
 

  

 LÄRARPROGRAMMET 

Lärarnas arbete 
Undervisning och integrering kring elever som läser svenska som 
andraspråk 

Karin Kullberg 

 

Examensarbete 15 hp 

Grundnivå  

Vårterminen 2014 

Handledare: Marika Danielsson 

Examinator: Mattias Lundin 

Institutionen för 

utbildningsvetenskap 



 

 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för utbildningsvetenskap 

 

 

Arbetets art: Examensarbete, 15 hp 

  Lärarprogrammet 

Titel:  Lärarnas arbete - undervisningen och integreringen kring elever 
som läser svenska som andraspråk  

Författare: Karin Kullberg  

Handledare: Marika Danielsson 

ABSTRAKT 
 

Arbetets syfte är att undersöka hur olika lärare arbetar kring svenska som andraspråks 

undervisningen och integrationen av de elever som läser svenska som andraspråk. 

Arbetet är relevant då det på de flesta skolor finns elever i behov av att läsa svenska som 

andraspråk.  

Undersökningen gjordes med intervjuer som vald metod. Analysen av de svar som 

lärarna gav jämfördes med varandra i resultatet.  

Resultatet visade att samtliga lärare hade mycket lika tankar kring svenska som 

andraspråksundervisningen och integreringen av eleverna. Samtliga lärare sa att det är 

viktigt att eleverna känner att de har en klasstillhörighet. De nya eleverna placeras i en 

klass då de kommer till skolan, även om de till en början är mer på svenska som 

andraspråksundervisningen än vad de är i klassensundervisningen. Det kom även fram 

att visa av lärarna vill ha mer kontinuitet i sin undervisning, samt att eleverna även lär 

sig mycket av sina klasskamrater.  
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1 INTRODUKTIONEN 
Jag har blivit intresserad av hur man jobbar med Svenska som andraspråk i skolan 

därför att jag under verksamhet förlagd utbildning (VFU) har träffat elever med olika 

bakgrunder. Dessa elever har varit nya i Sverige olika länge och har lärt sig svenska 

olika snabbt. Det fanns även stor skillnad mellan de elever som varit i Sverige 

ungefär lika länge.  

Under läsåret 2012/13 framkom det att en av tre elever som läser svenska som 

andraspråk inte nådde upp till de krav som finns för att man ska få godkänt i ämnet. 

(Skolverket, 2013)  

Economou (2007) skriver att det som lärare anser att svenska som andraspråk (SVA) 

ska hjälpa eleverna med är att få vidga sitt svenska språk med ord- och 

begreppsförståelse som gör att de kommer att klara av det svenska skolspråket. 

Lärarna anser också att det är viktigt att eleverna hela tiden också får möjligheter till 

att utveckla sitt modersmål i skolan. De skillnader mellan svenska och SVA som 

elever ger uttryck för är att SVA jobbar mer med grammatik, ordförståelse och 

språkförståelse än vad den vanliga svenskan gör. Elever som har fått läsa båda 

ämnena säger att för dem kändes det bättre att jobba med grammatiken, 

ordförståelsen och språkförståelsen så som man gjorde i SVA än i den vanliga 

svenskan.   

I sin studie från 1987 skriver Håkansson att lärare som jobbar med svenska som 

andraspråk saktar in på sitt tempo då de pratar. Detta visade sig genom att lärarna 

både sa färre ord per minut och kortade ner sina meningar. Något annat som visade 

sig i Håkanssons studie var att de flesta av lärarnas tendenser till att ändra sitt tempo 

då de talar, blev mindre tydligt då de pratade med eleverna en och en. Då sa de 

nästan lika många ord per minut och mening till eleverna som läser svenska som 

andraspråk som de sa till eleverna som inte läser svenska som andraspråk. 

(Håkansson, 1987) 

När man säger att någon kan ett språk flytande innebär det att personen i fråga kan 

framför sina idéer och tankar på ett passande sätt. Talet behöver inte vara felfritt men 

det ska inte uppstå några större svårigheter medans man genom samtalet intrigerar 

med sina medmänniskor på olika sätt (Flyman Mattsson & Håkansson, 2010).   

En faktor som elever har gett uttryck för som de anser är viktigt då de kommer nya 

till en svensk skola är att de vill att lärarna och deras klasskamrater ser dem och att 

eleverna genom det får känna sig som en del av gemenskapen (Cederberg, 2006).  

Denna forskning som jag nämner här har gjort att mitt intresse för Svenska som 

andraspråk har ökat.  
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2 BAKGRUND 
I detta avsnitt kommer jag att ta upp olika aspekter av tidigare forskning och de 

teorier som jag kommer att koppla till mitt resultat. 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Kulturskillnader 
Eklund (2003) har utgått från det interkulturella lärandet i sin avhandling. Med det 

interkulturella lärandet menar Eklund att eleverna i skolan tar till sig kunskaper och 

redskap som de genom hela livet kommer att leva med och måste kunna hantera de 

kulturella skillnader som kan uppstå i ett demokratiskt samhälle. Om sitt resultat 

skriver Eklund att bara för att en skola har elever med många olika kulturella 

bakgrunder behöver inte detta innebära att det blir en större förståelse för elevers 

olika bakgrund. Om lärare på skolor med mycket olika kulturella bakgrunder inte 

jobbar aktivt kring att diskutera de frågor som uppstår kan det bli så att fördomar och 

andra negativa bilder av olika kulturer förstärks.  

De kvinnor som Cederberg (2006) har intervjuat säger alla att den svenska skolan låg 

långt bort från den typ av skola som de tidigare gått i. Många av kvinnornas 

förväntningar på relationen mellan lärare och elev var inte vad de varit vana vid från 

deras gamla skolor. Kvinnorna beskrev var att man här i Sverige får säga "du" eller 

använda lärarens förnamn vid tilltal, samt att man kan säga nej och emot läraren. 

Dessutom fick man äta på lektionerna och till viss del prata. Detta var för kvinnorna 

nya upplevelser då de kom till den svenska skolan. Den klassrumskultur som fanns 

på de svenska skolorna och den som kvinnorna haft som klassrumskultur i sitt 

hemland var, för att citera en av kvinnorna, "två olika planeter helt enkelt". 

(Cederberg, 2006, s.137).  

Eklund (2003) skriver att vid de grupparbeten som skett vid undersökning var det 

sällan som lärarna försökte att säga hur de olika grupperna skulle se ut, det var alltid 

upp till eleverna själva. Vilket gav resultatet att de nästan alltid jobbade med samma 

person varje gång. Det som Eklund menar är att om man hade mixat grupperna mer 

än vad man gjorde hade det resulterat i att det blivit fler tillfällen som man i arbetet 

hade kunnat hålla i ett interkulturellt perspektiv, genom att låta elever med olika 

bakgrund och perspektiv mötas. Lärare bör ser elevernas olika bakgrunder som 

positiva sidor hos dem och utgå från de delar i deras uppväxt som de alla kan relatera 

till. Istället för att diskuterar de skillnader som finns ska man belysa de likheter som 

finns och utgå från dem i diskussioner.  Vidare kan man arbeta med att ge eleverna i 

uppdrag att försöka komma på lösningar till svårigheter och problem på egen hand, 

vilket kan ge resultatet i att de själva tar upp eventuella värderingar från deras egna 

kulturer som kanske inte är lika självklara i andra kulturer.  

I skolan kan man inte se de elever som har en annan kulturell bakgrund som 

talesmän för den kultur som de har erfarenheter av. Däremot ska man se det som att 

de eleverna har fått med sig andra erfarenheter i livet. Skolans roll i det kommer att 

vara att ta tillvara på alla elevers erfarenheter och värderingar för att på så sätt kunna 

få givande diskussioner kring de värderingar, åsikter och frågor som eleverna har. 

Vidare måste de arbeten som lärare ger sina elever i skolan kunna gå att kopplas till 

alla elevers livserfarenheter, så att alla elever i klassen känner och förstå hur de kan 

koppla uppgiften till tidigare erfarenheter och hur de kommer att ha nytta av sina nya 

kunskaper. För att de elever som har svenska som andraspråk ska kunna göra så stora 
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framsteg inom svenskan som möjligt är det vikigt att de erbjuds möjligheter till att få 

vara delaktiga i många olika typer av samtal. Det är även viktigt att innehållet i 

uppgifter och diskussioner fördjupas och utvecklas alltefter som eleverna lär sig, så 

att språket utvecklas i det som är känt för eleverna inom SVA. Något som man måste 

ha i åtanke är att det tar tid för de elever som inte har svenska som sitt modersmål att 

nå upp till samma nivå i det svenska språket som svenskfödda elever ligger på 

(Economou, 2007).   

2.1.2 Olika språk 
Sverige fick svenska som sitt officiella språk 1 Juli 2009 via en ny lag som trädde i 

kraft då. Denna lagen kom till för att alla som bor i och flyttar till Sverige ska ha rätt 

att få lära sig svenska. Lagen medförde också att all offentligt verksamhet i Sverige 

ska ha svenska som sitt huvudspråk (Regeringskansliet, 2009).  

Ett begrepp som används för att beskriva den relation som kan uppstå när två språk 

är lika starka eller av andra skäl ständigt finns närvarande samtidigt är "diglossi", 

vilket innebär att det finns två språk i samhället. Diglossi kan användas för att 

beskriva att ett språk är av högre värde än ett annat språk, många gånger används det 

ena språket vid fler tillfällen än det andra. Det språk som anses vara det av högre 

värdet är många gånger det språk som mest litteratur finns på, det språk som lärs ut i 

skolan och det språk som enklast går att hitta ordböcker på. Det går även att använda 

sig av diglossibegreppet då man talar om tvåspråkighet. Det innebär att medborgarna 

kan använda sig av båda språken, men att båda språken används till specifika 

situationer. Det kan även vara så att de som inte har lärt sig det största av språken än 

kan hamna utanför i samhället och inte blir insläppta förrän de har lärt sig det 

starkaste språket  (Håkansson, 2003). 

Whitsett och Hubbard (2009) har gett ut en artikel där de tar upp olika sätt att börja 

jobba med de barn och elever som har ett annat språk än engelska, English Language 

Learners  (ELL) elever. Det allra första som de anser att en lärare ska göra är att ta 

reda på hur mycket kunskap som eleverna redan har och utgå därifrån. I sin 

undervisning skulle läraren t.ex. kunna dra ner på tempot, ha olika visuella 

hjälpmedel, försöka utöka möjligheterna grupparbeten och försöka ha en ständigt 

pågående observation i klassummet. Det är även viktigt att läraren låter ELL-

eleverna komma med förslag på hur undervisningen ska gå till så att de känner att 

deras behov verkligen blir tillgodosedda. Vidare skriver Whitsett och Hubbard även 

att lärarna ständigt måste utvärdera på vilken nivå som eleverna är så att de kan lägga 

sin undervisning på en nivå som kommer och utveckla elevernas kunskaper kring 

språket.  

2.1.3 Integration 
Lindberg (2011) skriver att om den interaktion som vanligen sker i klassrummet sker 

på så sätt att det främst är läraren som talar och ger eleverna talutrymme då läraren 

ställer frågor till eleverna. Frågor som vanligen har ett rätt svar, svar som eleverna 

efterhand lär sig att läraren vill få. Det är genom de svaren som läraren vill känna av 

var elevernas kunskaper befinner sig, det är sällan som läraren ställer frågor där 

eleverna måste tänka själva och reflektera över det som de blivit undervisade i. 

Elever som av olika skäl får gå till specialpedagogisk verksamhet känner att det 

påverkar deras lärande negativt. Detta kommer från att eleverna känner sig utpekade 

och uppfattade som annorlunda jämfört med de elever som inte behöver samma hjälp 

som dem, samt att de får utstå negativa kommentarer från de övriga eleverna. Lärare 
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som jobbar inom den specialpedagogiska verksamheten verkar vara medvetna om att 

specialpedagogiken har en negativ stämpel bland eleverna, men försöker att 

motverka detta. Att skapa en positiv stämpel kring specialpedagogiken gör lärarna 

genom att visa på specialpedagogiken ur en positiv vinkel. Själva tror lärarna att den 

negativa stämpeln är kvar från den tid då det var så att man hade vissa individer som 

i kulturen ansågs vara avvikande på ett negativt sätt. Ett annat sätt som nämns som 

ett sätt att motverka specialpedagogikens negativa anseende är att förstärka elevernas 

självbild. Av de elever som gick till den specialpedagogiska verksamheten så hade 

flickorna till större del sett ner på det som de klarade av akademiskt än vad pojkarna 

gjorde  (Groth, 2007).   

Groth (2007) skriver att de elever som fick gå ifrån den ordinarie undervisningen för 

att ta del av den specialpedagogiska verksamheten ansåg sig bli hjälpa av den 

undervisningen. Det fanns ett par undantag som ansåg att undervisningen som de 

fick hos specialläraren låg på en allt för låg nivå samt att det var en för stökigt miljö i 

gruppen. 

I sin avhandling från 2011 skriver Fridlund att ett problem som lärare uppfattade 

kunde uppstå är att det i en klass inte bör vara övervägande av elever som har SVA, 

då dessa elever skulle behöva gå undan och ha undervisning i SVA. Detta var ett 

dilemma som kom upp då eleverna skulle byta skola inför att börja i nästa årskurs. 

Ett syfte som skolorna i Fridlunds avhandling hade kring arbetet med att ha vanlig 

svenska-undervisning och SVA-undervisning, var att det inte skulle märkas lika 

tydligt som tidigare och att det pågick två olika undervisningar samtidigt i klasserna. 

Samtidigt påpekade lärarna, som deltagit i undersökningen, att det fanns tydliga 

skillnader på kraven i svenska-undervisningen och i SVA-undervisningen. I SVA-

undervisningen var kraven enligt lärarna något lägre (Fridlund, 2011). 

Kanno (2004) skriver att lärarna på en skola i Japan som var med i Kannos 

undersökningen, hade totalt 40% av sina elever som inte hade Japan som sitt 

hemland. Lärarna på skolan sa att de såg det som något positivt kring de elever som 

var flerspråkliga, fast det var ovanligt att eleverna fick möjlighet till att använda sitt 

förstaspråk i skolan. Samtidigt gjorde lärarna sitt bästa för att hjälpa 

andraspråkseleverna till att komma in i den nya kulturen och förståelse för hur allt 

var strukturerat på den skolan. Det som Kanno kunde se på skolan i Japan var att 

ingen reagerade då vissa elever ständigt fick gå iväg på sina andraspråks-lektioner, 

vilket förklarades genom att man ville ge de elever som skulle lära sig japanska en 

fristad.  

2.1.4 Språkutveckling 
 

Enligt Anward (1983) är samtalet det mest grundläggande sättet att kommunicera 

med varandra. Detta för att man under samtalet även har möjligheten att se varandras 

ansiktsuttryck och kroppsrörelse. Vissa bitar av samtalen behöver inte ske ansikte 

mot ansikte för att man ska kunna få fram alla detaljer av dem, t.ex. genom att höra 

varandra kan man uppfatta olika tonfall och kan genom tonfallen uppfatta vad den 

andra personen känner. Något som man måste ha i åtanke vid samtal där det är flera 

personer som deltar, är att det är fritt för vem som helst att ta ordet när personen som 

hade det senast slutar pratar. Det finns vissa tecken på om det är en specifik ny talare 

som man har i åtanke kan detta visa sig genom t.ex. en fråga som är riktad mot en 

speciell person.  
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Cekaite (2006) skriver om en elev som Cekaite har följt under ett år i skolan och sett 

hur eleven har utvecklats i sin interaktion med sina klass- och skolkamrater. I början 

av skolåret pratade eleven knappt med någon om det inte var absolut nödvändigt för 

en uppgift skull eller om en annan situation krävde det. Eleven intog då helst en 

observerande roll. Ungefär halvvägs in på skolåret hade eleven börjat att öppna upp 

sig mer än tidigare och hade inget emot att prata kring de ämnen som eleven kände 

sig säker på. Mot slutet av skolåret var situationen en helt annan, nu pratade eleven 

på med vem som helst på skolan. Nu var det så att eleven inte längre behövde känna 

till ämnet i förväg för att kunna delta i stort sätt samma villkor som sina klass- och 

skolkamrater. Eleven hade blivit mycket mer spontan i sin interaktion med övriga på 

skolan. 

Enligt Rebenius (2007) nämns ibland begreppet "learner autonomy" kring 

språkinlärning, vilket innebär att man som lärare ska ge eleverna förmågan at 

utvärdera sin språkinlärning. Andra bitar i learner autonomy som det kan talas om är 

planering och genomförande utöver utvärderingen. Detta kommer av att man som 

lärare vill att elever ska utveckla sin medvetenhet, självständighet och 

ansvarstagande. I verksamheten genomförs detta främst genom att läraren tar ett steg 

tillbaka och låter eleverna själva välja det material som de vill jobba med för att 

komma framåt i sin utveckling. Läraren planera inte längre och förser inte heller 

längre eleverna med uppgifter. Det finns två sidor av learner autonomy i skolan. Den 

ena sidan är att allt sker på individnivå på grund av strategier och tekniker. Den 

andra sidan är genom att eleverna själva får planera och utvärdera sitt lärande, 

märker de själva dels hur de lär sig och vad som saknas för att de ska nå till sina egna 

mål.   

I arbetet med SVA ska man fokusera på att se de framsteg som eleverna gör istället 

för att lägga vikt vid de delar av språket som eleverna inte har utvecklat lika starkt 

som andra. Många av de språkanalyser som lärare har använt sig av tidigare har gått 

ut på att markera de områden som inte är så starkt utvecklade istället för att se till de 

områden som har utvecklas mycket (Flyman Mattsson & Håkansson, 2010).  

De elever som kommer nya till Sverige och inte har ett fullt utvecklat språk som de 

kan använder sig av på fritiden, nämligen  vardagsspråket, har extra svårt att följa 

med i undervisningen i skolan då de inte alltid kan följa med i det språk som används 

i skolsammanhang, det så kallade skolspråket. Skolspråket består av ord och uttryck 

som kommer i från forskning och som anpassats att även kunna användas i skolan. 

Många gånger säger forskning att det tar ca två år för nytillkomna i Sverige att lära 

sig vardagsspråket. Bästa sättet att utveckla både vardagsspråket och skolspråket är 

att få använda dem så mycket som möjligt, både i och utanför skolan (Skolverket, 

2012). 

Lindberg (2011) skriver att många lärare är medvetna om att det är under mycket 

begränsad tid som elever har möjligheter att påverka sin språkliga utveckling och att 

mycket av den utveckling måste ske naturligt. För att underlätta att språkinlärningen 

ska ske naturligt bör skolan hjälpa till med att synligöra göra innehållet i språket och 

på kommunikationens möjligheter. Samtidigt ska skolan även ge eleverna 

möjligheter till att utveckla sin egen medvetenhet om sitt språk och sina kunskaper.  

Vygotskij säger att barn växer in i det språk som används som vardagsspråket i det 

land där de födds. Barnen får från det att de födds höra det talade språket och får på 

så sätt med sig begrepp som de kommer att behöva i sin framtida skolgång. 

Dessutom så lär sig barnen hur sin omgivnings sätt att tänka, handla och sätta ord på 



8 

 

sin direkta omgivning går till. Skolspråket säger Vygotskij utvecklas på det motsatta 

sättet. För att utveckla skolspråket krävs ofta formella situationer där man får en 

genomgång av begrepp som kommer att finnas närvarade under barnens skolgång. 

När man har fått begreppen kan man börja att arbeta med innehållet genom att 

bearbeta dem så att man kan sätta in begreppen i ett sammanhang och i en betydelse 

som barnen förstår. Skolspråket är många gånger mindre personligt än vad 

vardagsspråket blir (Skolverket, 2012, s36-38). 

Många som håller på att lära sig ett nytt språk vill ofta få lärarens hjälp då de inte 

alltid vet exakt vad de ska göra och känner att läraren förstår dem, trots att deras t.ex. 

svenska inte alltid är långt utvecklad. Deras sätt att tillkalla sig lärarens 

uppmärksamhet kan gå till på många olika sätt. T.ex. kan de räcka upp handen, 

hänga på stolen, gå mot läraren i klassrummet, m.m. Flera av de sätt som Cekaite såg 

påverkade undervisningen negativt då de andra eleverna kunde bli störda av de som 

hela tiden villa ha lärarens uppmärksamhet. Detta trots att arbetet pågick i en klass 

där alla var för att lära sig mer svenska (Cekaite, 2006). 

Economou (2007) skriver att för de flesta av personer som blivit intervjuade för 

avhandlingen kändes det som en självklarhet att lära sig svenska då de befann sig i 

Sverige  och det var på svenska som undervisningen i skolan utövas. En av de som 

blivit intervjuade sa att det vid tillfällen skulle kännas bättre att endast kunna ett av 

språken, och en annan som blivit intervjuad ansåg sig själv inte kunna kallas för 

tvåspråkig då inget av språket var tillräckligt starkt.  

Den dialog i skolorna som är vanligast mellan lärare och elever under lektionerna är 

den att läraren ställer frågor till eleverna. I andraspråksklassrum förekommer denna 

typ av dialog mer upprepat än vad den gör i de vanliga klassrummen, trots att den är 

den vanligaste formen av dialog i båda verksamheterna i skolan. Något annat som 

framkom var att öppna frågor sällan förekom under lektionerna  (Gustavsson, 1998). 

Cederberg (2006) har in sin avhandling intervjuat vuxna kvinnor som har flyttat till 

Sverige under sin tonårsperiod. Det som dessa kvinnor har uttryck har varit en 

mycket viktigt faktor för dem i sin skolgång här i Sverige var att de kände sig sedda 

av sina lärare och att de därigenom fick mycket uppmuntran i sitt arbete med skolan. 

Flera av de kvinnor som Cederberg intervjuade berättade att de hade tänkt på att 

hoppa av skolan, trots att de hade det som ett livsmål att få en utbildning, vad som 

fick dem till att stanna i skolan och slutföra sin utbildning var det faktum att några 

lärare visade att de såg dem och accepterade dem. Något annat som kvinnorna gav 

uttryck för var att det även var mycket betydande när man fick kontakt med sina 

klasskamrater och inte hamnade utanför klassens gemenskap.  

2.2 Behavioristisk teori 

Inom behavioristisk teori anser man att barn lär sig språk genom att få imitera och att 

få social förstärkning, vilket kommer av att man uppmärksammar samtliga försök 

som barnen gör i sina försök att kommunicera och uppmuntra dem att fortsätta att 

kommunicera. Då barn pratar med varandra pratar de inte på ett sådant sätt att det 

verkar som om de försöker att imitera vuxna. Ibland är det så att orden kommer 

innan barnen har lärt sig vad orden betyder och ibland lär sig barn ord genom att de 

lär sig vad ett vist föremål kallas för. Inom pedagogisk verksamhet resulterar ett 

behavioristisk arbetssätt att man anser det är mycket viktigt att stimulera barnens 

språk. Detta kan ske genom att när barnen gör en specifik aktivitet får de höra ordet 
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för den aktiviteten ofta och med betoning så att de alltid kommer och koppla ihop 

aktiviteten och ordet med varandra (Svensson, 1998). 

2.3 Kognitiv teori 

I den kognitiva teorin är språket en del av hela utvecklingen, det anses att språket 

utvecklas i samma takt som samtliga utvecklingsområden hos en person. Detta sker 

genom att barnen sammanfogar alla de upplevelser som de har fått genom hela livet 

och lär sig hur de hänger samman. Detta leder till att barnen utvecklar språklig 

förmåga inom olika områden, vilket i sin tur leder till att barnen kan utvecklas 

ytterligare i andra områden. Inom den kognitiva teorin har miljön inte stor roll i 

utvecklingen av språket, utan de är tidigare erfarenheter som har den största delen av 

barns utveckling. I takt med att den språkliga förmågan stärks, hamnar barnen i fler 

situationer där barnen inte har något annat val än att använda sig av mer avancerade 

delar av språket. Språket avanceras genom att barnen behöver förklara hur det tänker 

och hamnar i situationer där barnen måste argumentera för det som barnet tror på. 

Att förklara hur man tänker och att argumentera för det som barnet tror på lyckas 

kanske inte till en början, utan missförstånd kan uppstå och barnen uttrycker sig inte 

alltid på det bästa sättet för situationen. Detta är delar som de lär sig mer och mer allt 

eftersom barnen använder sig av språket och hamnar i situationer som kräver mer 

kunskaper än vad barnen har till att börja med (Svensson, 1998). 

2.4 Sociokulturella perspektivet 

Det allra första som Hundeide (2011) skriver för att förklara det sociokulturella 

perspektivet är att man föds till ett socialt liv vars utformning har skett under  många 

hundra års tid. För att barn ska kunna bli en del av samhället som de bor i är det 

viktigt att det finns vuxna i barnens närhet som hjälper barnen in i det sociala livet 

och som även ger dem trygghet emotionellt. Genom att de vuxna i barnens närhet 

hjälper barnen att utveckla ett samspel med varandra, hjälper barnen att utveckla 

förväntningar på hur man ska bete sig samt hur man samspelar med andra och vilka 

rutiner som finns i samhället. Även hur man talar och samtalar påverkas av var man 

har vuxit upp.  
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3 SYFTE 
I bakgrunden har jag tagit upp olika aspekter inom tidigare forskning som behandlar 

hur undervisning och interaktion kring elever med annat modersmål går till då de 

eleverna kommer till en ny skola.  

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur lärarna vill jobba med svenska som 

andraspråk i framtiden och hur lärarna jobbar för att integrera de elever som kommer 

nya till Sverige i sin verksamhet. 

3.1 Frågeställningar  

 Hur vill lärarna att deras undervisning ska utvecklas? 

 Hur arbetar lärarna för att integrera de barn/elever som läser svenska som 

andraspråk i den övriga verksamheten? 
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4 METOD 
Här förklara jag hur min undersökning har gått till och vilken metod jag har arbetet 

med och varför jag valde den metoden. 

4.1 Före undersökning 

För att ringa in mitt syfte till detta arbetet, tog jag kontakt med en SVA-lärare, denna 

läraren jobbar främst med introduktionsklassen. Jag valde att föra en öppen 

diskussion med läraren, dels för att det skulle innebära att jag har möjligheten att 

fråga om det som jag undrade om, och dels för att läraren skulle känna att 

möjligheten fanns till att få berätta om det som läraren ansåg nödvändigt för mig att 

känna till. Då denna diskussion endast var till för att ringa in mitt syfte kommer det 

inte att vara en del i resultatet 

4.2 Urvalet  

Mitt urval av lärarna gick till så att jag ringde runt till skolor som jag visste hade 

elever som läste SVA och skolor som jag hört har elever som läser SVA. Då jag inte 

visste vilka lärarna var på skolorna som undervisade i SVA valde jag att ringa till 

personalrummet eller till expeditionen på skolan och bad om att få namnet och hur 

jag bäst kunde kontakta en SVA-lärare på skolan. De lärare som jag har intervjuat 

har av olika skäl blivit SVA-lärare och har olika lång erfarenhet av att ha jobbat som 

lärare.  

Jag valde att intervjua lärare som jag inte tidigare varit i kontakt med tidigare för att 

varken jag eller de skulle känna till varandra i förväg. Där igenom blev det som 

lärarna berättade för mig det som de ansåg att jag skulle behöva för att kunna besvara 

mitt syfte. 

4.3 Intervju 

För att utföra min undersökning har jag valt att intervjua sju lärare som jobbar på 

olika grundskolor i Småland. Sex av lärarna jobbar med de elever som är 

nytillkomna till Sverige och en av lärarna jobbar med de elever som har kommit 

längre i sin svenska. Jag valde att ha intervjuer i mitt arbete då jag ansåg att svaren 

jag skulle få på mina frågor skulle bli mer omfattande och att lärarna genom det 

skulle våga öppna upp sig mer. Även för att lärarna då skulle få möjligheten att ta 

upp information som jag inte hade tänkt på att fråga om.  

Den typ av intervju som jag valde att jobba med utgår från att man ska ha öppna 

frågor. Detta för att jag på så sätt inte skulle kunna styra fram de svar som lärarna 

gav mig.  

4.4 Genomförande 

Då jag ringde till skolorna och jag pratade med lärarna kom vi överens om en tid då 

vi skulle träffas så att intervjuerna skulle kunna genomföras. Vissa av lärarna ville att 

jag i förväg skulle skicka mina frågor till dem så att de skulle kunna läsa igenom dem 

och fundera ut svar som de skulle ge mig. Detta för att de då de varit med om 

intervjuer vid andra tillfällen, fått frågor som har krävt mer betänketid än vad de känt 

att har haft vid intervjutillfället.  

Jag valde att åka till de skolor där lärarna jobbar för att genomföra intervjun. Genom 

att åka till de skolorna där lärarna jobbar kunde visa mig eventuella papper eller 
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andra föremål som de jobbar med, och även kunde visa mig de lokaler som de har sin 

verksamhet i. Det var olika om lärarna valde att visa mig deras lokaler eller inte. En 

av lärarna som jag intervjuade ansåg att vi kunde sitta i det rum där SVA 

undervisningen bedrivs.  

Då jag kom till en av intervjuerna visade det sig att läraren som jag haft kontakt med 

bett en av sina kollegor att sitta med samtidigt. Detta gjorde att jag fick genomföra en 

gruppintervju med två lärare, vilket fungerade bra och lärarna kunde under intervjun 

lägga till och kommentera varandras svar. I slutet av intervjun kom det ytterligare en 

kollega till dem som också ställde upp på att bli intervjuad.  

Det hände att lärarna bad mig att stänga av inspelningarna av intervjuerna då de 

kände sig stressade att komma på svar medans inspelningarna var på, vilket jag inte 

hade något emot att göra. Jag fick även stänga av inspelningarna då lärarna sa att de 

skulle berätta kring vissa bitar som de ansåg att jag inte fick ha med i mitt arbete, 

men det var den typ av information som de ansåg att jag behövde få med mig för att 

kunna skapa en helhets bild av deras skola.  

Dokumentationen av intervjuerna gjorde jag genom att spela in dem på en diktafon 

och på min MP3. Att spela in intervjuerna på två olika apparater var ett råd som jag 

fick, för att undvika att man eventuellt tappar bort eller råka radera de inspelade 

intervjuerna. Skulle det hända har man en inspelning kvar. Ett annat skäl till att jag 

valde att spela in på diktafonen och på MP3 beror på att jag från MP3 även skulle 

kunna föra över de inspelade intervjuerna på min dator så att de skulle finnas på tre 

ställen.  

4.5 Bortfall 

En lärare som jag varit i kontakt med, och även bestämt en tid då vi skulle träffas. 

Fick förhinder och ställde in vårt möte. Vi bokade inte om mötet.  

En del av den informationen som lärarna berättade var inte av intresse för mitt arbete 

och jag har därför valt att bortse från de bitarna i resultatet.  

4.6 Bearbetning 

Genom de inspelningarna av intervjuerna började jag att lyssna igenom dem och 

renskriva dem, så att jag skulle ha mer detaljerade anteckningar att utgå från, utöver 

de anteckningar som jag gjorde under intervjuerna. Vad jag insåg då jag lyssnade 

igenom intervjuerna efter att jag genom fört dem, var att även om man inte ansåg att 

vissa ljud störde då intervjun genomfördes, gjorde eventuella ljud i bakgrunden det 

svårt att ibland höra vad läraren sa på inspelningen.  

När jag lyssnade igenom intervjuerna lyssnade jag efter de delar av lärarnas svar som 

jag ansåg var relevanta till de frågeställningar som jag har. 

4.7 Metoddiskussion 

Anderson (1985) skriver att det finns två grundindelningar på metoder som kan 

användas i en undersökning. Den ena är muntliga metoder och den andra är skriftliga 

metoder. Intervjuer tillhör de muntliga metoderna och används då man vill få en god 

kontakt med den intervjuade personen. Helst bör det endast vara den som intervjuar 

och den som intervjuas i rummet och de frågor som ställs bör vara okomplicerade. 

Utför man en intervju med en grupp måste man se till att alla som är i gruppen pratar 

lika mycket, då det många gånger är en person som brukar ta upp mer talutrymme än 
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de andra och vissa som kanske inte vågar ge uttryck för sina åsikter alls. Använder 

man sig av skriftliga metoder i en undersökning kan det röra sig om en enkät 

undersökning eller ett frågeformulär. Frågorna som är med i de skriftliga metoderna 

kan vara av två slag. Ena typen av frågor kan vara fakta frågor med ett vist svar i 

åtanke eller så kan det vara öppna frågor som innebär att den som skriver måste 

skriva en eller ett par meningar för att svara på frågan. Förklaringen till enkäten 

måste vara klar så att alla som får den vet vad det är som de förväntas att göra.  

Andersson (1994) skriver att genom att ställa öppna frågor i en intervju kan man inte 

styra de svar som ges. Dessutom så begränsar man inte den intervjuade i sina svar 

och den intervjuade får möjligheten att säga det som den intervjuade verkligen vill ha 

sagt och inte det svar som man tror att intervjuaren vill ha. Svårigheterna som kan 

uppstå genom att ha öppna frågor i en intervju är att det kan vara svårt att 

sammanställa svaren om det är många intervjuer som ska sammanställas. Detta beror 

på att svaren som de intervjuade ger kan det bli mycket stor variation på. Vissa svara 

kanske bara med ett par ord medans andra kan ge långa utläggningar.   

4.8 Etniska riktlinjer  

Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra grundkrav som måste uppfyllas för att en text 

ska kunna uppfattas som vetenskaplig. Dessa krav är även till för att de individer 

som deltar i undersökningen inte ska känna sig utpekade. De fyra grundkraven är 

informations-, samtyckes, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att den som utför undersökningen måste informera om syftet med 

undersökningen. Det ska även informera om hur informationen till undersökningen 

kommer att användas. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen har 

rätt att bestämma över sitt eget deltagande. Det viktigaste är att ha individernas 

godkännande till att han/hon är med i undersökningen, vill man ha med 

skolungdomar i sin undersökning måste man ha målmans godkännande också. 

Deltagarna ska även veta om att de har möjligheten att när som helst dra tillbaka sitt 

deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att det inte ska vara möjligt att lista ut 

vilka det är som har deltagit i undersökningen. Det sista kravet, nyttjandekravet 

innebär att eventuella uppgifter om personer inte får föras vidare eller nyttjas för 

ändamål sin inte har med undersökningen att göra.  
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5 RESULTAT 
Av de sju lärare som jag har intervjuat jobbar sex av dem med elever som är precis 

nykomna till Sverige och en jobbar med de elever som har lärt sig så pass mycket 

svenska att de kan vara med i den vanliga undervisningen. Samtliga av lärarna jobbar 

med elever som går i grundskolans tidigare år. 

5.1 Hur lärarna vill att deras undervisning ska 
utvecklas 

5.1.1 Resurser och tillgångar 
När jag frågade om vilka tillgångar som lärarna önskade sig, var det första som lärare 

1 (L1) uttryckte en önskan att få en egen ekonomisk tillgång och att det borde 

arrangeras mer för förberedelse grupper. Vidare uttryckte L1 att även att det behövs 

mer tillgång till litteratur och läroböcker till undervisningen. En annan del i sin 

undervisning som L1 påpekade skulle resultera i en bra förändring var att det skulle 

finnas mer tid till enskild undervisning.  

Det behöver vi fler ut på alla skolor. Nu är det väldigt centrerat på ett 

få tal skoler, där kompetensen finns. Fler som har den kompetensen 

framför allt. Sen så fler i arbetslagen ut mot klasserna så att 

klasslärarna har den kompetensen också. - L2 

De tillgångar som lärare 2 (L2) vill ha är att det skulle finnas fler utbildade lärare 

som kan ta emot och arbeta med språk. Detta är något som L2 skulle vilja se på alla 

skolor. Vidare sa L2 även att de bör finnas en SVA-lärare i varje arbetslag. På skolan 

som L2 jobbar kommer det i framtiden bli så att det kommer att vara så att det 

kommer att finnas en SVA-lärare i varje arbetslag som kommer att jobba mot ämnen 

och tillsammans med klassläraren. 

Vi har väldigt lite resurser till antalet elever. ... Därför kan inte vi inte 

tillgodose alla som faktiskt har behov. - L6 

Lärare 7 (L7) säger att det på skolan, där L7 jobbar, finns få resurser och att man 

därför måste prioritera de elever som inte har kommit lika långt  med att utveckla sin 

svenska.  

L2 uttryckte en önskan om att det skulle finnas fler utbildade lärare inom SVA. L7 

berättade att klasslärare som jobbar som samma skola som L7 alla har fått 

kompetensutveckling inom SVA.  

5.1.2 Undervisningen 
Lärare 4 (L4) uttryckte en önskan för att det skulle bli mer struktur på när de olika 

eleverna var på SVA-undervisningen. Det läge som L4 har idag är att eleverna 

kommer och går beroende på när de har lektioner i sin ordinarie klass. Vilket varken 

L4 eller kollegorna hade något emot. Lärare 5 (L5) som arbetar ihop med L4 ansåg 

att skolan skulle behöva anställa studiehandledare till SVA-eleverna. Dessa 

studiehandledare som både L4 och L5 ville få anställa, skulle vara med SVA-

eleverna i deras ordinarie klass och hjälpa till med att tolka och berätta om det som 

sker i klassen, vilket SVA-lärarna inte har tiden till att göra i den utsträckning som 

det behövs. Studiehandledare ska enligt L4 och L5 ha goda kunskaper i svenska och 

elevens modersmål. 
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L2 säger att den kompetens som finns kring SVA-undervisning i dagens läge har 

blivit samlat på ett fåtal skolor, därför behövs det fler lärare på alla skolor som rätt 

kompetens för undervisning i SVA. 

Lärare 3 (L3) berättade att i början av sin tjänst som SVA-lärare fanns det inte 

mycket material att jobba med. Det material som L3 jobbade med var material som 

L3 själv skapade och läste sig till fungerade bra med SVA-undervisning. Något som 

L3 säger är bland det viktigaste i sin undervisningen är bilder. L3 säger även att det 

finns mycket bra material att använda i undervisningen, fast att L3 även har fått 

skapa mycket av sitt material själv genom att se hur andra lärare jobbar. En del av 

sitt material har L3 fått överta från andra lärare.  

Vidare säger L3 att man som lärare måste vara medveten om vad det är som eleverna 

behöver, själv har den kunskap man ska lära ut och har en förståelse för hur språkens 

uppbyggnad. Förstår SVA-lärarna hur elevernas modersmål och uppbyggt 

språkmässigt. 

Liksom L3 säger L5 att det kan vara till en stor fördel att själv kunna flera språk. Det 

kan göra att man som lärare ibland förstår något ord som barnen säger här och där. 

Samt att det gör att man även kan använda sig av andra kunskaper i sin undervisning.  

Kring sin undervisning säger L7 att allt som finns med i undervisningen är 

framgångsfaktorer, men att det behövs fler timmar till undervisningen. 

L1 säger att man måste göra det bästa av situationen. 

5.1.3 Teknik 
L4 och L5 känner att de skulle vilja få mer tekniska hjälpmedel i sin undervisning, 

deras exempel var att de ville få en Smart Board eller en Cleverboard, så att de till 

exempel skulle kunna visa bilder inför hela gruppen, de kände att de kunde vara 

glada över att de hade en overhead som de kunde använda i sin undervisning.  

Det inom sin undervisning som L1 har valt att inte arbeta aktivt med är datorer. Detta 

är ett val som L1 har gjort med förklaringen att det finns fler lärare på skolan som 

har större kunskaper kring datorer och vet mer om att använda dem. L1 känner även 

att barnen får ut mer av undervisningen om de får en personlig kontakt.  

Till skillnad från L1 vill L3, L4 och L5 jobba med datorer i sin undervisning, då L3 

anser att man genom datorn kan visa på olika saker som inte går att beskriva 

muntligt, samt att man genom datorn har till gång till Google översätt för att på så 

sätt kunna översätta enstaka ord till barnens modersmål.  

5.1.4 Kontinuitet  
L4 och L5 uttryckte att de ville få mer kontinuitet i sin undervisning. I och med att 

eleverna kommer och går beroende på deras ordinarie klass schema, är det svårt för 

L4 och L5 att planera och genomföra större planeringar. Det är även svårt för dem att 

ibland veta vilka elever som har gjort vilka uppgifter och eleverna måste till viss del 

själva ta ansvar för att veta var de ska vara och när. L4 och L5 försöker även att hålla 

så bra koll på det som möjligt.  

L6 vill att det ska bli mer kontinuerliga små grupper som jobbar ihop. Då klasserna 

ofta gör saker, resulterar det i att det som är planerat kring SVA-undervisningen ofta 

får ta ett steg tillbaka. L6 säger även att endast träffa eleverna ett par gånger i veckan 

räcker inte för att ge barnen den hjälp som de behöver.  
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Enligt L3 måste eleverna förstå vad det är de ska göra och varför de ska göra sina 

uppgifter. Det är inte bara läraren som ska veta vad de kommer att ha för nytta av de 

olika uppgifterna som eleverna gör. Detta sker enligt L3 genom att man vet vad 

eleverna ska få med sig från skolan och jämför det med vad eleverna uppnår.  

L3 kommenterade att det är viktigt att ge föräldrar information om den svenska 

skolan på deras modersmål så att även de får lära sig och känna sig införstådda i hur 

det svenska skolsystemet fungerar. 

Något som L6 konstaterat är att barn lär sig snabbt och att barn kräver mycket 

omväxling. Många gånger är det lärarna som blir föräldrarnas första kontakt och det 

är inte alltid så att föräldrarnas största prioritet, det kan t.ex. vara att de vill känna sig 

trygga. Tryggheten är viktigt att känna så att det känns att man har kommit rätt. 

Lärarna är viktiga för att eleverna ska kunna känna sig trygga.  

L4 sa att det skulle vara bra om de kunde ha mer homogena grupper i sin 

undervisning, istället för mixade åldrar från första- till sjätteklass. Samtidigt påpekar 

L4 att det även kan bli problem om det bli alldeles för homogena klasser. Ett 

exempel som L4 använde sig av var att om alla barnen i en grupp har samma 

modersmål blir det lätt att de pratar på sitt modersmål och väljer att inte öva sig på 

sin svenska.  

L1 sa att man inte kan vänta sig att en nyexaminerad lärare ska på egen hand kunna 

undervisa i SVA. L3 önskar att det skulle finnas mer tid till att ha enskild 

undervisning med eleverna. 

Om samarbetet kring undervingen i skolan säger L4 följande;  

"Det är rätt bra. Vi komplettera varandra, vi har olika grund 

utbildningar. Olika bakgrunder." 

5.2 Lärarens arbete kring integreringen av 
barn/elever som läser svenska som andraspråk 

5.2.1 Grupptillhörighet 
Samtliga lärare som jag har intervjuat berättade att det allra första som de gör när de 

får en ny elev till skolan som är i behov av att läsa SVA, är att eleven får en 

grupptillhörighet. Detta sker på så sätt att eleven placeras i en klass med sina 

jämnåriga kamrater, så att eleven utvecklar både det sociala språket och skolspråket. 

Efter det är det olika i vilken grad som eleverna är med i sin hemklass. L4 och L5 

berättade att hos dem är eleverna till en början med sin klass då de har idrott och 

andra praktiska ämnen där språkkunskaperna inte är lika framträdande, för att sedan 

successivt även vara med i resterande undervisningen också.   

"Det beror på hur duktiga de, bakgrunden, för det brukar vara så att 

man kanske vart på nån flyktingförläggning och gått i skola under 

tiden. Så är man så här ganska duktig så kan får börja på slöjd direkt. 

Så det är gradvis." - L5  

 

"Och så försöker vi ju lotsa in dem mer och mer i klasserna efterhand 

som de lär sig. Och då kan man ju säga att det är enklare ju yngre de 

är när de kommer hit för då har inte klasskamraterna hunnit med att 

lära sig så mycket. Kommer man hit i klass ett, då går man ju direkt in 
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i klass ett, för då håller man på med bokstavsinlärning så de är inte 

här." - L4 

L7 sa det att när barnen kommer till den skolan så har de redan kunskaper om 

svenskan som de fått då de har gått i en förberedelse klass och därför så placeras de 

in i en klass. L7 berättade att det i framtiden kommer det bli så att varje skola inom 

kommunen skall ta emot de elever som flyttar in i skolans område oavsett vilken 

erfarenhet som eleverna har i svenska sedan tidigare.  

L1 sa att det är viktigt att barnen vet när de ska vara med i sin klass och när de ska ha 

SVA-undervisning. Om det är så att man i klassen har bestämt att man ska ha t.ex. en 

utflykt, anser L1 att det är viktigare att barnen som läser SVA är med på utflykten 

och missar ett SVA-tillfälle. Klasstillhörigheten är viktigt för barnen och genom att 

få dela erfarenheter med sina klasskamrater är samtliga barn en del av gemenskapen.  

Gemenskapen är även vad som ligger i fokus vid de tillfällen som barnen har SVA, 

och det är därför som L1 vid de flesta undervisningstillfällena har mer än en elev 

åtgången. L1 sa även att alla krafter går till barnen så att de ska känna tillhörighet.  

Enligt L2 så känner eleverna som läser SVA ingen tillhörighet om det är så att om de 

måste gå undan till en källare då de får sin SVA-undervisning. Det som L2 skulle 

vilja se istället är att lokalerna för SVA-undervisningen ligger mitt i skolan istället 

för nere i en källare eller annan del av skolan som de flesta aldrig kommer till. Att 

SVA-lokalerna ligger en bit bort från den övriga skolverksamheten är ett problem 

som L2 anser att många skolor har. Risken är att om SVA-undervisningen inte blir 

en del i skolas verksamhet kan de elever som går på SVA bilda en egen grupp och 

inte lär känna sina jämnåriga kamrater på grund av det.  

"Det är jätteviktigt att känna att man hamnat rätt. Lärarna betyder 

mycket." - L6 

5.2.2 Elevernas skolkultur 
L5 säger att vissa barn blir var längre i SVA-undervisningen än vad andra barn blir 

och det är många faktorer som kan påverka det. Ett par anledningar som L5 nämner 

är hur alfabetet i hemlandet ser ut och hur elevernas skolbakgrund ser ut. Vilken 

status som skolan har i hemlandet kan också påverka hur elevernas syn på skolan är.  

L6 jobbar med eleverna då de större delen av dagarna är med i klassens undervisning 

och elever har inte lika mycket på SVA-undervisningen längre. L6 säger även att 

barnens dagsform påverkar hur det går för dem.  

L3 säger att det är bra att försöka använda samma böcker i SVA-undervisningen som 

klassen har i sin undervisning, trots att man även måste ha i åtanke på hur långt 

klassen har kommit i sina böcker. Det L3 menar att man då kan undervisa 

tillsammans med eleven läsa igenom texterna och pratar om eventuella nya ord som 

kan finnas med i texten och även göra en sammanfattning av texten. 

5.2.3 Lära av varandra 
L3 menar på att SVA-eleverna lär sig mycket av sina jämnåriga kamrater och att det 

därför är viktigt att de har en klass som de tillhör och att eleverna är med i den 

klassen så mycket som möjligt. L2 säger att integreringen in i en skolklass måste ske 

snabbt, istället för att barnen placeras i en grupp vid sidan om, på så vis får barnen 

både det sociala/vardagsspråket och skolspråket samtidigt. Vissa elever har lätt att ta 

till sig skolspråket medans andra tar det längre tid för och det beror på om de har gått 
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i skola tidigare eller inte. L7 berättar att det bli allt vanligare att svenska 

undervisningen blir utbytt mot SVA-undervisning.  

L6 berättar att det är viktigt att barnen känner att de har kommit rätt och att de har 

kompisar så de får vara med i allt. Språket kan vara en barriär mellan barnen till en 

vis del i början. Det  beror på att SVA-eleverna inte alltid förstår det som de infödda 

eleverna säger. Många gånger är det så att SVA-eleverna riskera att hamna i 

skymundan innan deras svenska har utvecklats. Detta för att de infödda eleverna inte 

alltid orkar bry sig om SVA-eleverna.  

L4 berättar att det är viktigt att eleverna får vad L4 kallar för språkduschar, för att 

kunna vara mer i klassen. Om det av något skäl blir så att en elev måste vara kvar 

längre i SVA-undervisningen är risken att det utvecklas en "vi och dem" relation 

mellan den eleven och de andra eleverna på skolan. Detta är något som L4 har märkt 

på skolan genom att det ofta uppstår konflikter under raster och vid andra tillfällen. 

En tanke som skolan hade för att det skulle bli bättre var att eleverna genast skulle in 

i en klass och minska på de elever som går i den förberedande klassen. Vidare säger 

L4 också att om det fanns mer personal så skulle det underlätta mycket kring arbetet 

att låta SVA-eleverna vara med i sin klass ordinarie undervisning.  

L6 menar på att eleverna inte bara får sin svenska utav lärarna utan att deras svenska 

utvecklas även av sina klasskamrater. Om eleverna snabbt utvecklar sin svenska 

kommer integreringen att gå snabbare. Om det fanns tillgång till studiehandledning 

skulle det hjälpa till med integreringen väldigt mycket för SVA-eleverna.  

 

5.3 Utöver SVA-undervisningen 

L7 sa att den totala procenten av eleverna som har invandrarbakgrund ökar, och att 

utvecklingen inom SVA-undervisning inte ser i den takt som behövs.  

L4 och L5 berättade att de brukar bjuda in lokala föreningar som får presentera sina 

föreningar för de elever som läser SVA. Detta för att L4 och L5 hoppas på att 

eleverna ska bli intresserade av någon av föreningarna och vilja gå med i den. L4 och 

L5 berättade att de även bjuder in en förening om de vet att en eller flera av deras 

elever är intresserade av de aktiviteter som en förening erbjuder.  

L3 berättade att många av klasslärarna anser att de elever som behöver SVA-

undervisning inte får det tillräckligt mycket. Klasslärarna anser att eleverna även ska 

gå till SVA på t.ex. matematik lektionerna. L3 tror att det beror på att klasslärarna 

känner att de alltid hinner ge alla eleverna den hjälp som de behöver. L3 berättade att 

ibland har det blivit på så sätt att om en elev har kommit mycket långt i språket har 

L3 gått med på att den eleven får ta med sig t.ex. matematik böcker till SVA 

undervisningen så att L3 och eleven tillsammans kan prata om det som står i 

matematikboken och gå igenom olika delar och ord som är kopplade just till 

matematiken.  

Det händer även att L6 blir ombed att rycka in som vikarie då andra lärare är sjuka, 

vilket inte är till fördel för SVA undervisningen. 

Den skola som L2 jobbar på får just nu ta emot alla nya SVA-elever som kommer, 

till att börja med. När de nya eleverna har lärt sig svenska ordnas det på så sätt att de 

mer och mer går på sin ordinarie skola. 

L1 säger även att Sverige behöver mångfalden. 
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Å Sverige behöver mångfalden, å den ska vi göra nåt positivt av. - L1 
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6 DISKUSSION 

6.1 Språkutveckling  

I sin avhandling tar Eklund (2003) upp hur arbeten vid gruppuppgifter kunde se ut. 

Det som Eklund främst tog upp var att om lärarna inte styrde hur grupperna bildades, 

valde eleverna att jobba ihop med samma kamrater varje gång. L6 sa att de infödda 

eleverna inte alltid orkar umgås med de elever som läser SVA. Detta beror främst på 

att det finns en språkbariär mellan de infödda eleverna och SVA-eleverna. L4 sa att 

det är viktigt att det inte utvecklas att "vi och dem" tänkande på skolan kring 

eleverna. L4 tanken på en lösning för att undvika att ett "vi och dem" tänkande 

uppstår, är att SVA-eleverna ska få vara mycket med sin klass istället för att eleverna 

går i en förberendande undervisning kring det svenska spårket. En annan tanke som 

L4 har är att eleverna får så kallade språkduschar genom att de är med i klassen, 

vilket ökar deras möjligheter till att ta till sig det svenska språket. L6 sa även att 

SVA-eleverna måste känna att de har kommit rätt, samt att de har kompisar. Eklund 

(2003) tar även upp att bara för att det finns elever med många olika kulturella 

bakgrunder innebär det inte att förståelsen ökar för att de skillnader som finns mellan 

de olika kulturerna. L1 sa att om man arbetar med mångfalden på rätt sätt blir den till 

något positivt, samt att mångfalden är något som Sverige behöver.  

Economou (2007) tar upp att elever som kommer från andra länder har fått med sig 

andra erfarenheter än vad de infödda eleverna som är uppväxta i Sverige har fått med 

sin under sin uppväxt. Economou sa även att de diskussioner som sker i skolan ska 

vara på en nivå och handla om ämnen och händelser som SVA-eleverna känner till 

och som SVA-eleverna utvecklas av. L6 sa att SVA-eleverna lär sig svenska i 

samband med jämnåriga kamrater och den utvecklingen går snabbare om det även 

finns med en studiehandledare som hjäper SVA-eleverna kring undervisningen. L4 

och L5 berättade att de anser att det bör finnas fler studiehandledare på deras skola 

som kan vara med i skolan och hjälpa SVA-eleverna genom att tolka och berätta det 

som sker i undervisningen. Detta sker enklast genom att studiehandledaren har goda 

kunskaper i både svenska och elevens modersmål. Har man ingen studiehandledare 

är det enligt L3 och L5 bra om man som lärare kan flera olika språk, det gör att man 

ibland kan förstå bitar av det som eleverna säger på sitt modersmål. L3 sa att 

kunskaper om elevernas modersmål kan göra att man bättre förstår vad det är som 

SVA-eleverna behöver i sin utveckling av det svenska språket. Economou (2007) 

skriver även att det tar lång tid innan andraspråkelever når upp till samma nivå på 

språket som de infödda eleverna har nått upp till.  

6.2 Gemensam undervisning 

L1 sa att det som ligger i fokus för SVA-undervisningen är gemenskapen i gruppen 

och därför är det nästan alltid mer än en elev åt gången vid undervisningstillfällena. 

Groth (2007) skriver att de elever som får specialpedagogisk undervisning anser att 

det inte hjälper deras utveckling i skolan, samt att det finns en negativ stämpel kring 

specialpedagogisk undervisning. Fridlund (2011) skriver att om de flesta elever i en 

klass behöver gå undan för att få SVA-undervisning framgår det tydligare vilka 

elever det är som får gå iväg. Istället skriver Fridlund att man ska försöka att ha den 

vanliga svenska undervisningen och SVA-undervisningen samtidigt i klassrummet. 

Problemet som då kan uppstå då enligt Fridlund är att undervisningen måste ske på 

två olika nivåer samtidigt. Detta då kraven för att uppnå målen i svenska och SVA i 

undervisningen. L2 sa att man inte kan placera SVA-undervisningen i en del av 
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skolan dit de flesta aldrig kommer, t.ex i källaren eller i en annan byggnad. Genom 

att ha SVA-undervisningen vid den övriga verksamheten känner SVA-eleverna mer 

att de tillhör den övriga skolan än vad de skulle göra om SVA-undervisningen låg 

bland den övriga verksamheten. Detta tolkar jag som att det menas att både 

specialpedagogiken och SVA-undervisningen ofta hamnar i en del av skolan dit 

övriga elever och personal sällan kommer. Skulle det i stället ordas så att 

specialpedagogiken och SVA-undervisningen placerades i en central del av skolan 

skulle det bli mer naturligt för elever att gå dit, samt att de andra eleverna och 

personalen på skolan enklare kan få en insyn i de verksamheterna. 

Cekaite (2006) berättar om en elev som Cekaite följde under ett år och hur elevens 

interaktion med sina klasskamrater förändrades under året. I början var eleven 

väldigt tillbaka dragen, men allt efter som tiden gick blev eleven säkrare i sin 

interaktionen med sina klasskamrater. L4 och L5 sa att eleverna som kommer 

placeras i en klass som de tillhör även om de till en början mest är på SVA-

undervisningen. Fast för att SVA-eleverna ska känna att de är en del i sin klass är de 

till en början med på de praktiska ämnena som t.ex. idrott. Det är för att de inte 

behöver kunna lika mycket kunskaper inom det svenska språket för att klara av 

undervisningen som de behöver kunna för att klara av de mer teoretiska ämnena. Allt 

efter som elevernas språkkunskaper utvecklas är eleverna mer och mer med i 

klassens vanliga undervisning istället för att vara på SVA-undervisningen. L1 sa att 

om klassen som SVA-eleverna tillhör hittar på något som är utöver den vanliga 

undervisningen är det bättre för SVA-elevens känsla av tillhörighet än vad det skulle 

vara om SVA-eleven fick stanna kvar på skolan. L2 berättar att den skolan som L2 

jobbar på får ta emot alla elever som kommer nya till Sverige. Då de eleverna har lärt 

sig grundläggande svenska flyttas de till den skolan som ligger i det område där 

eleverna egentligen bor. L7 sa att de elever som läser SVA på L7s skola redan kan 

vis svenska när eleverna kommer dit och kan därför vara med i den vanliga 

undervisningen från början med SVA-undervisningen vid sidan om. 

6.3 Språket 

I skolan och till vardags använder man sig av två olika språk. Skolspråket används i 

skolan och vardagsspråket används den tid då man inte är i skolan (Skolverket, 

2012). Vidare säger skolverket att bästa sättet att utveckla både skolspråket och 

vardagsspråket är att använda sig av dem så mycket som möjligt. L2 sa att 

integreringen in i en klass för SVA-elever måste gå snabbt. Om eleverna istället 

hamnar med en liten grupp undan från resten av eleverna på skolan, hjälper det inte 

eleverna att utveckla sitt skolspråk och det sociala språket som det skulle om de fick 

vara med klassen i skolan. L3 sa att det händer att SVA-eleverna tar med sig sina 

läroböcker till SVA-undervisningen. Då brukar L3 ihop med eleven läsa igenom 

stycket i boken och diskutera det och gå igenom eventuella nya ord som fanns med i 

texten. Enligt skolverket (2012) säger Vygotskij att barnen växer upp med det som är 

vardagsspråket i deras hemland, då det är språket som finns i deras närmiljö. 

Skolspråket utvecklas enligt Vygotskij då man tar del av formella situationer, som 

t.ex. att gå i skola. Skolspråket är många gånger mindre personligt än vad 

vardagsspråket blir. 

6.4 Resurser 

Cekaite (2006) skriver att de elever som behöver extrahjälp i skolan har olika sätt att 

tillkalla sig lärarens uppmärksamhet i skolan. Många gånger sker detta genom att 
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eleven går till läraren, hänger på stolen, m.m. Dessa försök att få lärarens 

uppmärksamhet påverkar många gånger undervisningen negativt. L6 berättar att de 

resurser som finns på skolan inte räcker till alla elever som är i behov av stöd. L7 sa 

att man måste prioritera de elever som är i störst behov av hjälp för att resurserna ska 

räcka till de eleverna som är i störst behov av dem. L2 sa att om det skulle finnas fler 

lärare i arbetslagen runt om i landet som har kompetens att arbeta med SVA. L2 

menar att den kompetensen som behövs för att jobba med SVA-elever är centrerad 

på ett fåtal skolor. L7 sa att samtliga lärare på skolan har fått kompetens utveckling 

inom SVA. Cederberg (2006) intervjuade kvinnor som berättade att de ansåg att 

läraren hade en ytterst viktigt roll till att kvinnorna kände sig uppskattade och 

uppmuntrade i sitt skolarbete.  

6.5 Behavioristisk teori 

Emellanåt tog L3s SVA-elever tog med sig läroböcker från de andra skolämnena för 

att få hjälp med texterna. Många gånger passade L3 även på att gå igenom eventuella 

nya ord som fanns med i texten. L6 sa att SVA-eleverna inte bara utvecklar sin 

svenska ihop med lärarna, utan att svenskan utvecklas även ihop med sina 

klasskamrater. Genom att umgås med sina klasskamrater och får på så sätt, det som 

L4 kallar för språkduschar. Dessa språkduschar kommer mest av att SVA-eleverna är 

med i den övriga undervisningen. Det minskar även chansen att ett "vi och dem" 

tänkande utvecklas på skolan. Detta går att koppla till den behavioristiska teorin som 

säger att språket utvecklas genom social förstärkning, vilket kommer av att man 

ständigt försöker att kommunicera. För att försöken till kommunikation ska kännas 

värdefulla måste de uppmuntras. Många gånger sker detta genom att man är med om 

olika situationer som har nya ord och som behövs för att utveckla språket.  

6.6 Kognitiv teori 

Den kognitiva teorin innebär att språket utvecklas i samma takt som andra 

utvecklingsområden utvecklas. Däremot har miljön ingen betydelse för hur språket 

utvecklats. Språket utvecklas av att man hamnar i situationer som gör att man måste 

argumentera för och förklara hur man tänker. L3 sa att eleverna måste förstå varför 

de får olika uppgifter att genomföra. Det tolkar jag som att L3 menar att om eleverna 

förstår att uppgifterna som de får är utmaningar som kan klara av, vill eleverna jobba 

med uppgifterna och eleverna känner sig även uppmuntrade i sina försök att lösa 

uppgifterna. L6 sa att barn behöver omväxling för att utvecklas och det innebär att 

allt inte kan vara samma hela tiden. Omväxling kan ske genom att nya situationer 

uppstår där barnen måste prova sina kunskaper.  

6.7 Sociokulturella perspektivet 

Vygotskji säger att barn lär sig det som de behöver kunna i deras kultur språkmässigt 

då de växer upp. Samtidigt lär de sig vad som krävs för att klara av formella 

situationer under uppväxten (Skolverket, 2012). Detta går att koppla till det 

sociokulturella perspektivet som innebär att den sociala kultur som man växer upp i 

har blivit utformad under många hundra års tid. De vuxna som finns i barnens närhet 

har uppgiften att hjälpa barnen in i samhället. L6 sa att som lärare blir man många 

gånger föräldrarnas första kontakt i samhället och att föräldrarna inte alltid prioritera 

att lära sig svenska först av allt. L3 sa att det är viktigt att informera föräldrarna om 

hur det svenska skolsystemet fungerar, så att de vet vad det innebär att gå i den 

svenska skolan. Genom att det är de vuxnas uppgift att hjälpa barnen in i samhället är 
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det inte bara barnen som behöver den hjälpen när man kommer ny till ett land. Även 

föräldrarna måste känna att de förstår vad som sker i samhället för att på så sätt 

uppmuntra sina barn att ta till sig den nya kulturen.  

6.8 Slutsats 

Den slutsats som jag drar av mitt resultat är att det behövs fler utbildade lärare som 

kan jobba med SVA. För att underlätta att överbygga eventuella språkbarriärer kan 

man använda sig av olika tekniska lösningar som t.ex. Google översätt. Det måste 

även finnas möjligheter för lärarna att jobba enskilt med sina elever. För de elever 

som läser SVA kan det liknas vid begreppet diglossi, som Håkansson (2003) tar upp. 

Detta menar jag genom att elever har två språk som man vill ska vara lika starka trots 

att man i skolan kommer att utgå från det svenska språket och inte elevernas 

modersmål.  

Vidare kom jag också fram till att lärarna vill att eleverna så snart som möjligt ska få 

undervisning ihop med den klass som man anser att de tillhör. Så att eleverna får 

både sin svenska och gemenskap samtidigt. Några av lärarna sa även att det går olika 

snabbt för eleverna att utveckla sin svenska, och kan därför olika snabbt integreras i 

sina jämnårigas kamraters undervisning. Detta kan liknas vid det som Cekaite (2006) 

beskriver, att det kan ta tid innan en elev blir trygg i en ny grupp. 
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Bilaga 

Intervju frågor 

Hur skulle du vilja att din undervisning ska se ut om du fick alla de tillgångar som du 

vill ha? 

Vad ville du ha kvar av din undervisning? 

Vad vill du lägga till i din undervisning? 

Vad hindra önskeundervisningen? 

Hur ser integreringen ut idag? 

Hur vill du att integreringen ska se ut? 

Vad hindrar från att din önskeintegrering ska bli verklig? 

 


