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Sammanfattning
Forskning skriver fram att ämnet svenska som andraspråk förefaller diffust på grund av

frånvaro av riktlinjer, otydliga styrdokument och bristande kompetens. Ämnet svenska

som andraspråk ska vara likvärdigt med ämnet svenska. Statistik från Skolverket visar

dock att elever som läser svenska som andraspråk har återkommande lägre resultat på

de nationella proven i årskurs 3 än elever som läser svenska. Syftet med vår studie är att

bidra med kunskap om hur lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 upplever samt hur

Skolverket resonerar kring ämnet svenska som andraspråk. Detta med avstamp i ämnets

problematiska organisation samt elevers låga resultat på de nationella proven i årskurs 3

och med fokus på lärarkompetens. Med hjälp av enkätundersökning och en icke-visuell

intervju samlade vi in data som sedan analyserades utifrån sociokulturell teori,

ramfaktorteori och Cummins teoretiska begrepp. Resultatet av vår undersökning

bekräftar, likt tidigare forskning, att ämnet svenska som andraspråk präglas av

problematik. En stor del av de deltagande lärarna anser sig ha bristande kompetens samt

dåliga förutsättningar för lärande och undervisning. Vi kan utifrån vår studie se att även

de legitimerade lärarna i ämnet svenska som andraspråk inte anser sig ha tillräcklig

kompetens. Skolverket hänvisar till insatser som utförts men framför samtidigt att

problemet med de låga resultaten ännu inte utretts. Utifrån vår studie menar vi

avslutningsvis att ämnet svenska som andraspråk förtjänar att vidare uppmärksammas.

Ämnesord
Svenska som andraspråk, nationella prov, resultat, lärarkompetens, Skolverket, f-3
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Abstract
Research shows that the subject of Swedish as a second language seems diffuse due to

the absence of guidelines, unclear governing documents and lack of competence. The

subject Swedish as a second language should be equivalent to the subject Swedish.

Statistics from the National Agency for Education show, however, that students who study

Swedish as a second language have recurring lower results on the national tests in third

grade than students who study Swedish. The purpose of our study is to contribute with

knowledge about how teachers in preschool class and grades 1-3 experience and how

the National Agency for Education reasons about the subject Swedish as a second

language. This is based on the subject's problematic organization and students' low

results on the national tests in third grade and with a focus on teacher competence. With

the help of a questionnaire survey and a non-visual interview, we collected data which

were then analyzed on the basis of socio-cultural theory, framework factor theory and

Cummins theoretical concepts. The results of our study confirm, like previous research,

that the subject of Swedish as a second language is characterized by problems. A large

proportion of the participating teachers consider themselves to have a lack of

competence and poor conditions for learning and teaching. Based on our study, we can

see that even the licensed teachers in the subject Swedish as a second language do not

consider themselves to have sufficient competence. The National Agency for Education

refers to initiatives that have been carried out, but at the same time states that the

problem with the low results has not yet been investigated. Based on our study, we

conclude that the subject Swedish as a second language deserves further attention.
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Förord
Denna studie har varit möjlig att genomföra tack vare den tydliga planeringen och

det trygga samarbete mellan oss studenter. Arbetsfördelningen har genomgående

varit jämn. I arbetet med enkäterna stod Charlotte Linder-Aronson som

undertecknad och i intervjun med Skolverket stod Agnes Knutsson som

undertecknad. Dock har samtliga arbete alltid utförts i samråd med varandra.

Vi vill framföra ett speciellt tack till vår handledare Yair Sapir som alltid har

funnits som stöd för oss.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Ämnet svenska som andraspråk (som fortsättningsvis även kan benämnas som

sva) har återkommande problematiserats av Skolinspektionen (2020), i rapporter

från Skolverket (2018) samt forskning men trots detta framkommer det att ämnets

problematik inte har belysts tillräckligt. Problematiken som uppmärksammats i

forskning berör ofta ämnets låga status, organiseringens olikheter samt att ämnets

utförande ser olika ut utifrån olika tolkningar av myndighetstexter (Sahlée 2017).

Vidare antyder även forskning att bristande kompetens är en av de mest

förekommande problemställningarna kring ämnet svenska som andraspråk

(Economou 2007; Elmeroth 2005b; Fridlund 2011).

Skolverkets uppdrag är att alla barn ska få en likvärdig utbildning och en av deras

främsta arbetsuppgifter är att genomföra analyser och ta fram statistik om skolan.

(Skolverket 2021). Statistik från Skolverket (2019) visar att elever som läser

svenska som andraspråk har lägre resultat på de nationella proven i årskurs 3 än

elever som läser svenska. Skolinspektionen (2020) uppmanar till att en utveckling

behöver ske där dessa resultat behöver följas upp av skolor.

Under vår verksamhetsförlagda utbildning kunde problematiken kring de

nationella proven observeras ute på skolorna och blev således grunden till vårt

fortsatta intresse av ämnet svenska som andraspråk. Vi har därför, med avstamp i

ovanstående problematik, en förhoppning om att i ljuset av lärares olika

kompetensnivåer i årskurs f-3 kunna uppmärksamma eventuella skillnader i deras

upplevelser av ämnet. Vi har för avsikt att undersöka lärares upplevelser kring

ämnets förutsättningar, kompetens, undervisningen som åtskild eller ej,

urvalsprinciper och styrdokument. Vidare är även vår förhoppning att ta reda på

hur Skolverket resonerar kring samma frågor.
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1.2 Syfte

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om hur lärare i förskoleklass och

årskurs 1-3 upplever samt hur Skolverket resonerar kring ämnet svenska som

andraspråk. Detta med avstamp i ämnets problematiska organisation samt elevers

låga resultat på de nationella proven i årskurs 3 och med fokus på lärarkompetens.

1.3 Frågeställning

● Hur upplever lärare ämnet svenska som andraspråk?

● Hur resonerar Skolverket kring ämnet svenska som andraspråk?

● Kan vi utifrån lärares upplevelser samt Skolverkets resonemang förstå

elevers låga resultat på de nationella proven?

1.4 Disposition

I kapitel 2 presenterar vi vår litteraturbakgrund och sammanfattar forskning som

ligger till grund för vårt arbete.

I kapitel 3 presenterar vi vår teoretiska förankring och hur denna ligger till grund

för vår analys av insamlad data.

I kapitel 4 presenterar vi vår metod och hur vi har gått tillväga med vår

undersökning.

I kapitel 5 presenterar vi vårt resultat utifrån vår insamlade data och analyserar

sedan detta utifrån teoretisk förankring.

I kapitel 6 presenterar vi vår diskussion och  slutsats.

2. Litteraturbakgrund

I detta kapitel redogör vi för bakgrunden till de problem som vi har

uppmärksammat kring ämnets organisation och sammanställer den forskning vi
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presenterade i vår kunskapsöversik. Först presenterar vi forskning om verksam

personals kompetens i relation till sva-ämnet, följt av forskning om sva-ämnet

som åtskild undervisning. Vi presenterar sedan forskning om urvalsprinciper i

relation till sva-ämnet, följt av forskning om styrdokument i relation till

sva-ämnet. Avslutningsvis sammanfattar vi de fyra framstående

problemområdena.

2.1 Forskning om verksam personals kompetens i relation

till sva-ämnet
Elmeroth (2005b) diskuterar, i en analys av nationell utvärdering 2003, att

svenska som andraspråk är det ämne där flest antal obehöriga lärare tillåts

undervisa. Vidare framgår det att majoriteten av lärarna helt och hållet saknar

utbildning i ämnet. Elmeroth (2005b) menar att det inte räcker med att vara

svensktalande för att undervisa i ämnet och att det, likt andra ämnen, kräver

ämneskompetens. Precis som Elmeroth (2005b) för Economou (2007) en

diskussion i sin avhandling rörande lärares kompetens. Utifrån insamlad data

genom observation, intervju, textanalys samt enkäter med teoretiska riktlinjer som

exempelvis Cummins samt Thomas & Colliers teorier, berör Economou (2007)

olika perspektiv på svenska som andraspråk i gymnasiet utifrån lärare och elever.

Trots att denna studie inte utförs på grundskolenivå berörs ämnen samt

problematiseringar som är återkommande i samtliga årskurser. Economou (2007)

diskuterar i slutet av sin avhandling att lärare återkommande uttrycker ett behov

av fortbildning. Lärare i svenska som andraspråk saknar kunskap om

andraspråksinlärning och saknar därför kompetens i att bedriva undervisning i

ämnet. Även Fridlund (2011) redovisar att lärare ofta uttrycker sig osäkra

angående ämnet och uttrycker osäkerhet i hur beslut ska fattas, undervisning ska

bedrivas samt vilka elever som anses ha rätt till att läsa svenska som andraspråk.

Fridlund (2011) nämner även hur fältstudien gett indikationer på att rektorer

saknar den kunskap som krävs för att kunna fatta beslut. Detta resulterar i att
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rektorer ibland fattar beslut utifrån styrdokument som övrig personal motsätter sig

vara passande för skolverksamheten.

2.2 Forskning om sva-ämnet som åtskild undervisning
I en diskursanalys utförd av Hedman och Magnusson (2018) diskuteras två

kolliderande diskurser rörande ämnet svenska som andraspråk. Diskurserna

analyseras ur en kritisk diskurstradition och där de ses som “socialt konstituerade

och socialt villkorade” (Hedman & Magnusson 2018). Sva-diskursens perspektiv

ser ämnet svenska som andraspråk som ett erkännande av flerspråkiga elevers

särskilda undervisningsbehov och menar att detta ska tillgodoses med någon typ

av undervisningskonstruktion. På så vis antas likvärdighet för ämnet svenska som

andraspråk uppnås genom någon form av anpassning av undervisningen. Men

vidare diskuteras även om behovet av anpassad undervisning i språkutveckling

ger tillräckligt med stöd för en åtskild undervisning. Ett annat perspektiv är

inkluderingsdiskursen som visar att särskiljandet av elevgrupper är problematiskt i

sig (Hedman & Magnusson 2018). Denna diskurs tolkar ämnet svenska som

andraspråk som ett bristperspektiv hos eleverna och vilket i sin tur leder till

stigmatisering och diskriminering. Även Fridlund (2011) diskuterar i sin

avhandling olika perspektiv rörande svenska som andraspråk som åtskilt eller inte.

Fridlund (2011) diskuterar olika perspektiv som grundar sig i tidigare forskning

och de resultat som överensstämmer utifrån hennes studie där hon utfört en

etnografisk fallstudie. Studien utfördes på två grundskolor där personal har

intervjuats och observationer av nätverksträffar samt undervisning har utförts.

Fridlund (2011) nämner i sitt resultat de fördelar och nackdelar som uppenbarats

vid en åtskild undervisning i svenska som andraspråk. Åtskild undervisning

innebär att de elever som läser svenska som andraspråk gör detta i ett annat

klassrum med en annan lärare än den som undervisar i svenska. Fridlund (2011)

nämner hur forskning samt direktiv från Skolverket uppmanar till att ämnet ska

bedrivas åtskild då detta kan komma med vissa fördelar. De fördelar som lyfts är

exempelvis att elever med svenska som andraspråk ska få en undervisningsmiljö
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bestående av lugn och ro samt att lärare får bättre förutsättning för att bedriva

undervisning. Vidare diskuterar Fridlund (2011) de nackdelar som kan uppkomma

med åtskild undervisning, exempelvis att elever känner sig exkluderade. Fridlund

(2011) diskuterar fortsättningsvis hur åtskild undervisning i

andraspråksundervisning är till synes outforskad i Sverige. Fridlund (2011)

förklarar att mer forskning har utförts internationellt beträffande

andraspråksundervisning. Den internationella forskningen, menar Fridlund (2011),

landar i att åtskild undervisning inte är att rekommendera.

2.3 Forskning om urvalsprinciper i relation till sva-ämnet
Siekkinen (2021) behandlar i sin avhandling den återkommande debatten om vilka

elever som är menade att läsa svenska som andraspråk. Siekkinen (2021) har

utfört en etnografisk studie samt en poststrukturalistisk diskursanalys. I sin

avhandling återkommer hon till att indelningen av elever för svenska respektive

svenska som andraspråk fortfarande inte framstår som tydliga för varken verksam

personal eller i styrdokumenten. Sahlée (2017) för likaså i sin avhandling en

diskussion kring organisering beträffande vem ämnet svenska som andraspråk är

till för. Sahlée (2017) har, genom en metodkombination, undersökt ämnet svenska

som andraspråk utifrån teorin systemisk-funktionell grammatik. Avhandlingen

har bland annat resulterat i en diskussion beträffande komplexiteten kring att

elever som läser svenska som andraspråk inte nödvändigtvis är ämnade att läsa

ämnet. Sahlée (2017) uttrycker bland annat att det inte längre enbart är elever som

i traditionell bemärkelse har svenska som andraspråk som deltar i ämnet, då det

bland annat kan vara svårt att avgöra vad ett första- eller andraspråk är. Även

Hyltenstam och Lindberg (2013) beskriver hur urvalsprinciper för vilka elever

som är i behov av svenska som andraspråk har blivit allt svårare att definiera då

samhället idag i större uträckning präglas av flerspråkighet. Därför är gränsen

mellan förstaspråk och andraspråk inte längre lika tydlig. Att tydliga kriterier och

lämpliga bedömningsinstrument har varit frånvarande har bidragit till att beslut

om vilka elever som ska läsa svenska som andraspråk oftas tas på planlösa
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grunder och över huvudet på elever, detta snarare än kvalificerade avvägningar av

elevernas faktiska behov (Hyltenstam & Lindberg  2013).

2.4 Forskning om  styrdokument i relation till sva-ämnet
Fridlund (2011) tar upp och behandlar i sin avhandling, genom en etnografisk

fallstudie och ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, ämnet svenska som

andraspråk. Avhandlingen avser undersöka den lingvistiska betydelsen av ämnet

svenska som andraspråk och hur detta i kombination med olika professioner ger

uttryck för den organisering som framkommer av ämnet. Vad det berör

organisering ser Fridlund (2011) att en förvirring ofta uppstår inom de

professioner som behandlar ämnet i olika avseenden. Att ämnet kan tolkas olika

utifrån styrdokument leder till förvirring och skapar ett ofördelaktigt upplägg av

undervisningen där den som resultat bedrivs olika runt om i landet (Fridlund

2011). I en annan studie utförd av Hyltenstam och Lindberg (2013) nämns

problematiken kring att elever med utländsk bakgrund är kraftigt

överrepresenterade bland de som inte når målen för grund- och gymnasieskola.

En central förklaring menar de är att undervisningen i svenska som andraspråk

inte utövas enligt intentionerna i styrdokumenten. Enligt flera rapporter är

styrdokumenten vaga och otydliga vilket bland annat leder till ämnets svaga status

och där stämpeln om ämnet som stödundervisning är svår att få bort (Hyltenstam

och Lindberg 2013). Även Magnusson (2013) beskriver svenska som

andraspråksämnet som ett, i relation till svenskämnet, ungt samt kritiserat ämne

och som har stött på diverse organisatoriska hinder. Med hjälp av en textanalys, i

ljuset av teoribildningen systemisk-funktionell lingvistik, av läroplanerna för

ämnena svenska och sva landar Magnusson (2013) i en diskussion om likheterna i

läroplanerna från år 2000. Att kursplanerna för de två ämnena liknar varandra så

pass mycket men ändå ska särskiljas kan orsaka förvirring för personal som ska

utöva ämnet (Magnusson 2013). Även Torpsten (2007; 2008) har gett sig i kast

med att diskutera läroplaner i relation till ämnet svenska som andraspråk. Torpsten

(2007, 2008) beskriver att kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk,
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över tid, har varit skapade för att vara likformiga och att detta tyder på en

okunskap samt omedvetenhet om andraspråkselevers speciella situation.

Kursplanerna är alldeles för lika varandra trots dess olikheter och utgår inte ifrån

elevernas erfarenheter och kompetenser. Således är det inte heller överraskande att

det uppstår förvirring kring ämnets organisation.

Sammanfattning av ovannämnda avsnitt

● Den mest förekommande problematiken är att lärare som bedriver

undervisningen har bristande kompetens.

● Ämnet svenska som andraspråk bedrivs olika runt om i landet eftersom det

inte finns tydliga riktlinjer huruvida ämnets undervisning ska utföras

tillsammans med ämnet svenska alternativt åtskilt.

● Urvalsprocesserna för vilka elever som ska läsa ämnet svenska som

andraspråk är problematiskt att genomföra på grund av bristande

kompetens samt utvecklingen av ett globaliserat samhälle.

● Styrdokument är otydligt formulerade och således öppna för tolkning,

vilket försvårar verksam personals förutsättningar att bedriva undervisning

i ämnet.

3. Teoretisk förankring

I detta kapitel presenterar vi sociokulturell teori och ramfaktorteori som är de

teoretiska ramarna för vårt arbete. Vidare presenterar vi även begreppen

kunskapsspråk  samt vardagsspråk och hur de står i relation till vår undersökning.
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3.1 Sociokulturell teori

Den teoretiska ramen för vår studie utgår från det sociokulturella perspektivet

med Lev Vygotskij som framstående namn. Säljö (2017) beskriver hur traditionen

fick en nytändning på grund av ett allt mer mångkulturellt och globaliserat

samhälle. Traditionen har just mångfald som utgångspunkt där skillnader i

kunskaper framförs tydligt. Det sociokulturella perspektivet utgår från att

människor tar till sig nya kunskaper och förstår sin omvärld utifrån kulturella

erfarenheter (Säljö 2017). Det sociokulturella perspektivet utgår från att lärande

sker utifrån interaktioner mellan människor och således att den språkliga

förmågan utvecklas genom aktivt deltagande i sociala sammanhang (Skolverket

2012). Klassrummet blir ett av de sammanhangen där elevers språkliga förmåga

utvecklas och de behöver därför förutsättningar i form av språklig variation och

aktivt deltagande för att utvecklas i sitt lärande (Skolverket 2012). Vi anser därför

att detta perspektiv blir av relevans för att kunna analysera data och för att få svar

på våra frågeställningar. Utifrån den sociokulturella teorin kan vi rama in de

verktyg som behövs för att lärare ska kunna skapa förutsättningar för elevers

lärande som överensstämmer med de riktlinjer som krävs för att andraspråkselever

ska kunna utveckla en språklig förmåga. Om lärare upplever sig ha bristande

kompetens alternativt att ämnets organisation saknar tydliga riktlinjer kan det

sociokulturella perspektivet rama in vilka förutsättningar som har betydelse för att

lärare ska kunna bedriva en språkutvecklande undervisning.

3.2 Ramfaktorteori

Då den sociokulturella teorin är svår att applicera på de yttre faktorer som kan

påverka undervisningen som exempelvis tid, elevsammansättningen och

organisation har vi även valt att se vår data utifrån ramfaktorteorin. Teorin utgår

från att se till dessa faktorer och hur det kan påverka undervisningsförloppet och

således även elevernas resultat (Lundgren 2017). Utifrån ramfaktorteorin kan man

förenklat se att politiska och administrativa beslut om ett ämnes organisation kan
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påverka förutsättningar för undervisningen (Lindblad, Linde och Næslund 1999).

Då vår studie bland annat undersöker lärares upplevelser kring förutsättningar kan

vi i ljuset av ramfaktorteori ringa in de externa faktorer som lärarna uttrycker

påverkar undervisningen.

3.2.1 Teoretiska begrepp

I följande avsnitt presenterar vi de teoretiska begrepp som grundar sig i

sociokulturell teori och som återfinns i vår studie. Vi presenterar även teoretiska

begrepp som grundar sig i en förgrening av sociokulturell teori.

Mediering

Mediering är ett av de mest grundläggande begreppen inom den sociokulturella

teorin. Begreppet förklarar att människor använder redskap eller verktyg för att

förstå sin omvärld och agera i den. Vygotskij syftade inledningsvis på två olika

redskap: språkliga och materiella. Dessa ska senare komma att sammanslås till en

mer allmän term: kulturella redskap. De kulturella redskapen blir, i vår studie,

intressanta eftersom de bland annat innebär bokstäver, begrepp och symboler

(Säljö 2017). I vårt resultat kan vi, utifrån de kulturella redskapen, utläsa vilka

lärare som bedriver språkutvecklande undervisning och vilket främjar

språkinlärning.

Stöttning (Engelska scaffolding)

Ett annat grundläggande begrepp inom den sociokulturella teorin är scaffolding,

vilket på svenska kan översättas till stöttning. Enligt Vygotskij behöver en elev

stöttning i sitt lärande tills denna behärskar färdigheten i fråga. Detta är inom det

sociokulturella perspektivet av stor vikt för att belysa det samspel som behöver

ske för att skapa förutsättning för lärande (Säljö 2017). Lärare behöver utforma en

undervisning där eleven får rätt utmaningar och vidare stöttning för att kunna ta

till sig nya kunskaper (Skolverket 2012). I vår studie kan vi, i ljuset av detta
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begrepp, uppmärksamma lärares upplevelser kring förutsättningar för att skapa

stöttning för andraspråkselever.

Kunskapsspråk och vardagsspråk

Cummins (2017) presenterar i sin forskning två grundläggande begrepp,

kunskapsspråk (BICS) och vardagsspråk (CALP) som förklaras nedan:

Kunskapsspråk

“Basic interpersonal communication skills (BICS)” ämnar beskriva flerspråkiga

elevers kunskapsspråk, det vill säga en kognitiv kunskapsrelaterad

språkkompetens (Cummins 2017).

Vardagsspråk

“Cognitive academic language proficiency (CALP)” beskriver flerspråkiga

elevers förmåga att uttrycka vardagstal, det vill säga mellanmänskliga

kommunikativa färdigheter (Cummins 2017).

Dessa begrepp blir relevanta då man kan se att det ofta inte görs någon skillnad på

det språk som krävs för att klara skolan och det språk som används i vardagen.

Skillnaden mellan kunskapsspråk och vardagsspråk framgår tydligt av att det tar

olika lång tid för elever med ett annat modersmål än det som behandlas i skolan

att uppnå kompetens inom båda dessa dimensioner av skolans språk. Det tar enligt

Cummins (2017) 5-7 år för elever som har ett annat modersmål att hinna ikapp

kunskapsmässigt på det språk som används i skolan. Andraspråkselever behöver,

utöver ämnet svenska som andraspråk, stöd från lärare för att utveckla ett

kunskapsspråk då elever inte har hunnit utveckla sitt vardagsspråk på svenska

(Skolverket 2012). Vår studie ämnar undersöka lärares upplevelser kring

förutsättningar för undervisning i svenska som andraspråk. Det är därför av

relevans att utifrån dessa två begreppen analysera vårt resultat. Genom att även

titta på ämnets organisation i ljuset av dessa två begrepp hoppas vi kunna närma

oss en förståelse för elevernas låga resultat på de nationella proven.
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4. Metod

I detta kapitel presenterar vi de metoder vi använt oss av för att få svar på våra

frågeställningar. Därefter presenterar vi hur vi ha gått tillväga när vi har analyserat

vår data. Vi presenterar även urval för vår undersökningspopulation samt de etiska

överväganden vi har behövt göra. Avslutningsvis för vi en diskussion kring våra

val och vad det kan ha haft för effekt på vår undersökning.

4.1 Metodval

4.1.1 Metodkombination

Då våra frågeställningar syftar till att belysa perspektiv från både verksamma

lärare i årskurs f-3 och Skolverket så samlades data in genom en

metodkombination. Metoderna för datainsamling bestod av en enkätundersökning

och en skriftlig intervju. Metoderna hade en konvergerande design där

enkätinsamlingen samt intervjun löpte parallellt (Denscombe 2019). Detta innebar

att vi simultant skickade ut enkäter till verksamma lärare via grupper på Facebook

och kontaktade Skolverket digitalt för en intervju. Kombinationen av metoder

användes för att visa alternativa perspektiv och producerade således andra typer

av information (Denscombe 2019). Genom metodologisk triangulering, där

alternativa metoders fynd kan jämföras, fick vi en mer fullständig bild samt olika

perspektiv när de kombinerades (Denscombe 2019).

4.1.2 Enkätundersökning

För att kunna få svar på våra frågeställningar utförde vi en enkätundersökning. Vi

skapade ett frågeformulär i programmet Google formulär och samlade in

verksamma lärares erfarenheter av ämnet för att kunna uppmärksamma eventuella

olikheter utifrån lärares kompetens. Vi kunde vidare analysera detta för att se om

resultatet gav oss svar på varför sva-elever i årskurs 3 har lägre resultat på de

nationella proven, än elever som läser svenska.
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Frågeformuläret bestod av en öppen fråga där informanterna fick formulera ett

eget svar, samt fasta frågor där svarsalternativ gavs. Vi hade även utformat frågor

där informanterna fick ge svar utifrån en likertskala. Skalan utformades från 1-5,

där 1 motsvarade “fungerar mycket dåligt” och 5 motsvarade “fungerar mycket

bra”. Fördelar med webbaserade frågeformulär är, enligt Denscombe (2019), att vi

på ett effektivt sätt kunde få en datainsamling som är representativ då vi kunde nå

ut till fler personer i ett större omfång. Programmet som användes för

enkätundersökningen framställde även statistiken automatiskt efteråt vilket

minimerade risken för att den  mänskliga faktorn skulle kunna påverka statistiken.

Vi var medvetna om att enkätundersökningar inte gjorde det möjligt att

kontrollera sanningshalten i den data vi samlade in och att vi även begränsade oss

till enbart informanter som använder sig av sociala medier då vi valde att använda

oss av Facebook (Denscombe 2019). För att vara uttömmande av de grupper som

finns på Facebook som berör lärare sökte vi på “lärare” samt “svenska som

andraspråk” och därefter ansökte vi om att få dela vår enkät i samtliga grupper

som relaterade till lärare i förskoleklass samt årskurs 1-3.

Efter att vi hade ansökt om att dela enkäten i tio grupper var det sex grupper som

godkände vår ansökan.

4.1.3 Skriftlig intervju

För att få svar på våra frågeställningar valde vi även att lyfta fram Skolverket.

Eftersom Skolverket är nyckelpersoner i frågorna kunde intervjuerna bidra med

kunskap som således hjälpte oss generera värdefulla insikter. Vi valde att utföra en

internetbaserad intervju för att få särskilt värdefulla kunskaper utav en

representant på Skolverket (Denscombe 2019). När vi tog kontakt med Skolverket

framgick det att vi inte skulle få tala med en specifikt ansvarig för ämnet. De

angav även att de inte hade möjlighet att ta del av vår tidigare kunskapsöversikt

som vi önskat. Istället uppmanades vi att ringa alternativt mejla till Skolverkets

upplysningstjänst och ställa våra frågor på så vis. Eftersom vi redan hade påbörjat
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ett ärende via mejl valde vi att fortsätta vår korrespondens där. Efter att vi beslutat

vilket tillvägagångssätt vi skulle använda så sammanställde vi våra frågor (se 5)

och skickade dessa till Skolverkets upplysningstjänst. Vi frågade Skolverket hur

de ser på lärares ämneskompetens samt hur de kommer att skapa förutsättningar

för lärare att bedriva undervisning ur ett andraspråksperspektiv. Vidare refererade

vi till forskning som behandlar hur svenska som andraspråk ska bedrivas och hur

Skolverket ställer sig kring internationell forskning som tyder på att åtskild

undervisning inte är att rekommendera. Vi ställde även en fråga som behandlade

urvalsprinciper för elever som läser svenska som andraspråk. Vi avsåg även få

information om hur Skolverket ställer sig till den problematik som råder kring

urvalsprocessen. Vidare ställde vi en fråga till Skolverket som berörde

styrdokumentens tolkningsbarhet och otydlighet som, av tidigare forskning, lyfts

fram som en anledning till att ämnet bedrivs olika runt om i landet. Vi frågade

avslutningsvis kring att statistik över de nationella proven för årskurs 3 visar lägre

resultat för elever med svenska som andraspråk i jämförelse med de elever som

läser svenska, det senaste decenniet. Vi frågade därför Skolverket vad de anser att

detta beror på och hur de planerar att arbeta med detta. Efter att ha fått svar på

våra frågor ansåg vi att det behövdes förtydligande av fyra frågor och vi bad

därför representanten att utveckla sitt svar beträffande dessa.

Eftersom intervjun utfördes via e-post tillhandahölls svaren i ett skriftligt format

och vi behövde därför inte transkribera verbalt material. Detta, i sin tur, innebar

också att vi undkom transkiberingsfel (Denscombe 2019). Precis som Denscombe

(2019) beskriver är fördelarna med intervjuer, och i detta fallet semistrukturerade

sådana, att det kan produceras mer djupgående data eftersom frågorna och svaren

kan utvecklas efter behov. Vidare nämner Denscombe (2019) att nackdelar med

intervjuer bland annat kan vara validiteten i data. Detta eftersom data baseras på

vad människor säger snarare än vad de gör och då uttryck inte alltid stämmer

överens med handling. Det kan även bli en fråga om tillförlitlighet eftersom data

kan påverkas av den kontext som återfinns samt vilka individer som deltar.

Eftersom intervjun inte var av privat karaktär utan med en myndighet är det dock
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möjligt att tänka att den eventuella risken för validitet- och

tillförlitlighetsproblematik minskar eftersom myndigheter, enligt offentlighets-

och sekretesslagen (SFS 2009:400),  ska vara transparenta.

4.2 Analysmetod

4.2.1 Enkätundersökning

Vi använde oss av programmet Google Formulär för att skapa en enkät för vår

insamling av data. I vår undersökning fick informanterna kryssa i om de var

legitimerade sva-lärare eller obehöriga samt vilken årskurs de arbetade in

eftersom dessa skulle fungera som huvudkategorier i vår analys. Eftersom

forskning visar att bristande kompetens är vanligt förekommande bland lärare i

svenska som andraspråk ville vi därför se om det förekom eventuella skillnader i

lärares upplevelser utifrån kompetens och även årskurs. I vår enkät fick

informanterna sedan svara på en öppen fråga för att få en bild av lärares

upplevelser kring ämnets förutsättningar. Informanterna fick svara fritt på frågan i

form av ord alternativt löpande text. Vi såg sedan över svaren för att

uppmärksamma eventuella likheter i tankar, attityd och eventuella begrepp som

kunde relatera till våra teoretiska utgångspunkter. Vi delade in svaren utifrån våra

kategorier “legitimerade”, “obehöriga” och “årskurs” för att här kunna

uppmärksamma eventuella likheter alternativt olikheter i hur de svarade.

När vi analyserade vår data utifrån de slutna frågorna så följde vi Denscombes

(2019) fem steg för dataanalys. Det första steget innebar att vi kategoriserade vår

data. Vi kategoriserade vår data efter dels nominaldata, dels ordinaldata.

Nominaldata innebär en kvantitativ insamling av grupper av människor som delar

en egenskap eller identitet. Som nämndes tidigare kategoriserade vi även vår data

utifrån ordinaldata. Ordinaldata kan hjälpa till att beräkna i vilka frekvenser saker

eller händelser uppträder. Vår enkät innehöll, utöver den öppna frågan, även en

likertskala och i vilket lärarna fick uttrycka sin upplevelser på en skala från 1-5.
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Detta skapade således vår ordinaldata och som kunde svara på vilken upplevelse

som var vanligast förekommande (Denscombe 2019).

Det andra steget i femstegsanalysen innebar att vi, när vår data blivit insamlad,

genomförde en övergripande analys där vi såg över enkäterna för att

uppmärksamma eventuella samband, likheter samt olikheter.

Det tredje steget i femstegsanalysen innebar att vi utförde en analys. Efter utförd

insamling utförde programmet vi använde en sammanställning av svaren i form av

stapeldiagram och cirkeldiagram. Vi kunde därefter föra över den informationen

till ett Excel-ark och i vilket vi sedan kunde börja vår kategorisering. När vi

utförde analysen sammanfattade vi fynden för att utforska kopplingar mellan delar

i data. För att göra vår statistik överskådlig och begriplig så grupperade vi vår

rådata utefter våra huvudkategorier “legitimerade” och “obehöriga” samt

“årskurs”. Därefter utförde vi en sammanräkning av frekvenser för att få en tydlig

bild över vilka upplevelser som var vanligast i de olika kategorierna och vilka

sedan kunde hjälpa oss ställa vidare frågor och fundera över samband

(Denscombe 2019). När vi analyserade vår data utifrån kategorin “årskurs” så

blev det tydligt att det inte gick att se någon framträdande data samt att det inte

gick att se några samband. Detta eftersom det var så få informanter som deltog i

undersökningen och vilket gjorde att data inte kunde ses som representativ. Vi

valde därför att exkuldera denna kategori och har vidare inte behandlat den i vårt

resultat.

Det fjärde steget i femstegsanalysen innebär framställan av data. För att tydliggöra

vår data utifrån våra kategorier förde vi in vår statistik i stapeldiagram i ett

Word-dokument för att sedan kunna publiceras (se 5).

Det femte och sista steget i femstegsanalysen innebär validering av data. Vår

undersökning är småskalig vilket innebär att det inte går att dra slutsater om hur

någonting är. Vi kan enbart utgå från den data vi fick in och deltagande lärares

upplevelser. För att vara utbildad i ämnet svenska som andraspråk måste du först
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vara legitimerad lärare. Detta innebär att samtliga informanter som kryssade i att

de var legitimerade sva-lärare också bör vara legitimerade lärare. Vi kan dock inte

säkerställa att lärarna som kryssade i att de va obehöriga i sva var legitimerade

lärare.

4.2.2 Skriftlig intervju

Eftersom den information vi fick in från intervjun med Skolverket är från en

myndighet innehöll den således inte känslor, åsikter alternativt uttalanden att

jämföra. Därför har vi valt att enbart skriva fram intervjusvaren som de är i vårt

resultat, utan att analysera dem. På grund av tidsbrist kunde vi inte heller titta

djupare på de artiklar och publikationer som Skolverket bifogade och har således

inte analyserat dem heller. Vår korrespondens med Skolverket fungerar därför

enbart som ett kompletterande perspektiv i vår studie.

4.3 Urval

Urvalet för vår studie består av en undersökningspopulation som utgörs av bland

annat legitimerade lärare i svenska som andraspråk, vilket betyder att de har fått

formell utbildning i ämnet. Den består även utav lärare som kan vara legitimerade

lärare, men som inte är specifikt legitimerade i ämnet svenska som andraspråk och

därför inte är behöriga att bedriva undervisning i ämnet. De lärare som saknar

legitimation i ämnet svenska som andraspråk benämns därför som obehöriga

lärare. Urvalspopulationen nådde vi ut till digitalt via Facebook grupper som

berörde lärare i Förskoleklass och årskurs 1-3.

Utöver ovanstående urval utförde vi även ett snöbollsurval där vi tog kontakt med

informanter som vi ansåg kunde bidra och som även skulle kunna hänvisa oss

vidare och/eller sprida enkäten på egen hand till lämpliga deltagare. Detta

eftersom vi ämnade att vara så uttömmande som möjligt inom

undersökningspopulationen (Denscombe 2019).
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Vår data från Skolverket samlades in via ett subjektivt urval (Denscombe 2019),

då vi tog kontakt med Skolverket via deras upplysningstjänst för att få ytterligare

perspektiv samt intressanta inslag till vår studie. Vi hade där kontakt med en

person med befattning undervisningsråd som stod för samtlig korrespondens.

4.4 Etiska överväganden

Vårt arbete utgår ifrån de fyra forskningsetiska principerna enligt Denscombe

(2019). Detta innebär bland annat att vi såg till att deltagarnas intresse skyddades.

Vi utformade våra frågor så att de inte skulle uppfattas som känsliga eller riskera

att deltagarna upplevde dem som kränkande. Vi försäkrade informanterna om att

deras deltagande var anonymt och att deras bidrag var av relevans för ämnet samt

ett bidrag till den studie som utförts.

De etiska överväganden som behövde behandlas i enkätinsamlingen var

framförallt informanternas integritetsskydd (Denscombe 2019). Samtliga

informanter fick kryssa i ett samtycke innan de kunde påbörja enkäten. I samband

med detta informerades informanterna om deras anonymitet för att säkerställa att

ingen deltagare kan härledas. Informanterna kunde inte delta utan att klicka i en

ruta för samtycke. Detta skriftliga samtycke gjorde att vi fick en formell

dokumentation.

Vårt arbete genomsyras av öppenhet och ärlighet där vi har ställt oss objektiva till

den data som samlas in och hur vi har behandlat den (Denscombe 2019). Samtliga

utgångspunkter för studien, metoder och antal deltagare kommer att redovisas för

öppen granskning.

Vi har följt den nationella lagstiftning som berör vårt arbete och är fullt medvetna

om de skyldigheter vi har som studenter om att följa de direktiv och lagar som

berör oss i vårt forskningsarbete. Den data som vi har samlat in behandlas utifrån

dessa riktlinjer och kommer att raderas när vårt arbete är fullständigt (Denscombe

2019).
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4.5 Metoddiskussion

4.5.1 Enkät

Att använda enkät kan vara ett effektivt sätt att få in en representativ mängd

information. Viktigt att komma ihåg är dock att undersökningen, trots att vi ämnat

samla in tillräcklig data för att vara representativ, är småskalig och begränsad.

Trots att vi arbetade uttömmande fick vi enbart in ett trettiotal svar och det är

därför svårt för oss att dra giltiga slutsatser.

Vi har haft möjlighet att anpassa frågorna till dels öppna, dels stängda samt

likertskala för att kunna närma oss och ringa in känslor och tankar. Vidare är det

även viktigt att notera att de öppna svaren på våra frågor i frågeformuläret

möjligtvis inte uppnår samma djup som om det hade varit under en intervju.

Informanterna har ett begränsat antal ord att nyttja och vi har ingen möjlighet att

ställa följdfrågor för att skapa kvalitet. Men eftersom undersökningen syftar till att

vara representativ och kvantitativ är vi väl medvetna om nackdelarna som

kommer med att utföra en enkät.

Med bakgrund i tidigare forskning (se 2.1) ansåg vi att kategorierna

legitimerade/obehöriga var en befogad undersökningspopulation. Vi kan dock

utifrån vårt resultat konstatera att skillnaderna mellan kategorierna inte alltid är

väldigt utmärkande. Vi kunde emellertid uppmärksamma några intressanta resultat

och vilka presenteras i resultatavsnittet (se 5.1.2).

4.5.2 Skriftlig intervju

När vi beslutade att inkludera Skolverket i vår undersökning var tanken initialt att

utföra en visuell semistrukturerad intervju. Detta eftersom vi önskade att föra en

dialog om den problematik vi uppmärksammat kring ämnet utifrån vår

kunskapsöversikt samt de nationella proven i årskurs tre. Vi hade som intention att

en ansvarig för ämnet svenska som andraspråk från Skolverket skulle få ta del av

vår tidigare utförda kunskapsöversikt för att sedan få möjlighet att kommentera
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detta och svara på våra frågor. Skolverket förmedlade dock att de inte hade

möjlighet att göra detta och istället blev vi hänvisade att framföra våra frågor till

ett undervisningsråd. Då vi inte fick kontakt med en representant som uttalat var

ansvarig inom ämnet svenska som andraspråk kan vi inte garantera att den

representant vi intervjuat har en betydande erfarenhet av ämnet.

Avslutningsvis anser vi att då Skolverket förmedlade att de agerar på uppdrag av

regeringen (se 5.1.3) hade det varit av intresse att kontakta ansvariga politiker för

förtydligande. På grund av tidsbrist kunde vi inte utföra detta men anser att det

kan vara intressant för vidare forskning.

5. Resultat och analys

I detta kapitel presenterar vi resultatet av vår undersökning för att därefter

presentera vår analys av resultatet. Vi kommer först i avsnittet 5.1 att presentera

de resultat vi har fått in från vår insamlade empiri. Utifrån citat och diagram

redovisar vi hur lärare har svarat på vår enkät utifrån kategorierna

legitimerade/obehöriga (se 4.2.1). Slutligen redovisas den kommunikation som vi

hade med Skolverket. Vi kommer sedan i avsnitt 5.2 att analysera resultatet av vår

undersökning. Analysen presenteras utefter lärarnas perspektiv i ljuset av

sociokulturell- och ramfaktorteori.

5.1 Resultat

5.1.1 Enkät - öppen fråga

För att få en övergripande känsla av lärares upplevelser av ämnet svenska som

andraspråk valde vi att börja med en öppen fråga. Frågan löd “Hur upplever du

som lärare förutsättningarna för att bedriva undervisning i ämnet svenska som

andraspråk?”
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Här redovisas samtliga egenformulerade svar som informanterna lämnade under

den öppna frågan. Vi har valt att redovisa svar i ordning av vad som är liknande

varandra i attityd samt vanlig förekommande.

Av legitimerade lärare fick vi fick in följande svar: “Funkar bra”, “Goda

förutsättningar.”, “ Ganska bra”, “Bra”, “De är goda i årskurs 1 då fokus mest

ligger på bokstavs- och läsinlärning.”, “Mycket bra, jobbar i skola m stor andel

andraspråkselever.”, “Goda förutsättningar på min skola.”.

Av legitimerade lärare fick vi även svaren “Svåra”, “Svårt”, “Problematiskt”, “Ont

om tid och resurser för att ge det stöd som eleverna behöver.” samt följande svar:

Det är lite knepigt men har försöker att lägga lektioner i svenska i halvklass
för att få ihop det. Mycket bilder, gemensamma övningar och helst ha
materialet digitalt.

Inte bra alls. Det ges inte förutsättningar i form av tid och möjlighet till egen
bra lokal.

Jag har elever från olika klasser och vi har sva vid tre tillfällen i veckan.

Eftersom det är elever från olika klasser så är schemat det som gör det

svårast. Mycket planering behövs innan schemat sätts. Jag har avsatt tid i

mitt schema för att kartlägga elever för att se om de har rätt att läsa enligt

sva. Sedan gör jag en bedömning och rektor gör ett beslut.

Beroende på grupp. Vi har majoritet SVA-elever och då är det inte svårt. De

som läser svenska får lite svårare uppgifter/läromedel men undervisningen i

klassrummet är främst SVA. Har man riktigt duktiga "svenska-elever" lägger

jag egen spectid eller att resurs tar de istälket för svaga elever. Är det

nyanlända i en "svensk" klass är det värre. Då måste externa SVA-lärare

finnas och det tar mer tid för mig att individualisera.

Jobbar med ett språkutvecklande arbetssätt fungerar om SVA lärare och
klasslärare planerar sin undervisning tillsammans.

Det är blandat beroende på om det finns Sva-lärare anställda. Jag är utbildad
Sva-lärare, men arbetar nu som speciallärare och lägger in Sva till de elever
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som behöver det i hela spannet f-3 som får spec. Vi har inte haft någon
anställd sva-lärare på F-3 denna termin. Det kommer en efter jul.

Jag arbetar i ett mångkulturellt område så min undervisning är mycket
förklara med kroppen, ordförklaringar innan för att skapa förförståelse mm
detta gynnar alla elever.

Jag är ensam sva lärare på en hel F-9 skola. Arbetar i block, undervisar ca en
timme i veckan per grupp och hjälper till att rätta och bedöma mina elevers
nationella prov

Det finns inga förutsättningar att klara det, det ska bara ingå i den vanliga
verksamheten.

Av obehöriga lärare fick vi följande svar: “Ganska okej”, “Bra”, “Samma

förutsättningar som att undervisa i svenska. Sen jobbar jag iofs på en skola där

nästan 100% har svenska som andraspråk.”

Av de obehöriga fick vi även svaren “Dåligt”, “Vi skulle behöva en lärare i

svenska som andraspråk”, “Lite styvmoderligt behandlat”, “Dåliga”, “Svårt”,

“Svårt att räcka till mer många sva elever samt utmaning att anpassa i nivåer med.

nya kursplaner.”, “På vår skola liten då Vi haft en liten andel barn med annat

modersmål, men sista året fått många fler elever vilket gör vi ej är helt redo”.

5.1.2 Enkät - slutna frågor

Vår empiri består utav 32 svar, där 29 lärare svarade på samtliga frågor, 2 lärare

enbart godkände sitt deltagande men inte svarade på enkäten och 1 lärare svarade

på 7 av 8 frågor. Vår enkät bestod av 8 frågor, där de två första frågorna

förtydligade våra kategorier. Här presenteras 6 utav våra frågor, där 4 av frågorna

besvarades utifrån en likertskala, där 1 var “fungerar mycket dåligt” och 5 var

“fungerar mycket bra”. Två frågor ställdes där fasta svarsalternativ fanns.
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Diagram 1. Anser du att du har tillräckligt med formell kompetens för att undervisa i

ämnet svenska som andraspråk?

På den första  frågan (se diagram 1) svarade 30 av 30 informanter.

Vi kan utifrån detta se att övervägande del av de legitimerade lärarna (60%) anser

sig ha tillräcklig kompetens att undervisa i svenska som andraspråk. Trots formell

utbildning anser sig fortfarande en stor del (20%+20%) av de legitimerade lärarna

att de bara till viss del besitter formell kompetens alternativt helt saknar formell

kompetens.

Utifrån de obehöriga lärarnas svar ansåg sig ingen ha formell kompetens att

undervisa i ämnet.

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

29



Diagram 2. Hur undervisar du i ämnet svenska som andraspråk?

På den andra  frågan (se diagram 2) svarade  30 av 30 informanter.

Det framgår alltså att det i båda kategorierna är vanligast (legitimerade 65%

kontra obehöriga 60%) att ämnet svenska som andraspråk undervisas tillsammans

med ämnet svenska.

Diagram 3. Om du svarade åtskild, hur anser du att det fungerar?

Utifrån fråga 2 (se diagram 2) fick informanterna svara på fråga 3 eller 4

beroende på hur de bedriver undervisningen.
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Vi kan utifrån svaren på fråga 3 (se diagram 3) notera att majoriteten (62,5%) av

de legitimerade lärarna som undervisar svenska som andraspråk åtskilt anser att

detta fungerar bra. Vidare kan vi utifrån vårt resultat se att lika många av de

obehöriga lärarna anser att det fungerar bra (40%) som dåligt (40%) att bedriva

undervisning åtskilt.

Diagram 4. Om du svarade tillsammans med ämnet svenska, hur anser du att det

fungerar?

Utifrån fråga 2 (se diagram 2) fick informanterna svara på fråga 3 eller 4 beroende

på hur de bedriver undervisningen.

Det framgår i svaren på fråga 4 (se diagram 4) att majoriteten av de legitimerade

lärarna anser att bedriva undervisning tillsammans med ämnet svenska fungerar

mycket bra (36,4%) alternativt bra (27,3%). Av de obehöriga lärarna ansåg

majoriteten (57,1%) att det fungerar varken bra eller dåligt att undervisa ämnet

svenska som andraspråk tillsammans med ämnet svenska.
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Diagram 5. Hur anser du att urvalsprocessen för vilka elever som bör läsa svenska som

andraspråk fungerar?

På fråga 5 (se diagram 5) svarade 29 av 30 informanter.

Här kan vi se att ingen av de legitimerade sva-lärarna anser att urvalsprocessen

för vilka elever som bör läsa ämnet svenska som andraspråk fungerar mycket

dåligt och ingen av de obehöriga sva-lärarna anser att det fungerar mycket bra.

Det framgår vidare en relativt jämn fördelning huruvida legitimerade lärare anser

att det fungerar bra (26,3%) alternativt dåligt (31,6%), men vi kan se att obehöriga

lärare tenderar att anse att ämnets urvalsprinciper fungerar dåligt (30%) alternativt

mycket dåligt (30%).
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Diagram 6. Hur anser du att styrdokumenten stöttar dig i din svenska som

andraspråksundervisning?

På fråga 6 (se diagram 6) svarade 30 av 30 informanter.

Vi kan utifrån vårt resultat se att över hälften av de legitimerade lärarna anser att

styrdokumenten fungerar bra (45%) alternativt mycket bra (10%). Vi kan även

utläsa att mer än hälften av de obehöriga lärarna (60%) anser att styrdokumenten

fungerar varken bra eller dåligt. Vidare ser vi att fler obehöriga lärare anser att

styrdokumenten fungerar mycket dåligt (20%) i jämförelse med legitimerade

lärare (0%).

5.1.3 Skriftlig intervju

Här presenteras vår korrespondens med Skolverket. Vi har valt att ta med de delar

där en representant från Skolverket formulerat och svarat på vår fråga. Då vi

många gånger fick hänvisningar till Skolverkets tidigare artiklar, rapporter

alternativt deras hemsida har vi valt att inte ta med de delar av vår

kommunikation.

Våra första frågor kopplade vi till forskning från Elmeroth (2005b) och de löd:

Elmeroth (2005b) lyfter fram att ämnet är det ämne där flest antal obehöriga lärare
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tillåts undervisa samt att majoriteten av läraren helt och hållet saknar utbildning i

ämnet.

● Hur ställer ni er till det?

● Vad gör ni för att öka ämneskompetensen?

● I Lgr22 så skriver ni nu att svenska som andraspråk syftar till att utgå från

ett andraspråksperspektiv, hur avser ni att ge lärare förutsättningar för att

kunna undervisa utifrån detta?

Vi fick då svaret:

Sedan 2012 har Skolverket haft i uppdrag från regeringen att bedriva
lärarlyftet. Syftet med Lärarlyftet är att lärare genom fortbildning på
universitets- och högskolenivå, ska bli behöriga i alla skolformer, ämnen och
årskurser där de har för avsikt att undervisa. Regeringen reglerar Lärarlyftet
dels genom de uppdrag att bedriva Lärarlyftet som lämnas till Skolverket,
dels genom de förordningar om statsbidrag som beslutas. Inom ramen för
statsbidragen har regeringen beslutat att bidraget som huvudmannen kan
söka för lärare som läser upp behörighet i svenska som andraspråk är högre
än lärare som läser andra ämnen. Dessutom finns ytterligare ett statsbidrag
som huvudmannen kan söka för att underlätta för lärare som deltar i
utbildning i svenska som andraspråk, oavsett om utbildningen ges inom
ramen för Lärarlyftet, eller om den ges reguljärt av lärosätena.[...]

Undervisningsråd. Skolverket.

Vår nästa fråga berörde forskning från Fridlund (2011) och den löd:

Fridlund (2011) lyfter att internationell forskning pekar på att åtskild undervisning

inte är att rekommendera.

● Vad anser ni att det finns för fördelar/nackdelar beroende på hur man

organiserar undervisningen (separat eller gemensamt med svenska)?

Vi fick då svaret:

Skolverket har inte tagit fram någon egen analys i denna fråga, men i en av
artiklarna som ingår i stödmaterialet … resonerar forskaren kring detta. […]

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

34



Undervisningsråd. Skolverket.

Vidare berörde våra frågor forskning av Siekkinen (2021) och de löd:

Siekkinen (2021) menar att urvalsprinciperna för vilka elever som är ämnade att

läsa ämnet fortfarande inte är tydligt framskrivna och inte anpassade för dagens

globaliserade samhälle.

● Hur ställer ni er till det?

● Ni släppte nyligen ett stödmaterial “svenska som andraspråk - ett

behovsprövad ämne”. Vad låg bakom beslutet att göra detta stödmaterial?

● Hur arbetar ni vidare för att förtydliga och förbättra urvalsprocessen?

Vi fick då svaret:

Urvalsprinciperna är inte beslutade av Skolverket och vi har inte möjlighet

att göra ändringar i eller förtydliga dem. Vem som ska läsa svenska som

andraspråk regleras i skolförordningen som är beslutad av regeringen. [...]

Skolverket har som ni skriver tagit fram ett stödmaterial för att stötta

huvudmän i att organisera utbildningen i svenska som andraspråk, bland

annat med fokus på hur behovsprövningen går till. Materialet togs fram med

anledning av remissvar som kom till Skolverket i och med upphävandet av

Skolverkets allmänna råd för nyanlända elevers utbildning. Detta var ett av

de stödmaterial som tagits fram för att ersätta det allmänna rådet.

Undervisningsråd. Skolverket.

Vidare ställde vi frågor rörande Fridlunds forskning om styrdokument och

frågorna löd:

Fridlund (2011) lyfter fram styrdokumentens tolkningsbarhet och otydlighet som

en anledning till att ämnet bedrivs olika runt om i landet.

● Hur ställer ni er till det?
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● En ny läroplan kommer att träda i kraft Ht22, vad har ni tagit i beaktande

när ni har reformerat läroplanen?

Vi fick då svaret:

Kurs- och ämnesplanerna är skrivna för att ge läraren frihet att omsätta
styrdokumenten i sin utbildning. [...]

Undervisningsråd,  Skolverket

Avslutningsvis ställde vi frågor rörande statistik:

Statistik över de nationella proven för årskurs tre visar lägre resultat för elever

med svenska som andraspråk i jämförelse med de elever som läser svenska, det

senaste decenniet.

● Vad anser ni det beror på?

● Vad gör ni för att arbeta med detta?

Vi fick då svaret:

Skolverket har inte utrett denna fråga. Inom ramen för ett av våra nationella
skolutvecklingsprogram - Nyanlända och flerspråkiga elevers lärande - har
vi dock flera insatser som syftar till att främja kvalitén på undervisningen för
flerspråkiga elever. [...]

Undervisningsråd. Skolverket.

Efter avslutad korrespondens skickade vi ytterligare ett mejl där vi bad om

förtydligande och ställde frågan:

● Om det är möjligt så hade vi önskat en utveckling av frågorna 1 och 7.

Vi fick då svaret:

Skolverket arbetar på uppdrag av regeringen och har som organisation ingen

egen agenda utöver instruktionen och regleringsbrev från regeringen. Vi har
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tyvärr inte möjlighet att utreda hur vi ställer oss till specifikt den forskning ni

presenterar
Undervisningsråd. Skolverket.

5.2 Analys

5.2.1 Enkät- Öppen fråga

Utifrån vår kategorisering (se 4.2.1.) fick vi resultatet att de legitimerade lärarna

tenderar att ange till lika stora delar positiva svar som negativa svar angående

ämnets förutsättningar (se 5.1.1). Vidare kan vi även se att de legitimerade lärarna

ger svar som visar att yttre faktorer spelar in i hur de upplever att ämnet fungerar.

Många gånger ser vi att faktorer som schema, tid samt olika elevgrupper kan

påverka undervisningen. Vårt resultat blir, utifrån tidigare forskning om ämnets

diffusa organisering och brist på klara direktiv, fortsatt aktuell. Vidare kan vi se att

de legitimerade lärarna uttrycker att de använder mediering (se 3.2.1) i sin

undervisning i form av exempelvis bildstöd, kroppsspråk och digitala verktyg för

att arbeta språkutvecklande. Vi kan utifrån vårt resultat inte se att de obehöriga

lärarna nämner detta, vilket skulle kunna innebära att de i mindre utsträckning

använder ett språkutvecklande arbetssätt i sin undervisning. Vidare kan vi se att en

liten andel av både de legitimerade och de obehöriga lärarna nämner att

förutsättningarna för stöttning (se 3.2.1) för eleverna är begränsade. De uttrycker

att det är svårt att individanpassa undervisningen för elever med svenska som

andraspråk, vilket är en förutsättning för ett aktivt lärande (Säljö 2017). Detta kan

vidare bli problematiskt då andraspråkselever behöver extra stöttning för att

utveckla sitt kunskapsspråk (Cummins 2017). De obehöriga lärarna tenderar att i

högre grad uttrycka kritiska svar då de mer frekvent svarar att ämnet inte fungerar

alternativt att förutsättningarna är dåliga. Utifrån vårt resultat kan vi dock

uppmärksamma att när lärarna, legitimerade som obehöriga, gav uttryck för att

ämnet fungerade bra var detta med anledning av att skolan hade en stor andel
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andraspråkselever. Utifrån den sociokulturella teorin kan vi tolka detta som att

lärare upplever det lättare att använda kulturella redskap och stöttning när behovet

för att individanpassa utifrån språkliga förmågor inte är lika brett.

I ljuset av ramfaktorteori kan vi se att det många gånger är yttre faktorer som

spelar in i lärares upplevelser av ämnet. Aspekter som exempelvis organisering,

resurser, elevgrupper, schema och tid är alla faktorer som har inverkan på

undervisning men som också ligger utanför lärares kontroll. Ämnets ramar styrs

av regeringen och förmedlas av Skolverket och blir således en extern makt som

kan påverka förutsättningarna för undervisning och därmed lärares upplevelser.

5.2.2 Enkät- Slutna frågor

Vi kan i vår studie se att lärarna i stor utsträckning inte anser sig ha tillräcklig

formell kompetens för att bedriva ämnet. Ingen av de obehöriga lärarna ansåg sig

ha tillräckligt med kunskap och även ifall de legitimerade lärarna till stor del

ansåg sig ha tillräcklig formell kompetens, var det trots detta en så stor del som

40% som ansåg att de bara till viss del alternativt inte alls erhöll tillräckligt med

formell kompetens. Utifrån den sociokulturella teorin kan vi se att mediering är

viktigt för att skapa förutsättningar för lärande då vi använder kulturella redskap

för att förstå vår omvärld (Säljö 2017). När lärare antyder att de inte besitter

tillräcklig kompetens kan detta, utifrån begreppet mediering, innebära att lärarna

inte kan förse eleverna med de kulturella redskap som behövs för att utvecklas

språkligt. Utifrån ramfaktorteorin (se 3.2) samt Skolverkets (2020) rapporter ser vi

att yttre faktorer kan påverka lärares upplevelse kring sin egen kompetens.

Tidigare forskning (se 2.1) bekräftar att bristande lärarkompetens är ett starkt

framträdande problemområde inom ämnet och vi kan se att lärares förutsättningar

för kompetensutveckling är bristande på grund av externa faktorer som tid,

schema och arbetsbelastning.

Vi kan, utifrån vår studie, också uppmärksamma en variation i huruvida

undervisningen organiseras tillsammans med ämnet svenska eller åtskilt. Trots att
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det är vanligare med undervisning tillsammans med svenska (63,3%) återfinns en

stor del som undervisar åtskilt. Då internationell forskning (Fridlund 2011)

belyser viss problematik kring åtskild undervisning är det värt att uppmärksamma

att vårt resultat tyder på att undervisningen till stor del bedrivs olika i landet samt

att lärares upplevelser kring detta skiljer sig. Utifrån begreppet stöttning (se 3.2.1)

skapas förutsättningar för lärande när elever får stöd av en lärare alternativt en

mer kompetent klasskamrat i sitt kunskapsintag. Genom att separera

andraspråkselever från elever med svenska som förstaspråk riskerar man att

minimera utveckling för andraspråkselever eftersom man plockar bort det

eventuella stödet som förstaspråkselever kan erbjuda. Sva-undervisningens

organisation, tillsammans med svenska eller åtskilt, utformas i Sverige utifrån

elevers behov men kan även påverkas utifrån resurser och förutsättningar på

skolor (Skolverket 2021). Detta går i enlighet med ramfaktorteori och kan således

vara ytterligare en anledning till att lärares upplevelser skiljer sig åt kring ämnets

organisering.

Vi kan även utifrån kompetens se att lärare upplever urvalsprinciper väldigt olika

och att de obehöriga lärarna tenderar att ställa sig mer kritiska till hur

urvalsprocessen går till. Tidigare forskning (se 2.1) visar att rektorer samt lärare

ofta saknar kompetens för att kunna fatta beslut om vilka elever som ska läsa

svenska som andraspråk. Urvalsprinciperna bestäms på regeringsnivå vilket,

utifrån ramfaktorteori, därför innebär att rektorer och lärare måste följa ramar för

ämnets organisering och därmed vilka elever som ska läsa ämnet. I kombination

med bristande kompetens kan detta försvåra förutsättningar för urvalet av vilka

elever som är i behov av svenska som andraspråk. Utifrån vår studie kan vi dock

se att Skolverket har publicerat ett stödmaterial för att stötta huvudmän, rektorer

och lärare för att på ett kvalificerat sätt kunna genomföra urvalsprocesserna.

Utifrån vårt resultat kan vi se att de legitimerade lärarna tenderar att vara mer

nöjda med styrdokumenten och upplever ett visst stöd i dessa jämfört med vad de

obehöriga lärarna gör. Att de legitimerade lärarna även tenderar att, i större
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utsträckning än de obehöriga, uppleva sig ha tillräcklig ämneskompetens skulle

kunna innebära att de således också har mer kompetens i att tolka

styrdokumenten. När lärare har mer ämneskompetens i att använda styrdokument

och omsätta undervisning ur ett andraspråksperspektiv skapar detta förutsättningar

för elevers språkutveckling. Dock innebär lärares olika uppfattningar troligtvis att

ämnet bedrivs olika runt om i landet.

6. Diskussion och slutsats

I detta kapitel knyter vi samman och diskuterar vårt resultat i relation till tidigare

forskning och teori. Därefter svarar vi på våra frågeställningar och presenterar

våra slutsater.

6.1 Diskussion
Vår utförda studie ämnade att undersöka lärares upplevelser av sva-ämnet samt

hur Skolverket resonerar kring det. Detta för att försöka förstå elevers resultat på

de nationella proven. Vårt resultat aktualiserar till stor del den forskning som vi

tidigare lyft fram (se 2). Detta eftersom lärarna ger uttryck för ett bristande ämne

med dåliga förutsättningar för lärande. Den kanske mest framträdande delen i vår

studie berör lärarnas kompetens i fråga. Att stor del av de verksamma lärarna,

legitimerade som obehöriga, anser att de bara till viss del alternativt inte alls

besitter tillräcklig kompetens för att bedriva en gynnsam undervisning menar vi

behöver uppmärksammas. Economou (2007) beskriver att lärare återkommande

uttrycker ett behov av fortbildning. I vår korrespondens med Skolverket fick vi

information om lärarlyftet 2012 som är en åtgärd för kompetensutveckling bland

lärare i bland annat svenska som andraspråk. Vi fick även bifogat publikationer

som utvärderar lärarlyftet och där det framgår att lärarlyftet inte har gett det

resultat som regeringen planerat (Skolverket 2020). Detta innebär att denna insats
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som Skolverket har gjort för att öka kompetensen bland lärare inte har uppnått

förväntningarna.

Vi kan, utifrån vår studie, också uppmärksamma en variation i huruvida

undervisningen organiseras tillsammans med ämnet svenska eller åtskilt. Trots att

det är vanligare med undervisning tillsammans med svenska återfinns en stor del

som undervisar åtskilt. Detta trots att internationell forskning framför att detta inte

är att rekommendera (Fridlund 2011). Intressant att uppmärksamma är att

Skolverket framför att de inte själva utfört en analys i frågan men låter forskare

resonera kring ämnet (se avsnitt 5.1.3). Skolverkets brist på analys, riktlinjer och

ställningstagande kan tänkas vara en bidragande faktor i den variation av

undervisning som råder.

I tidigare forskning framgår det även att urvalsprinciperna är en påverkande faktor

i ämnets problematik (Siekkinen 2021; Sahlée 2017; Hyltenstam och Lindberg

2013). I vår studie är de verksamma lärarnas upplevelser av urvalsprocessen olika.

I vår korrespondens med Skolverket framgår det att urvalsprinciper utformas

utifrån skolförordningen. Trots detta landar ofta beslutet hos rektorer i samråd

med lärare, vilket med bristande kompetens kan tänkas vara problematiskt

(Fridlund 2011). Vidare upplyste dock Skolverket att ett stödmaterial nu är

publicerat för att stötta huvudmän att på ett bättre sätt genomföra urvalsprocesser

för vilka elever som bör läsa ämnet.

Vidare ska styrdokumenten fungera som stöd för lärarnas undervisning men vår

studie visar att lärarnas uppfattning kring detta stöd är ambivalent. En ny läroplan

kommer att träda i kraft hösten 2022 (se 5.1.3) där det nu framgår att svenska som

andraspråk ska bedrivas ur ett andraspråksperspektiv. Att undervisning ska

bedrivas ur ett andraspråksperspektiv kan förstås som att Skolverket nu

uppmärksammar att andraspråksinlärning ter sig annorlunda än vid

förstaspråksinlärning. Dock framgår det inte hur lärare ska arbeta utifrån ett

andraspråksperspektiv. Economou (2007) diskuterar i sin avhandling att lärare

saknar kunskap om andraspråksinlärning och kan således inte bedriva
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undervisning i ämnet. Möjligtvis är det så att legitimerade lärare söker stöd i en

svårtolkad läroplan och obehöriga lärare, i brist på kompetens, inte vet hur

läroplanen ska omsättas. Att lärarnas upplevelser kring styrdokument varierar

tyder också på att undervisningen sannolikt bedrivs olika runt om i landet och

detta i sin tur kan eventuellt påverka elevers förutsättningar.

En elev som kommer till Sverige i förskoleklass och således ska skriva de

nationella proven i årskurs tre bör inte ha samma förutsättningar som en

förstaspråkselev att uppnå samma resultat. Detta på grund utav att eleven enbart

har fyra år på sig att besitta en kunskap som enligt Cummins (2017) tar 5-7 år att

bemästra. Trots att Skolverket (2017), i sina bedömningsanvisningar, uppmanar

till att inte bedöma andraspråkselever utifrån formell struktur utan mer syftar till

att se vad eleven kan förmedla kvarstår det att eleven behöver besitta ett

kunskapsspråk. Bedömningsanvisningar för svenska som andraspråk på nationella

provet 2017, delprov H lyder som följer: “Texterna innehåller egna formuleringar

och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet

blir begripligt” (Skolverket 2017). Det framgår alltså att det inom svenska och

svenska som andraspråk ingår ämnesspecifika ord och begrepp och vilka också

bedöms i frågan. I ljuset av begreppen kunskapsspråk och vardagsspråk är det

därmed inte svårt att förundras över hur tydliga skillnaderna i förutsättningarna

kan vara mellan ämnet svenska och svenska som andraspråk.

6.2 Slutsats
Utifrån vår studie där syftet var att med avstamp i ämnets problematiska

organisation samt elevers låga resultat och med fokus på lärarkompetens

undersöka hur lärare upplever samt hur Skolverket resonerar kring ämnet kan vi

nu svara på våra forskningsfrågor som följer nedan:

● Hur upplever lärare ämnet svenska som andraspråk?

De deltagande lärarnas upplevelser av ämnet svenska som andraspråk är

ambivalenta. De uttrycker å ena sidan upplevelser kring förutsättningarna som
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“Bra” och “Goda förutsättningar”, men å andra sidan uttrycker de även att

förutsättningarna är “Dåliga” och “Svåra”. Vidare kan vi se att de uttrycker ett

behov av sva-lärare, bättre schema och att tiden inte räcker till (se 5.1.1). Vi kunde

med utgångspunkt i vårt resultat se att majoriteten av lärarna, legitimerade som

obehöriga, upplever att de inte har tillräcklig ämneskompetens för att undervisa i

ämnet. Vi kan dock se att det skiljer sig en aning mellan de legitimerade och de

obehöriga lärarnas upplevelser av ämnet. Detta eftersom de legitimerade lärarna

ofta framställer ämnets förutsättningar som något bättre då de exempelvis anser

att styrdokument i högre grad stöttar dem i undervisningen samt är mer nöjda med

ämnets organisation. De obehöriga lärarna tenderar att generellt uppmärksamma

ämnets olika delar som något mer problematiska (se 5.1.2). Vi kan vidare se en

antydan till att de legitimerade lärarna i högre utsträckning än de obehöriga

använder sig av ett språkutvecklande arbetssätt. Detta då de exempelvis nämner

att de använder bildstöd, kroppsspråk och digitala verktyg för att främja

språkinlärningen.

● Hur resonerar Skolverket kring ämnet svenska som andraspråk?

Utifrån vår korrespondens med Skolverket kan vi inte avgöra hur de resonerar

kring ämnet svenska som andraspråk. Skolverket skriver fram att de utgår från

regeringens instruktioner och tar därför inte själva ställning i den problematik

som vi har lyft fram. De hänvisar istället många gånger till de artiklar och

analyser som redan finns på deras hemsida. Utifrån vår korrespondens kunde vi

dock se att Skolverket hänvisar till lärarlyftet 2012 som en insats för att öka

ämneskompetens men att detta inte har uppnått önskat resultat (Skolverket 2020).

De har vidare nyligen tagit fram stödmaterial för att kunna stötta huvudmän och

verksam personal. Det är dock för tidigt att se hur detta kommer att gynna ämnets

organisation. Utifrån den korrespondensen vi hade med Skolverket kan vi

uppmärksamma att de inte har analyserat huruvida ämnet ska bedrivas

tillsammans med svenska eller åtskilt trots att detta är en uppmärksammad

problematik (se 2.3). Slutligen utifrån vår korrespondens kan vi även
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uppmärksamma att Skolverket inte heller analyserat sva-elevers låga resultat på de

nationella proven.

● Kan vi utifrån lärares upplevelser samt Skolverkets resonemang förstå

elevers låga resultat på de nationella proven?

Vi menar att elever som läser svenska som andraspråk tyvärr möter ett ämne som

till stor del saknar förutsättningar för lärande. Lärarnas upplevelse av att inte ha

tillräcklig kompetens att bedriva ämnet antyder till att lärarna inte har de verktyg

de behöver för att skapa förutsättningar för lärande. Vidare har myndigheterna inte

lyckats genomföra insatser som gett önskat resultat då lärare inte kunnat delta i

fortbildning på grund av faktorer som exempelvis tidsbrist. Utifrån tidigare

forskning (se 2) och vår studie ser vi ett ämne som präglas av problematik utifrån

kompetens, resurser, urvalsprocesser samt otydliga styrdokument. Kanske, med

detta i åtanke, är det inte helt överraskande att sva-elevernas resultat på de

nationella proven är lägre än elevernas som läser svenska.

Sammanfattningsvis ser vi att de verksamma lärarna, likt tidigare forskning,

upplever svenska som andraspråk som ett ämne med dåliga förutsättningar för

lärande. Tidigare forskning beskriver ämnet som ett ämne där stor andel personal

har bristande kompetens (se 2.1). Vår studie visar, utöver detta, även att nästan

hälften av de deltagande legitimerade lärarna, trots formell utbildning, menar att

de inte besitter tillräcklig kompetens för att undervisa i ämnet.

Vår förhoppning om att finna svar på ämnets problemställningar hos Skolverket

visade sig vara svårare än tänkt eftersom de avstod att ta ställning eller

kommentera den forskning vi lyfte fram. Utifrån vår studie menar vi

avslutningsvis att ämnet svenska som andraspråk förtjänar att vidare

uppmärksammas.
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