språkålder.

Hon menar att andraspråkselever behöver pendla i sin inlärning av svenska mellan basen och

utbyggnaden av språket.  Därför är det viktigt att färdighetsträningen inte sker isolerad på

lösrykta stödtimmar utan ska vara integrerad i den övriga undervisningen.

2.2.6   Synsätt på språkutveckling

Gibbons (2009)  skriver om två sätt att se på inlärningen.  Det första kan beskrivas som en

”banking model”. Det är läraren som ska sätta in färdigheter och kunskaper på elevernas

tomma ”minnesbanker”. Förhållandet mellan lärare och elever ses som sändare- mottagare.

Den andra skolan som ofta kallas ”progressiv” ser inte eleven som mottagare utan eleven sätts

i centrum av undervisningsprocessen. Med stöd av Deweys och Piagets forskning ser man inte

undervisning som att ta emot information utan som att ställa frågor och tänka intelligenta

tankar. Här är själva inlärandet det viktigaste och barnets språkförmåga ses i huvudsak som

resultat av mer generella och kognitiva förmågor.
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Båda modeller har kritiserats för att inte tar hänsyn till andraspråkinlärare. Sändarmodellen

har en tendens att undergräva vikten av att använda språket i samspel med andra. Den

progressiva pedagogiken gör att andraspråkinlärare hamnar i underläge. Ett alternativ modell

vore samarbete mellan individer vid kunskap och språkutveckling, samspelet mellan lärare

och elev och de aktiva roller som båda har i inlärningsprocessen.

Denna inlärningsteori är baserad på Lev Vygotskys forskning. Den sociokulturella teorin ser

mänsklig utveckling som en i sig social företeelse, inte individualistisk. En individs

utveckling är en produkt av undervisning, inte en förutsättning för den, och den ses som

resultat av individens sociala, historiska och kulturella erfarenheter. Språkinlärningen handlar

om vilka sociala sammanhang och situationer vi befinner oss i. Vad och hur vi lär oss beror på

vilka vi umgås med. Vygotsky nämner ”zonen för närmaste utveckling”, vilket syftar på

klyftan mellan det ett barn kan göra utan hjälp och det barnet kan göra tillsammans med en

mer erfaren person. Med andra ord så hjälper ett framgångsrikt samspel eleverna att komma

längre än de hade gjort på egen hand, att ge sig in i nya situationer och att ta itu med nya

uppgifter eller om vi tänker på andraspråkselever, att lära sig nya sätt att använda språk

(Gibbons 2009).

Sjöqvist & Lindberg (1996) skriver att interaktion uppstår vid verbal eller icke verbal

kommunikation med andra. Eleverna lär sig när de får tillfälle att prova att uttrycka sig på det

nya språket. Att läraren deltar i detta samtal innebär att eleverna under trygga former får

återkoppling på sin språkanvändning. De menar att det är bäst om eleven integreras i en

vanlig klass och hela tiden omges av det nya språket (Sjöqvist & Lidberg 1996).

Witting (2001) däremot anser att eleven måste ta till sig den grammatiska delen av språket

innan det blir möjligt att lära sig att läsa och skriva det nya språket. Hon menar att talet bör

utgöra grunden för läs- och skrivinlärningen. När elever ska lära sig svenska som ett nytt

språk är det viktigt att upplevelsen blir positiv. Om de närmar sig det nya språket via talet

kommer de att uppleva det som roligt. Men när de sedan ska börja läsa och skriva blir texterna

och språket mer nyanserat då de fått träna upp sitt ordförråd och sin vilja att berätta något

(Witting 2001).
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3   Metod

3.1   Val av metod

För att få svar på vår frågeställning har vi valt att göra kvalitativa intervjuer. Kvalitativ

intervju som metod innebär att undersökningen inte har givna svar på förhand, vilket öppnar

upp för nya okända fenomen. Här är undersökaren inte intresserad av att generalisera, utan av

individens egna tankar och uppfattningar. Vi använde oss av semi- strukturerade intervjuer.

Detta begrepp täcker många olika exempel på intervjuer, menar Bryman (2002). Det handlar

om att intervjuaren har ett antal frågor som enligt Bryman kan beskrivas som ett frågeschema.

Dessa frågor brukar vara mer allmänt formulerade än vad som är vad som är fallet vid

strukturerade intervjuer. Intervjuaren har även ett visst utrymme för att ställa ytterligare

frågor. Anledningen till att vi valde semistrukturerade intervjuer är att vi ville ge utrymme till

uppföljningsfrågor som uppfattas som viktigt svar.

Vid intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide.

3.2   Undersökningsgrupp

Vi har intervjuat fyra lärare i Linköping och fyra lärare i Malmö. Dessa lärare har alla

undervisat elever som har svenska som sitt andra språk. Vi har medvetet valt lärare som

arbetar på olika stadier och har olika bakgrund som lärare, eftersom vi tror att deras svar

kommer att variera beroende på deras bakgrund.

De lärare vi intervjuat har arbetat både med de yngre åldrarna samt med de lite äldre barnen

och vi var nyfikna på om svaren skiljer sig åt.  De arbetar alla på skolor där en stor del av

barnen har invandrarbakgrund. De lärare som vi valde att intervjua har skiftande erfarenhet av

att arbeta med SVA-elever. Några har lång erfarenhet medan andra endast har arbetat med

dessa elever en kort tid. De har alla läst några poäng i svenska som andra språk men inte mer

än så. Vidare arbetar de på olika stadier. Några är mellanstadielärare och en del är

lågstadielärare, en är speciallärare och en av de lärare vi intervjuade har sin lärartjänst på en

skola där man utövar en alternativ form av pedagogik.

Vi anser att vi genom våra intervjuer kunde få svar på våra frågor.

Lärarna valde vi ut efter vad Bryman (2002) kallar för bekvämlighetsurval. Det betyder att det

är lärare som vi känner sedan tidigare. Men det var inte bara bekvämligheten som avgjorde
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urvalet utan vi valde lärare som enligt vår uppfattning hade kompetens att besvara frågorna i

vår studie.

3.3   Genomförande av intervjuer

Samtliga intervjuade lärare fick ta del av frågor som vi skulle ställa en vecka i förväg. De fick

tid på sig att tänka igenom sina svar och komma med synpunkter till oss. Intervjuerna skedde

muntligt och vi skrev ner lärarnas svar ordagrant. De fick läsa igenom svaren efter

intervjutillfället och godkänna våra utskrifter eller ändra om vi missuppfattat något.

Innan vi började med våra intervjuer informerade vi de om syftet med intervjun. Vi klargjorde

också att vi inte kommer att nämna deras namn eller skolans namn i vårt examensarbete.

Intervjuerna genomförde vi enskilt med varje lärare. Alla lärare fick samma intervjufrågor. I

slutet av varje intervju frågade vi personerna om de hade något mer att tillägga. Intervjuerna

genomfördes på lärarnas arbetsplatser. Själva intervjuerna tog i genomsnitt ungefär 30

minuter.

3.4   Reliabilitet

Vi redogör här för hur vi uppfattar begreppet reliabilitet.

Reliabilitet betyder tillförlitlighet.

Bryman (2002) skriver att reliabilitet handlar om följdriktigheten, överensstämmelsen och

pålitligheten hos den undersökning som man har valt att göra. Tre faktorer är inblandade då

man ska ta ställning till om en undersökning är tillförlitligt:

Stabilitet: Bryman menar att man får stabilitet om resultatet visar att respondenternas svar inte

varierar för mycket om man skulle ha gjort undersökningen vid två olika tillfällen. Mot

bakgrund av den tid vi hade till vårt förfogande kunde vi inte göra om vår undersökning, men

anser att svaren vi fick motsvarar de uppgifter som lärare uttrycker informellt under den tid

som vi arbetat med SVA-elever.

Intern reliabilitet: Betyder att man frågar sig om resultatet på den undersökning som man gör

är pålitligt och följdriktigt. Det kan betyda att medlemmar i ett forskarlag kommer överens

om hur de skall tolka det som de ser, hör eller läser.

Internbedömarreliabilitet: Det finns en risk att de inblandade tolkar svaren på t ex en enkät

olika om det är flera observatörer inblandade.
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Dessa tre faktorer är viktiga för att kunna bedöma trovärdigheten i vår undersökning. Vi anser

att vårt arbete uppnådde stabilitet, då vi lämnade en redogörelse till våra respondenter vad vi

hade skrivit. De fick också ge sin bekräftelse på att den beskrivning, som vi hade förmedlat

till. Intern reliabilitet och Internbedömarreliabilitet uppnådde vi genom att noga diskutera och

analysera tolkningen av svaren på våra enkäter.

3.5   Etiska överväganden

Vi inleder med att hänvisa till Forskningsetiska principer inom humanistisk och

samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet (2002)

 Forskning är viktig och nödvändig för samhällets utveckling och för samhällets individer.  Vi

har rätt att ställa krav på att forskning bedrivs och att den håller hög kvalitet. Detta krav kallas

forskningskravet. Samhällets medlemmar har dock samtidigt ett berättigat krav på skydd mot

otillbörlig insyn i sina livsförhållanden. Man får inte som individ utsättas för förödmjukelse

eller kränkning. Detta krav kallas individskyddskrav och är en självklar utgångspunkt för

forskningsetiska överväganden.

Forskningskravet och individskyddskravet måste alltid vägas mot varandra.

Inom det grundläggande individskyddskravet kan fyra olika huvudskyddskrav konkretiseras:

Informationskravet: Forskaren skall alltid informera om vad undersökningen har för syfte.

Han skall vidare informera undersökningsdeltagaren om vilken uppgift de har i projektet. I

informationen skall ingå den projektansvariges namn och kontaktuppgifter.

Samtyckeskravet: Deltagaren har i undersökningen rätt att själv bestämma över sin

medverkan. Forskaren skall inhämta undersökningsdeltagarens samtycke. Är undersöknings-

deltagaren under 15 år, krävs ett samtycke från personens vårdnadshavare. Deltagaren har

vidare rätt att avbryta sitt deltagande om den så önskar.

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning skall alltid förvaras på ett sådant

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.

Nyttjandekravet: Uppgifter som är insamlade om enskilda personer får endast användas för

forskningens ändamål. De får inte utlånas eller användas för annat bruk.

Vi anser att vi har uppfyllt dessa krav i vårt arbete. Vi har informerat lärarna om vår

undersökning och vad den har för syfte samt vad deras roll i denna innebär. Vi har vidare fått
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deras samtycke att delta. Konfidentialitetskravet har vi uppfyllt då det inte går att identifiera

deltagarna i vår undersökning. Vi kommer vidare att enbart använda våra insamlade svar vid

denna undersökning och vi kommer att förstöra dem sedan då undersökningen är avslutad.

3.6   Bearbetning av intervjuer

När all text av intervjuerna var nedskriven gick vi igenom all insamlad data för att hitta

mönster som vi kunde koppla till teorin. Vi försökte också att hitta skillnader i lärarnas tankar

och åsikter. Enligt Bryman (2002) heter detta sätt att arbeta öppen kodning där man studerar,

bryter ner och kategoriserar det insamlade material.

Analysprocessen såg ut så här:

• Genomläsning av alla intervjuer

• Genomläsning med kommentarer. En sortering av kommentarer.

• Gruppering av intervjuer.

• Gruppering av kommentarer

• Sortering av citat under respektive tema.
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4   Resultat och analys
I det här avsnittet presenterar vi resultat och analyser till varje fråga som vi fick fram ur våra

intervjuer.

Vid vilken tidpunkt tycker du att SVA-eleverna skall integreras i en vanlig svensk

skola?

De flesta av de lärare som vi intervjuat anser att SVA-eleven skall först placeras i en

förberedelseklass. De lärare som är mest övertygade i frågan är de som arbetar med de något

större barnen. De bör placeras i förberedelseklass i ca två år anser de. De lärare som har sin

tjänst i en klass med yngre barn är dock lite mer tvekande i sitt ställningstagande.

Cummins (1996) Hävdar i sin forskning att för att lyckas i skolan krävs det att elevens

identitet bekräftas. Genom forskning vet vi att andraspråksinlärning är en tidskrävande

process. Det tar ca två år att lära sig ett vardagsrelaterat språk och ett språk som fungerar i

kontakt med kamrater och lärare. Men det tar ännu längre tid att lära sig ett språk som gör att

man kan förstå och delta i alla ämnen i skolan på samma sätt som de svenska barnen.  Under

hela denna period är det av yttersta vikt att barnet får det stöd och den bekräftelse som är

nödvändig. De måste få chans att prova det nya språket i olika sammanhang (Cummins 1996).

De lärare som vi intervjuat är väl medvetna om den bekräftelse från vuxna och kamrater som

barnet behöver. De talar samtliga om en lösning där SVA-eleven kan delta i vissa ämnen

tillsammans med svenska elever t.ex. slöjd och musik. De påpekar även vikten av att de får

svenska kamrater för att utveckla sitt vardagsspråk och testa nya begrepp. Interaktion med

elever som har svenska som sitt modersmål, anser samtliga lärare är viktig, dock har de lite

olika uppfattningar om hur denna interaktion bör ske. Denna fråga är relaterad till vilken ålder

barnen har som läraren undervisar i.

En lärare som vi har intervjuat, är inte positiv till att placera eleven i en förberedelseklass.

Hon anser att man då särskiljer eleven från de andra eleverna på skolan. Det absolut

viktigaste, anser hon, är att de lär sig språket så fort som det någonsin är möjligt. Det gör de

genom att de integreras med de svenska eleverna och där få det stöd som de behöver. Enligt

Beckert (1999) är det oerhört viktigt vilken inställning läraren har till inlärningen av ett nytt

språk. Läraren måste visa sina elever att alla kulturer och ursprung är intressanta. På det viset



15

skapar man en bra inlärningssituation där barnen känner sig trygga. Witting (2001) tar även

hon upp lärarens roll och ansvar för att eleven skall känna sig trygg och bekräftad i skolan.

I forskningen som Namei (1999) gjort på barn som har persiska som sitt modersmål och har

svenska som sitt andraspråk, visar att om elevens kunskaper brister i sitt modersmål påverkas

även inlärningen av det nya språket negativt. Det är en faktor som lärarna vi intervjuade inte

förde fram.

Hur skall denna integrering ske?

Med hjälp och stöd, svarar de flesta av lärarna. Naturligtvis har barnets ålder en stor betydelse

för hur man skall agera från skolans sida, påpekar de. En av lärarna som är lågstadielärare

svarar ”Tala och samarbeta med föräldrarna. På så sätt kan skolan dra nytta av vad barnen har

upplevt tidigare för att göra integreringen så bra och passande som möjligt”.

Gunilla Ladberg skriver på sidan 219 i sin bok Skolans språk och barnets:

När man i skolan använder föräldrarnas erfarenheter som ”material” i
undervisningen så säger man samtidigt till eleverna: du, din familj, ditt
ursprung är viktiga . Det är ett ovärderligt sätt att stärka elevens identitet.
(Ladberg 2000, s.219)

En aspekt som förs fram av en lärare är att från och med att det är bestämt hur integreringen

skall ske, så skall det gälla på heltid för att kunna skapa väl fungerande sociala umgängen

kring barnet. Det är inte bra att eleven får hoppa runt mellan olika grupper och

konstellationer, anser hon. Det skapar bara otrygghet.

Ur en aspekt är förberedelseklassen i sig en segregerande åtgärd som i
vissa fall innebär ett socialt tillbakasteg som försvårar integration, särskilt
i de fall där de bedrivs som isolerade företeelser vid sidan av övrig
verksamhet. Eleverna riskerar att ”fastna” i förberedelseklasserna utan
kontakt med omgivande skola och samhälle i stort. Många föräldrar till
nyanlända elever generellt och däribland de sent anlända är oroliga över
att barnen i förberedelseklasser träffar för få svenska elever och att de
därigenom inte ges möjligheter till att utveckla det svenska språket. Ur en
annan aspekt försvårar förberedelseklasserna också för hela skolans
personal att få den mångkulturella och språkliga kompetens som det
innebär att ansvara för eleverna. Men förberedelseklasserna innebär också
en rad fördelar för de elever som går där, bl.a. en chans att få ett stöd som
de annars inte skulle kunna få. Grupperna är små, fokus ligger på
språkinlärning och stödet och engagemanget är ofta stort från lärarna.
(Myndigheten för skolutveckling, 2004)

Vår undersökning visar att de lärare som vi har intervjuat är medvetna om denna kluvna roll

som placering i förberedelseklass kan innebära.  De anser att integreringen bland svenska

elever har stor betydelse för elevens språkliga utveckling. Om de placeras i förberedelseklass,
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så måste skolan ta sitt ansvar för att se till att den sociala situationen fungerar för eleven. De

anser att det är viktigt med kamrater för att utveckla sitt språk. De tycker inte heller att det är

bra för barnet att ”fastna” som myndigheten för skolutveckling för fram i sin skrivelse.

Vi återknyter här till den forskning som är baserad på Lev Vygotskys inlärningsteori.  Den

sociokulturella teorin bygger på sociala företeelser. En individs utveckling är en produkt av

undervisning och ett resultat av elevens sociala, historiska och kulturella erfarenhet.

Språkinlärning handlar om vilka sociala sammanhang och situationer vi befinner oss i. Med

andra ord så hjälper ett bra samspel eleverna att komma längre än vad de gjort på egen hand

(Gibbons 2009).

Lärarna svarar här att det är önskvärt med hemspråksundervisning parallellt med undervisning

i svenska. Att få studiehandledning är viktigt för de elever som behöver. Dock, påpekar

samtliga lärare att den ekonomiska situationen i kommunen, har försämrat de möjligheter till

stöd i hemspråk och SVA-lärare vilka håller på att försvinna från skolorna.

Har du haft eller har du erfarenhet av frågor och arbete runt SVA-elever?

Samtliga lärare förutom en har lång erfarenhet av frågor och arbete som förekommer på

skolor runt SVA-elever. De har som vi har påpekat några poäng i svenska som andraspråk

sedan lärarutbildningen. De är väl införstådda med problematiken. En lärare påpekar att vi

inte talar om en homogen grupp. De har alla olika bakgrund . Hon säger att det är viktigt att

man ser dem som elever med brister i språket och inte brister i tänkandet. Hon talar vidare om

att integrering skall bygga på ett tolerant tänkande. Man har olika kunskaper och språk och

man skall inte bli ifrågasatt på grund av det.

Vilken syn har man på din arbetsplats kring denna fråga?

Våra intervjuade lärare påpekade samtliga att en ”samsyn” inte existerar på skolorna. Det är

mer upp till var och en att lösa frågan på bästa sätt. De påtalar även att det är svårt att hinna

med dessa barn inom klassens ram. Man tillvaratar inte heller på skolorna det kunnande och

den erfarenhet som finns bland personalen, utan var och en löser problemet själv..

I Kursplanen för svenska som andra språk står att:

Alla lärare har ett gemensamt ansvar och måste vara medvetna om
språkets betydelse för lärandet. Inom ämnet svenska som andra språk
ryms dock huvudansvaret  för elevernas språkliga utveckling.
(Kursplanen i Svenska som andra språk 2010)
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Fina skrivningar i dokument, skriver en lärare men, långt ifrån en skola för alla i vardagen. En

annan lärare påpekar att barnen behöver språket för att klara konflikthantering och

affektreglering och detta talar man inte alls om ute på skolorna, anser hon. Kanske, påpekar

hon, ställs diagnoser på elever typ ADHD alldeles i onödan då det i vissa fall istället handlar

om språkproblem och brist på förståelse av vissa uttryck.

En mer individanpassad undervisning efterlyses av de lärare som vi har intervjuat, vilket även

nämns i de allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Där stod det:

Speciellt betydelsefulla är de bestämmelser som gäller skolans likvärdig-
het, elevens tillgång till utbildning och förutsättningar.

Björk & Lidberg betonar vikten av interaktion vid inlärningen av språket. De skriver att det är

i vardagssituationer tillsammans med andra som barnet lär sig att kommunicera. För riktigt

små barn handlar det i stort om att vara omgiven av språket. Barnet lyssnar på det som sägs

och provar sig fram genom att härma ljud. (Björk & Lidberg 2002). Sjöqvist & Lindberg

skriver att interaktion uppstår vid verbal eller icke verbal kommunikation med andra.

Eleverna lär sig när de får tillfälle att prova att uttrycka sig på det nya språket. Att läraren

deltar i detta samtal innebär att eleverna under trygga former får återkoppling på sin

språkanvändning. De menar att det är bäst om eleven integreras i en vanlig klass och hela

tiden omges av det nya språket (Sjöqvist & Lidberg 1996).

Våra intervjuade lärare efterlyser diskussioner och utbildningsdagar i ämnet SVA. De behöver

diskutera med kollegor och skolledare, anser de samt komma fram till en gemensam syn i

frågan på skolan. På så sätt kan man stötta dessa elever på ett helt annat sätt, anser de.

Enligt Kursplanen i Svenska som andra språk (2010):

Modersmålet av avgörande betydelse för den personliga och kulturella
identiteten och för den intellektuella och emotionella utvecklingen.
Ämnet modersmål syftar till att ge elever med ett annat modersmål än
svenska möjligheter att tillsammans med andra vidareutveckla sina
kunskaper i modersmålet. Därigenom kan deras självkänsla stärkas och
uppfattningen om den egna livssituationen tydliggöras. (Kursplanen i
Svenska som andra språk 2010)
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5   Diskussion och reflektion
Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på vilka argument som lärarna har för när och hur

integrering av SVA -elever skall ske i vanlig undervisning. Var och hur skall de placeras och

vad behöver de för att ta kliv framåt i sin språkliga utveckling i det nya språket.

Resultatet visar att de lärarna som vi intervjuade har skiftande syn på klassplaceringen, men

de flesta av dem anser att SVA-eleven först skall direkt placeras i en förberedelseklass. De

talar samtliga om en lösning där SVA-eleven kan delta i vissa ämnen tillsammans med

svenska elever t.ex. slöjd och musik. De påpekar även vikten av att de får svenska kamrater

för att utveckla sitt vardagsspråk och testa nya begrep.

Vi är i stort sett nöjda med vårt arbete. Vi fick svar på de frågor som vi ställde och kunde

analysera dem och relatera till vår forskningsrapport. Vidare ville vi veta vilken erfarenhet de

hade i frågan och hur man såg på SVA-elevernas språkliga problematik i stort på skolorna där

våra lärare har sin tjänst. Finns det en fungerande ”samsyn” i arbetslagen?

Denna samsyn, som vi tycker är mycket viktig, existerar inte på dessa skolor. Var och en får

göra som de vill efter bästa förmåga och det anser vi kan bli förödande för de elever som vi

pratar om.

Lärarnas utbildning och erfarenhet

De lärare som deltog i vår undersökning har alla utom en, lång erfarenhet av att arbeta med

SVA-elever. Dock saknar samtliga SVA som specialämne i sin lärarutbildning. De lärare som

arbetar med de lite äldre barnen, är mer tydliga i hur de vill att eleverna skall placeras. De

uttrycker klart att de anser att eleverna skall placeras i förberedelseklass och två av lärarna

uttrycker även tiden ca två år.

De lärare som arbetar med de något yngre eleverna anser att det beror på elevens utveckling

och tidigare erfarenhet, hur och var de skall placeras. Dessa lärare påtalar även det stöd som

behövs i klasserna för att eleverna skall kunna utvecklas i det nya språket. Man påtalar även

språkets utveckling som en viktig faktor vid konflikthantering.

Cummins(1996) hävdar att den mänskliga relationen elev och lärare emellan är mer

avgörande än undervisningsmetod. Om inte hänsyn tas till elevens språk och kultur och
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erfarenheter så missgynnas eleverna redan från början. För att vara medveten om detta krävs

insikt och kunskap.

Vad efterlyser lärarna?

En mer individanpassad undervisning efterlyses av de lärare som vi har intervjuat, vilket även

innebär att kommuner och skolor borde utöka de resurser som behövs för att SVA-eleverna

skall nå skolframgång. Det måste finnas möjlighet att samla en liten grupp elever och jobba

särskilt med dem vid behov.

 Intervjuade lärare efterlyser en gemensam syn och ett gemensamt förhållningssätt på

skolorna i placeringen av SVA – elever och hur pedagogiken skall utformas.

Utbildning och gemensamma diskussioner är något som våra intervjuade lärare efterlyser. Vi

har i våra intervjuer mött en förtvivlan och en frustration som existerar på dem skolor som

lärarna jobbar på. Lärare och annan personal känner sig otillräckliga och utlämnade åt att lösa

frågan på egen hand. De efterlyser utbildning och samsyn i frågan. Som det är nu finns inte

detta. Risken är att den hopplöshet som finns smittar av sig på våra barn och då hämmas deras

utveckling i sitt nya språk. De behöver känna sig som integrerade i vårt skolsystem.

Lärarna svarar här att det är önskvärt med hemspråksundervisning parallellt med undervisning

i svenska. Att få studiehandledning är viktigt för de elever som behöver.

Vi hade önskat att vi hade kunnat intervjua fler lärare från andra skolor än de som är med i vår

undersökning för att få en större bredd i våra svar. Tyvärr var det omöjligt på grund av att vi

båda bor på olika platser i Sverige och tiden räckte helt enkelt inte till och rent praktiskt gick

det inte att lösa. Vi tror dock att de skolor och de lärare som var med i våra intervjuer, väl

motsvarar genomsnittet av de skolor som finns i Sverige. En av de lärare som vi intervjuat

nämner föräldrarna till eleven som en resurs, en att samtala med och det glömmer man relativt

ofta. Följden av detta kan bli att föräldrarna känner sig utanför och inte alls delaktiga i

barnens skolgång och inlärning av ett nytt språk. Föräldrarna kan bidra med många svar på

kulturella frågor som lärare har svårt att behärska och det påpekar även Gunilla Ladberg

(2000).  Vi reflekterade över vad det beror på att föräldrarnas kompetens inte tas tillvara

bättre. Kan det bero på stress och en känsla av otillräcklighet hos de lärare som vi

intervjuade? Eller är man rädd för att blanda in föräldrarna för mycket av andra orsaker?
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Sverige har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar. Från att ha varit en

relativt homogen nation, har vi fått en växande minoritet som dessutom är ytterst heterogen.

Det är då naturligt att skolan utsätts för stora påfrestningar, vilket tvingar personalen och våra

politiker att se över verksamheten så att den fungerar för alla våra barn, såväl de som har

svenska som modersmål som de barn som kommer till Sverige med sina föräldrar och talar ett

annat språk än svenska
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7 Bilaga

Intervjufrågor

1- Vid vilken tidpunkt tycker du att SVA eleverna ska integreras i vanlig svensk

undervisning?

2- Varför just då?

3- Hur ska denna integrering ske?

4- Har du haft tidigare erfarenhet av frågor och arbete runt SVA elever?

5- Vet du hur ser SVA undervisningen ut i hela kommunen?

6- Vilka synsätt har man på din arbetsplats i den frågan?


