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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Som blivande lärare i svenska som andraspråk har jag en del frågor kring ämnet och dess

genomförande. Bland människor i allmänhet verkar det finnas en förvirring över vad svenska

som andraspråk, eller Sv2, är. Man undrar vad beteckningen står för, eleverna undrar varför de

ska ha Sv2 och i skolans värld är det mycket som är oklart om vad som gäller i fråga om resurser,

kursplaner och tjänster.

   Som lärare kan man många gånger sätta sig in i elevens situation eftersom man själv har varit

elev under sin egen skoltid. Som lärare i svenska som andraspråk har man dock oftast inte haft

fördelen att vara elev i det ämne man undervisar i. De timmar man får under slutpraktiken och

den teori man får på universitetet är den grund man har att bygga sin undervisning på när man

som nyutexaminerad lärare ska börja undervisa i ämnet. Praktiktiden är dessutom väldigt kort.

Jag gjorde min praktik under 3 veckor på Ekholmsskolan och även om den tiden var mycket bra

så kände jag att jag ville ha en större insyn i hur ämnet ser ut i praktiken, inte bara i teorin.

   Min tanke från början var att gå ut och intervjua så många Sv2lärare som möjligt för att se hur

de arbetar och vad de har för erfarenheter kring svenska som andraspråk. Tanken på att jämföra

intervjumaterialet med det vi lärt oss på lärarhögskolan väcktes, och så bestämde jag mig för att

kalla mitt examensarbete ”Sv2 i teori och praktik”, en jämförelse mellan vad styrdokumenten

säger och hur lärarna ute på skolan följer detta.

1.2 Syfte och problemformulering

Syftet med denna uppsats är att se hur styrdokumentens rekommendationer för svenska som

andraspråk överensstämmer med arbetet som genomförs ute i de svenska grundskolorna. Vad

säger styrdokumenten och hur följer skolorna det? Hur överrensstämmer teori med den praktiska

verkligheten?
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   Problemformuleringen i detta arbete är därmed följande:

• Hur överrensstämmer arbetet ute i skolorna i svenska som andraspråk jämfört med de

riktlinjer som finns i styrdokumenten för svenska som andraspråk?

   För att kunna svara på problemformuleringen behövs först och främst ett tydliggörande vad

skillnaden mellan ämnena modersmålssvenska och svenska som andraspråk är. Hur definieras

svenska som andraspråk? Vilket behov finns och tilldelas ämnet resurser för att behovet ska

kunna tillgodoses?

1.3 Metod

För att hitta svaret på problemformuleringen har en litteraturstudie gjorts utifrån

grundskoleförordningen i skollagen, läroplaner, både Lpo94 och Lgr80, kursplaner både inom

svenska och svenska som andraspråk och relevant litteratur där Sv2 nämns. En empirisk studie

har också genomförts genom att intervjuer gjorts med Sv2lärare på högstadieskolor i Linköpings

kommun för att tydliggöra hur lärare ute i verkligheten ser på sitt ämne och på hur de som lärare

praktiskt kan följa de teoretiska mål som har ställts upp. Inför intervjuerna har läraren inte fått

tillgång till intervjufrågorna, och innan intervjun har de uppmanats att prata fritt utifrån frågorna.

Samtalet har spelats in på band och sedan transkriberats.

   Resultaten från litteraturstudien och den empiriska studien redovisas och diskuteras under

kapitel 3 och kapitel 4.
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2 LITTERATURSTUDIE

2.1 Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk är ett kärnämne inom grundskolan och gymnasiet. Ämnet är avsett för

elever som har svenska som sitt andraspråk, dvs. har ett annat språk som modersmål. Svenska

som andraspråk benämns också svenska2 eller Sv2. Svenska som andraspråk och Sv2 är de

benämningar som kommer att användas i det här arbetet.

2.2 Historia

När de första invandrareleverna dök upp i svenska skolor på 60-talet sattes de direkt i svenska

klasser. De elever som inte hängde med på lektionerna på grund av språket fick stödundervisning

tillsammans med de svenska elever som hade olika typer av inlärningssvårigheter1. Med tiden

förstod man att invandrareleverna inte hade inlärningssvårigheter, utan att de behövde stöd i

svenska och därför fick de bilda en egen grupp för att få särskild hjälp med språket. När

läroplanen för grundskolan 1980, Lgr80, skrevs verkade man ha fått en djupare förståelse för hur

viktigt språket är för individ och utveckling och man skrev in svenska som främmande språk, Sfs,

i läroplanen. Sfs var dock inget eget ämne, utan det räknades som stödundervisning. Sfs sågs som

ett komplement till modersmålssvenskan och deltagandet för de elever som ansågs vara i behov

av det var obligatoriskt. Under skolans mål i Lgr80 kan man läsa att ”elev med annat hemspråk

än svenska har rätt att få en med andra elever likvärdig utbildning.”2

   I och med att det första kommentarmaterialet för undervisning i svenska som andraspråk kom

ut 1985 skedde också en förändring i ämnesbeteckningen. Svenska som främmande språk

nämndes nu som svenska som andraspråk. Det första kommentarmaterialet gällde grundläggande

färdigheter i ämnet och 1987 kom ytterligare ett kommentarmaterial som tog upp fördjupade

studier.

                                                
1 Bergman P. m fl., 1992, Bakgrund/Historik.
2 Lgr80 s. 14.
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   På grund av arbetskraftsinvandringen under 60-talet har undervisningen i svenska för vuxna

invandrare lite längre traditioner än undervisningen av deras barn. Anledningen var att man

behövde ett visst mått av språkkunskaper för att kunna komma in på den svenska

arbetsmarknaden och förstå instruktioner.

   I huvudsak har ämnesutvecklingen i svenska som andraspråk utvecklats under de senaste 30

åren3. En av anledningarna till att ämnet har utvecklats så snabbt är att man har kunnat använda

resultat från den internationellt mycket omfattande forskningen om andraspråksinlärning och

andraspråksundervisning.

   Lärarutbildningen i svenska som andraspråk började utvecklas vid universiteten 1973 och fick

formell status 1988. Trots det sker en stor del av undervisningen ute i skolorna fortfarande av

lärare som inte har någon utbildning i ämnet4.

   När Läroplanen från 1994, Lpo94, utkom blev svenska som andraspråk ett eget kärnämne i alla

skolformer med egna kursplaner och betygskriterier5. 1998 utkom kommentarmaterialet till

Lpo94 för svenska som andraspråk.

2.3 Styrdokument

I skollagen finns grundskoleförordningen i vilken man kan läsa om när svenska som andraspråk

ska anordnas och för vilka det ska anordnas. Läroplanen bygger på grundskoleförordningen och

där anger staten de övergripande målen och riktlinjerna för all skolverksamhet. Den nya

läroplanen från 1994, Lpo94, ersatte 1980 års läroplaner för grundskolan, Lgr80. Lpo94 är till

formatet betydligt mindre än Lgr80, vilket gör att den många gånger inte är lika explicit som

Lgr80, som är mer utförlig. Detta är anledningen till att fler citat i det här arbetet är hämtade ur

Lgr80 än ur Lpo94, trots att det är den senare som används i skolorna i dag. Till både Lgr80 och

Lpo94 har det utgetts kommentarmaterial. Till Lgr80 kom 1985 svenska som andraspråk -

Grundläggande färdigheter och 1987 kom SVENSKA SOM ANDRASPRÅK – Fördjupade

studier. Till Lpo94 utkom 1998 Att undervisa elever med svenska som andraspråk – ett

                                                
3 Att undervisa elever med svenska som andraspråk – ett referensmaterial. s. 8.
4 Svenska som andraspråk – fördjupade studier s. 8.
5 Bergman P. m fl., 1992, – förord.
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referensmaterial. Med tanke på problemformuleringen och det som har valts att ta upp i den här

uppsatsen är kommentarmaterialen till Lgr80 tydligare och utförligare än vad

kommentarmaterialet till Lpo94 är.

   Läroplanen behandlar skolans värdegrund och uppgifter, och mål och riktlinjer för skolans

verksamhet anges. Kommunen ansvarar för genomförandet av målen och riktlinjerna och

åtgärder som skall vidtas för att uppnå målen ska anges av kommunerna i en skolplan, som ska

antas av kommunfullmäktige. Varje skola i kommunen skall sedan omarbeta skolplanen i en

lokal arbetsplan. 6

   Läroplanen kompletteras med kursplaner för alla ämnen sam timplaner. Kursplanen anger

målen för utbildningen i det enskilda ämnet och timplanen anger undervisningstiden för ämnen

och grupper av ämnen7. Även kursplanerna ska omarbetas ute i skolorna och en lokal kursplan

för varje ämne ska utarbetas.

   Den stora skillnaden mellan kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk är att mål och

betyg anges efter ålder i kursplanen i svenska, medan de anges mognadsmässigt i kursplanen för

svenska som andraspråk. Eftersom elever med invandrarbakgrund har varit i Sverige olika länge

och därmed har olika kunskaper i det svenska språket så kan de inte bedömas efter hur gamla de

är, utan i stället ska de ha uppnått målen efter att ha genomgått vissa steg i svenska som

andraspråk. I kursplanen för svenska som andraspråk är en av rubrikerna ”Mål som eleven skall

ha uppnått efter en första del i undervisningen”, medan motsvarande rubrik i den svenska

kursplanen är ”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret”. Målen i svenska

som andraspråk och i modersmålssvenska är i stort sett de samma, men de har prioriterats olika

och står därmed i olika följd. I kursplanen för Sv2 står det:

Eleven skall på ett sätt som motsvarar den åldersmässiga mognaden och de
förkunskaper eleven har
– kunna muntligt berätta och redogöra så att innehållet blir begripligt för åhöraren
samt kunna delta aktivt i samtal,
– kunna skriva i de sammanhang som behövs för arbetet i gruppen. t.ex.
berättelser, brev och anteckningar,
– kunna läsa och förstå till åldern avpassad barn- och ungdomslitteratur och
faktatexter som motsvarar elevens kunskapsmässiga mognad, med hjälp av samtal
och intensiva textstudier.
(Kursplanen för svenska som andraspråk. s. 83)

                                                
6 Lpo94, s. 2.
7 Ibid., s. 3.
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I kursplanen för svenska står motsvarande:

Eleven skall
– kunna läsa barn- och ungdomsböcker och faktatexter skrivna för barn och
ungdom med god förståelse och med flyt i läsningen,
– kunna skriva berättelser, brev, anteckningar och redogörelser med tydlig
handstil och så att mottagaren kan förstå,
– kunna muntligt berätta och redogöra så att innehållet blir begripligt för åhöraren
samt kunna läsa en text högt inför klassen,
– känna till och kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de
vanligaste reglerna för stavning och kunna använda ordlistan.
(Kursplanen för svenska som andraspråk. S. 78.)

Kursplanen för svenska som andraspråk tar upp berättande i första hand, sedan skrivning och

slutligen läsning, medan kursplanen för svenska tar upp i första hand läsning, sedan skrivning,

berättande och slutligen ska eleverna känna till och tillämpa de vanligaste grammatiska reglerna,

en punkt som inte återfanns i kursplanen för svenska som andraspråk.

   Elever som har svenska som andraspråk ska med hjälp och intensiva textstudier kunna läsa

litteratur som motsvarar deras kunskapsmässiga mognad, medan elever som har

modersmålssvenska ska kunna läsa med god förståelse och med flyt i läsningen. Elever med

svenska som andraspråk ska kunna skriva i de sammanhang där det behövs för arbetet, medan

elever med modersmålssvenska dessutom ska kunna skriva tydligt och med snygg handstil.

   Innehållet i målen är desamma, men de är anpassade efter eleverna. (Se Bilaga 1 och Bilaga 2.)

2.4 Sv2 och modersmålssvenska

Elever med annat hemspråk än svenska och med annan kulturbakgrund skall få
sådana kunskaper i svenska att de kan leva och verka i kamratkretsen i skolan, på
arbetsplatser och i samhället i övrigt på samma villkor som kamrater med svenska
som andraspråk.
(Läroplan för grundskolan 1980, s. 142)

Undervisningen i svenska som andraspråk skiljer sig från modersmålssvenska genom att den ska

ge eleverna möjligheter att utveckla de basspråkkunskaper som svenska elever har fått redan före

skolåldern och dessutom försöka hjälpa eleverna att hinna ikapp sina jämnåriga kamrater.

Ordförrådet måste utvecklas och eleverna ska så snabbt som möjligt kunna lära sig svenska så bra
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att de ska kunna delta i undervisningen i olika ämnen och få behållning därav8.

   Ibland kan det verka som om modersmålssvenskan och svenska som andraspråk konkurrerar

med varandra. Därför är det viktigt att eleverna blir motiverade att läsa Sv2 och att de upplever

undervisningen som meningsfull och effektiv. Andra lärare måste också respektera elevernas

behov av sådan undervisning. Inte sällan händer det att elever och lärare anser att en elev är

duktig i svenska och ”klarar sig” med den. Enligt SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Fördjupade

studier, kommentarmaterial till Lgr 80, är det dock lärarens uppgift att föra eleven till hans

maximala språkliga förmåga och inte stanna på en lägre nivå.9

   Språk och kultur är intimt förknippade och de företeelser och saker som finns i ett samhälle har

vi också ord för. Svenska elever känner till vår kultur, och en del av uppgiften för en Sv2lärare är

att låta eleverna bli delaktiga i vårt kulturarv. De ska få ta del av och känna till sagor, dikter, rim,

ramsor och ordlekar. Genom att utgå från elevernas tidigare erfarenheter kan man göra

jämförelser med den svenska kulturen och andra kulturer, men också språkliga jämförelser. På

det sättet ger man eleverna en möjlighet att stärka sin egen kultur och därmed också att få en

djupare insikt och en stark identitet med en tillhörighet i två språk och i två kulturer10.

2.5 Sv2eleven

I Grundskoleförordningen står det:

15 § Undervisning i svenska som andraspråk skall om det behövs anordnas för
1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål,
2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i
utlandet, och
3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en eller
båda vårdnadshavarna.

Rektorn beslutar om svenska som andraspråk skall anordnas för en elev.
Förordning (1997:599)

   Sv2 ska anordnas för dem som har behov av det och har ett annat modersmål, har gått i skolan i

                                                
8 Läroplan för grundskolan 1980 s. 13.
9 Svenska som andraspråk – fördjupade studier s. 24.
10 Ibid.
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ett annat land, eller om eleven har ett annat umgängesspråk med en eller båda av sina föräldrar.

Eleverna kan alltså vara födda i Sverige och gått hela sin skoltid här, eller så kan eleverna varit

nyanlända eller ha varit här några år11.

   Enligt grundskoleförordningen är skolan skyldig att anordna undervisning i svenska som

andraspråk om behov föreligger, men det kan vara svårt att bedöma vilka elever som behöver

Sv2. Det finns många sätt att gömma språkliga brister. En del bråkar och blir stökiga för att

avleda uppmärksamheten från att man inte förstår. En del lär sig svara på lätta frågor så att det

verkar som om de har hängt med, andra lär sig med hjälp av nyckelord svaret på frågorna och

väljer sedan tillfälle då han/hon behöver svara.12 En elev kan skriva felfritt och ha ett perfekt

uttal, men framställningen kan vara mager. Eleven använder de enkla ord som han/hon kan och

det aktiva och passiva ordförrådet kan vara ett och samma, d.v.s. eleven använder bara det språk

han kan. Eleven saknar tillgång till synonymer och nyanser av ord och fraser. Ett magert språk

medför att eleven har svårt att förstå språket i läroböcker13.

   Redan i Lgr80 stod:

Skolans insatser skall planeras och krav ställas utifrån varje barns aktuella
förutsättningar. Skolan har skyldighet att ta väl hand om alla elever och att stödja
och uppmuntra envar att utveckla sin förmåga och sina intressen. Ett särskilt ansvar
har skolan för elever med svårigheter och för barn och ungdom som tillhör olika
minoriteter. Skolan kan därför inte ge alla lika mycket hjälp. Den måste speciellt
och i samverkan med andra stödja dem som av olika anledningar har särskilda
svårigheter.
Elev med annat hemspråk än svenska har rätt att få en med andra elever likvärdig
utbildning. Skolan måste – samtidigt som den stärker dessa elevers språkutveckling
– aktivt ta till vara deras kulturarv.
(Läroplan för grundskolan 1980, s 14)

En elev med annat modersmål än svenska har rätt att få en likvärdig utbildning, d.v.s.

rätt att förstå, utvecklas och kunna följa med i undervisningen.

   Svårigheten ligger i att bedöma när ett behov finns eftersom det inte finns några helsäkra test

som ger oss nyckeln till denna bedömning. Ett skriftligt prov ger inte svar på alla faktorer som

tillsammans bildar helheten av eleven och dess eventuella språkproblematik 14.

   Genom att lyssna till elevens självproducerade tal och skrift kan man göra en bedömning om en

                                                
11 Bergman P. m fl., 1992, s. 72.
12 Svenska som andraspråk – fördjupade studier s. 9.
13 Ibid., s. 15.
14 Ibid.
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elev behöver Sv2 eller inte. Läraren lyssnar på eleven och prövar läsförståelsen genom t.ex. att be

eleven återberätta en text med egna ord. Genom att lyssna och se t.ex. vilka ord, synonymer och

böjningsformer eleven använder sig av kan man avgöra om eleven har ett begränsat ordförråd,

eller om eleven undviker svårigheter vilket kan ge en torftig text.15

2.6 Läraren

För att räknas som behörig för att undervisa i svenska som andraspråk behöver man ha 40 poäng

från universitetet i Sv2.

   Undervisningen i Sv2 ställer höga krav på läraren. Man måste motivera eleverna och få dem att

känna att de får det som de behöver och att undervisningen är meningsfull, eftersom de många

gånger tycker att de redan kan svenska så pass bra att de inte behöver någon mer hjälp i ämnet.

Läraren måste hela tiden individanpassa undervisningen, i högre grad än övriga ämnen eftersom

eleverna befinner sig på så olika språknivåer, och veta vad eleverna behöver och vad man måste

arbeta mer med. Läraren måste också veta vilka elevernas starka sidor är och låta tanke, fantasi,

kommunikation och känsla få utvecklas hos eleverna 16.

   Som lärare kan man inte alltid ha en strukturerad progression eftersom behovet i en klass kan

vara så olika. Läraren måste själv söka nya idéer, infallsvinklar och läromedel som passar

eleverna och deras behov. Det finns ingen säker väg, inga färdiga läromedel eller några säkra

metoder. Genom att studera elevernas texter och tal kan läraren göra en utvärdering och se vad

eleverna behöver och därefter får han/hon försöka hitta de material som passar17.

   Läraren måste träna upp sin förmåga att förstå vad eleverna försöker säga, att läsa ”mellan

raderna”. Många elever tycker illa om att skriva eftersom deras språk inte räcker till det de vill

uttrycka. När eleverna får ett givet ämne att skriva om eller när de ska återberätta något framgår

deras svårigheter18.

   Lärare vänjer sig ofta vid elevernas brytning och tänker inte på deras uttalsbrister. Brister i

uttalet leder ofta till felstavning och uttalsundervisningen är viktig att man fortsätter jobba med.

                                                
15 Ibid., s. 10.
16 Ibid., s. 31.
17 Ibid., s. 32 ff.
18 Ibid., s. 20
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Läraren kan ta hjälp av en talpedagog för att kunna hjälpa eleverna till ett bättre uttal, och få

material till olika uttalsövningar. Genom att läraren regelbundet dikterar för eleverna uppstår ett

skriftligt material där läraren tydligt kan se hur eleven i skrift uppfattar den talande svenskan19.

                                                
19 Ibid. s. 21 ff.
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2.7 Undervisningen

2.7.1 Språkinlärningsteorier

Två språkmetoder brukar ställas mot varandra när det gäller hur undervisningen i Sv2 ska gå till.

Dels är det den traditionella språkundervisningen, där grammatiken styr innehållet, dels är det

den kommunikativa språkundervisningen, som driven till sin yttersta spets kan leda till att

”ostrukturerat” prat blir undervisningens enda innehåll. Ingen metod är problemfri, och det gäller

att hitta den metod, eller plocka det ur de båda metoderna, som passar för både lärare och

elever.20 Språkforskaren Stephen Kraschen utformade idéerna om medvetet inlärande av

grammatiska regler och ett tillägnande där en mental grammatik byggs upp. Kraschen förespråkar

att den ”input”21 eleverna får, det språk de möter, ska vara en nivå högre än vad de klarar av, så

att de får kämpa lite.22

2.7.2 Mål

Undervisningens utgångspunkt är att få eleverna att våga kommunicera. För att få en fungerande

muntlig kommunikation är det många delar som måste passa ihop. Man måste ha en grammatisk

säkerhet, ett stort, varierat ordförråd, ett tydligt uttal samt förmågan att anpassa språket efter olika

situationer. Dessa kunskaper är också viktiga i den skriftliga kommunikationen, som blir allt

viktigare ju längre i sin språkutveckling eleven kommer23.

   Undervisningen i svenska som andraspråk ska leda till att eleverna har möjlighet att utveckla ett

så rikt språk att de kan använda det muntligt och skriftligt i alla önskade sammanhang. Eleverna

ska kunna vara delaktiga i diskussioner, våga uttrycka sig, kunna formulera sig och kunna

uttrycka tankar och känslor inom en mängd områden24.

   Eleverna bör genom undervisningen i Sv2 ges möjligheter att utveckla sitt andraspråk så att de

                                                
20 Svenska som andraspråk – fördjupade studier s. 31.
21 ”Input” har översatts med språkligt intag, inflöde.
22 Bergman P. m fl., 1992, s. 4 ff.
23 Svenska som andraspråk – fördjupade studier s. 31.
24 Ibid., s. 24.
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också kan utveckla sin förmåga att kunna lyssna på komplicerade resonemang, uppfatta den röda

tråden och kunna ta ut det viktigaste ur innehållet25.

   För andraspråkseleverna är det viktigt få in en känsla för ordets bibetydelser och hur de

används; för abstrakta överföringar, för synonymer och ords valörer, d.v.s. den icke lexikala

betydelsen av orden. Det är också den svåraste delen att komma åt. Genom att eleverna möter

orden upprepade gånger i liknande situationer, kan de börja förstå ordens verkliga innebörd eller

lära sig att känna när ord passar in i sammanhanget. Undervisningen måste bidra till att elevernas

ordförståelse ökar väsentligt.26

   Huvudaspekten i undervisningen ska ligga på det språkligt stimulerande planet. Elevens

förmåga att använda språket som tankeverktyg förbättras genom att den totala språknivå höjs

genom språklig stimulans27.

2.7.3 Material

Många invandrarelever har svårt att följa med i andra ämnens läroböcker och den text de möter

där. Ofta är det ord och fackuttryck som är speciella för ett visst ämne som är svårbegripligt. Det

kan vara svårt att förstå den abstrakta innebörden av ord och begrepp, eftersom de oftast skiljer

sig från den konkreta innebörden. (T.ex. en topp i cykeln, gått i vågor.) I SVENSKA SOM

ANDRASPRÅK– fördjupade studier rekommenderas att man vid övergången från

nybörjarundervisningen till mer avancerad undervisning bör utgå till en viss del från texter av

fackämneskaraktär. Genom att språkligt se på lärobokens texter så kan eleverna lära sig hur de är

uppbyggda och steget mellan nybörjartexter och de mer krångliga lärobokstexterna blir inte

alltför stort28.

   Bra studiematerial saknas ofta inom Sv2, och därför måste lärare ofta utarbeta sitt eget material.

Tidningar och skönlitteratur är en viktig källa för att kunna utveckla språket29. I skönlitteratur

möter eleverna ett levande språk, med olika konstruktioner och meningsbyggnad. De får tillgång

                                                
25 Ibid., s. 20.
26 Ibid., s. 18. På sidan ges också utmärkta exempel på hur man kan ringa in ordens exakta betydelse. T.ex. hav, sjö,
kanal, bäck o.s.v.
27 Ibid., s. 16 ff.
28 Ibid.
29 Ibid., s. 32 ff.
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till ord och synonymer och får se hur en text kan vara uppbyggd.

   Författaren Eva Céru har utarbetat en språkcirkel som tar upp det mesta man behöver arbeta

med inom Sv2. Cirkeln ska dock inte betraktas som en undervisningsplan jämställd med en

kursplan, utan man jobbar efter det som eleverna har behov av.

(SVENSKA SOM ANDRASPRÅK – Fördjupade studier)

   I arbetet inom varje sektor kommer på ett naturligt sätt läroplanens alla olika språkliga

huvudmoment in: lyssna, tala, läsa, skriva, språklära. (De olika färdigheterna får inte isoleras

ifrån varandra utan bör utvecklas i samspel med varandra) Inlärning sker även när man inte är

fokuserad på själva språket30.

                                                
30 Ibid., s. 26.
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2.7.4 Gruppen och schemat

Debatten om hur stora grupper man bör ha i Sv2 har pågått en tid, men för att diskussioner,

redovisningar och andra verbala aktiviteter ska kännas meningsfulla bör undervisningen i Sv2

bedrivas i grupp. Med ett fåtal elever, eller kanske bara en elev, blir inte kommunikationen

levande. Eleverna ska vara aktiva, och läraren ska stödja, inspirera och sätta igång eleverna 31.

Genom att läraren ställer följdfrågor och skapar naturliga talsituationer stimuleras elevernas

språkutveckling.

   I allt för små grupper kan eleverna bli passiva. Det är viktigt att man anpassar timplanen och

försöker få en så bra organisation runt ämnet som möjligt. Invandrarbarn går ifrån sina vanliga

lektioner för att få hemspråk, stöd, eller sv2, men de ska samtidigt lära sig samma saker som de

andra eleverna, fast på kortare tid. Genom att noggrant anpassa timplanen och schemat kan man

se vad man kanske ska välja bort för eleven. Ett annat språk? Kan eleven ha fler lektioner?

Elevens val? Målet med undervisningen ska vara att eleven ska kunna så mycket svenska att

han/hon kan fungera på samma villkor som elever med svenska som förstaspråk, och därmed

måste eleverna orka med undervisningen och motiveras att gå den32.

   I grundskoleförordningen står det när svenska som andraspråk ska anordnas.

16 § Undervisning i svenska som andraspråk skall anordnas i stället för
undervisning i svenska.

Svenska som andraspråk kan därutöver anordnas
1. som språkval
2. som elevens val, eller
3. inom ramen för skolans val.
(Förordning 1997:599)

Elever ska inte behöva gå på sina raster eller gå ifrån andra lektioner.

                                                
31 Ibid., s. 27.
32 Bergman P. m fl., 1992, s. 71 ff.
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2.8 Samarbete

Alla lärare som kommer i kontakt med invandrarelever måste hjälpas åt för att hitta dessa elever,

se deras behov och planera sin undervisning på ett sätt så att eleverna kan ta den till sig.

Arbetsenheten har ett ansvar för elevens hela skolgång. Det gäller att klasslärare, ämneslärare,

hemspråkslärare, elevvårdspersonal i samråd ringar in elevernas behov av svenska som

andraspråk, gör en helhetsbedömning av eleverna och en samplanering som ger dem möjlighet att

utveckla det svenska språket (och sig själva) så långt som möjligt. Lärarna måste ständigt vara

observanta33.

   Det borde vara en angeläget för skolledningen att se till att alla lärare som arbetar med

invandrarelever får en kontinuerlig fortbildning i andraspråksinlärning och språkutveckling.

Genom att fortbilda sig kan de få en djupare förståelse för hur de ska lägga upp sitt eget ämne så

att elever med invandrarbakgrund ska få ut så mycket som möjligt av undervisningen34. Alla

lärare som undervisar elever med annat modersmål än svenska måste tänka på sitt eget språk och

vara språkliga förebilder. Sv2läraren är ansvarig för att utveckla elevens språk, men ofta blir

läraren även tvungen att undervisa eller förklara vad klassen har gått igenom i andra ämnen. Det

är orimligt att ställa som krav att Sv2lärare ska undervisa i andra ämnen än sina egna, även om

det förekommer och har gett positivt resultat35.

                                                
33 Svenska som andraspråk – fördjupade studier, s. 15.
34 Bergman P. m fl., 1992, s. 72.
35 Ibid., s. 70 ff.
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3 EMPIRISK STUDIE

3.1 Avgränsningar

Sv2lärare på 10 högstadieskolor i Linköpings kommun (innerstaden) har tillfrågats om de vill

delta i en intervju om svenska som andraspråk. Intervjuer har genomförts på 7 skolor, eftersom

resterande skolor inte har visat intresse för att delta i intervjun. Undantaget är Berga skola där

Sv2undervisning inte praktiseras. En kort förklaring om varför så är fallet ges av skolans

biträdande rektor.(Se Berga Skola 3.11)

3.2 Intervjuer

Läraren har inte fått tillgång till intervjufrågorna innan mötet, och innan intervjun uppmuntras

egna inlägg och fria associationer utifrån frågorna. Under den sista punkten ”övrigt” får läraren

möjlighet att fritt uttrycka vad han/hon vill om sitt ämne, dess relevans eller liknande.

Intervjuerna har transkriberats och redovisas nedan på det sättet. De är många gånger

talspråkliga, och enbart halvfärdiga meningar eller väldigt konstig meningsbyggnad har tagits

bort eller förtydligats. Intervjuarens observationer och förklaringar anges inom hakparentes.

   Mallen för intervjuerna finns som Bilaga 3, och de tar upp:

Ø Tjänstens utbredning och resurstilldelning (heltid, deltid, behov o.s.v.)(1-5)

Ø Lärarens utbildning och erfarenhet (6)

Ø Lärarens definition av Sv2 (7), lärarens arbetssätt (8), uppfattning hos läraren om ämnets

relevans (9)

Ø Lokal kursplan och dess utformning (10)

Mallen har följts, men ibland har följdfrågor fått ställas för att förtydliga ett svar.

   Skolorna nämns vid namn, men lärarens namn har uteslutits med tanke på den personliga

integriteten. Undantaget är Berga skola där studierektorerna nämns vid namn.
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3.3 Läsanvisning

Intervjuerna redovisas transkriberade utan någon sammanfattning eller ändring för att läsaren ska

kunna ta del av intervjuerna utan att påverkas av någon tolkning. Under intervjuerna kan det

hända att flera lärare har svarat liknande på frågorna, och haft åsikter och erfarenheter som

påminner om varandra. Om läsaren finner det jobbigt att läsa varje intervju så kan man gå direkt

till kapitel 4 där intervjuerna sammanfattas och jämförs med det som står i styrdokumenten.

3.4 Berzeliusskolan

Hur många elever finns det på skolan?

Vi jobbar i tre arbetslag, så jag kan bara svara för mitt arbetslag och vi är ungefär 170 elever i

vårt arbetslag. Vi har bara sjuor nu. Det är inte så många som förra gången.

Hur många av dessa har Sv2?

Jag har 11 elever i undervisningen, sen finns det ju vissa gränsfall också, förståss, men jag testade

alla när de kom. Man får gå på vad de har haft förut, t.ex. från Vikingstad brukar det aldrig

komma några Sv2elever.

Hur många bedömer du skulle behöva Sv2 utöver dem som redan har det?

Vi har bedömt att de inte behöver det just nu, sen finns det ju som sagt kanske vissa gränsfall. Vi

testar dem med det gamla svantestet, men inte bara det. Jag pratar ju med dem också, och

intervjuar dem. Sen finns det ju dem som man direkt tänker ”Aha, det här är en invandrarelev.

Han behöver Sv2”, men det kanske inte är det eleven behöver. De kanske är i behov av spec. Jag

hade en sån pojke i höstas. Han var väldigt svag, men kom ändå ganska högt på det här testet.

   Det finns gränsfall, men ingen som vi bedömer vara i behov av Sv2 just nu. Det är mer spec. de

eleverna behöver. I och för sig skulle de behöva allt vad de får. Det skulle säkert inte skada att de

fick Sv2. Jag vet svenska elever som också skulle må bra av Sv2. [skratt]

Vem bedömer vilka elever som behöver Sv2?
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Det är jag tillsammans med mina kolleger och tillsammans med de avlämnande skolorna där

eleverna gick förra läsåret. Det är en diskussion som hela tiden pågår, främst mellan

svensklärarna och mig.

Hur bedömer man vilka elever som behöver Sv2?

Dels med hjälp av svantestet, även om jag måste säga att jag inte tycker att det är så jättebra, jag

önskar att det kom nya tester, intervjuer med eleverna så att man kan bedöma det muntliga. Jag

använder inte den muntliga delen av svantestet, utan där använder jag eget testmaterial. Sen är det

ju i samråd med den gamla skolan där eleven gick förut.

Har eleverna Sv2 istället för modersmålssvenska, eller som språkval, elevens val eller

skolans val?

Nej, första året försökte vi göra det så, men det föll för det praktiska. Huvuddelen, de svagaste

som jag bedömer dem, har det på elevens valtid. Sen är det några som är på en annan nivå, som

inte har samtidigt, och det är det svåra att hitta en bra tid. De är så få. Sv2 kan ju inte styra hela

schemat. Det största problemet i Sv2 är att hitta bra lektionstider. De har tider efter skolan, eller

någon går ifrån på någon håltimme eller om man har en lång lunch.

   När Sv2 låg parallellt med modersmålssvenskas så föll det av praktiska skäl eftersom jag inte

bara har Sv2. Jag har en massa andra ämnen också, som låg på den tiden då eleverna hade

svenska. Annars är det väl meningen att det ska ligga parallellt, men det går inte. Inte med den

organisation som den här skolan erbjuder. Det har fungerat ganska bra ändå, men eleverna har

inte riktigt förstått varför de har Sv2. ”Varför ska vi ha det? De andra får ju gå hem.” Sv2 får

aldrig riktigt samma status som andra ämnen på grund av det schematekniska. Det kanske är

annorlunda i Rinkeby där de har nästa 100 % invandrarbarn. Där kan man lägga ett schema som

passar.

Hur stor del av din tjänst är Sv2?

Jag har 5 timmar/veckan. Jag jobbar heltid och har svenska, franska och italienska också.

Finns det fler Sv2lärare på skolan?

Ja, det finns två till, fast en av dem har väldigt lite. De är i ett annat arbetslag. Det finns tre lärare,

jag och två till, den andra läraren har den mesta delen av resten av Sv2 på grundskolan.

Tycker du att det behövs mer resurser till ämnet och i så fall till vad?

Rent tidsmässigt tycker jag att det är bra, men det som är jobbigt är det schematekniska och det

handlar också om resurser. Det går inte att få ett bra schema, men nu har vi gjort så det här året
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att vi har lagt huvuddelen på elevens val, och då blir det ju inga problem. Fast det blir ju inte

elevens val. De får inte välja. Vi har bra lokaler, inga skrubbar. Jag har pengar till läromedel, än

så länge.

Vad har du för utbildning i Sv2?

Jag har 40 poäng, en kurs som kallas svenska för invandrarundervisare. Den läste jag på halvfart

mellan 1986-88, så jag fick dispens eftersom jag inte hade det i min utbildning. Jag är i botten

ämneslärare i svenska, franska och historia. Sen läste jag till Sv2 och är behörig.

Hur länge har du undervisat i Sv2?

Jag har jobbat med vuxna, men det kallas inte för Sv2. Det är Sfi, men det har jag jobbat med

sedan 1983 eller 1984.

Hur definierar du Sv2?

Jag tycker att det påminner om främmande språkundervisning. Det handlar om att bygga upp

begrepp och ordförråd. Jag jobbar med den semantiska delen, alltså den betydelsebärande delen i

svenska. Man jobbar inte alls som på samma sätt som man jobbar med vanlig svenska. Ibland

finns inte ett begrepp hos ett barn, och Sv2 handlar om att bygga upp språket och olika begrepp.

Att göra ett torftigt språk mycket rikare. Det är ett handikapp att den svenskan de har inte räcker

till.

Hur kan en vanlig lektion i Sv2 se ut?

Jag jobbar mycket med texter. Vrider och vänder på texter. Autentiska texter, skönlitteratur ...

Väldigt mycket skönlitteratur. Alla moment som ingår i vanlig svenska ingår ju i Sv2 också. Tala,

läsa, lyssna och skriva. Vi utgår mycket från autentiska texter. Bilder kan vi jobba med ibland

också. Vi jobbar med tidningar. Vi har en prenumeration på Corren. Vi går på bio, vi har lagt en

del av våra pengar på biobiljetter så går vi på svenska filmer. Sen vrider och vänder vi på dem

också för att få in språket så mycket som möjligt. Vi har jobbat med en del projekt. I åttan hade vi

ett matprojekt. De fick skriva rapport om hur de hade samlat in recept och översatt dem och hur

arbetet gått till, syfte. De hade rapportskrivning på det och berättade vilka länder de kom ifrån

och varför vi lagade den här maten. Det var ett ganska stort projekt att jobba med.

Är Sv2 viktigt som kärnämne? Varför? Varför inte?

Det är jätteviktigt. Om man inte har det majoritetsspråk som talas i det landet där du bor så blir

du helt handikappad. Både på arbete och i sociala och privata situationer. Språket är ett redskap.

Man kan inte jobba utan det verktyg som passar det man ska göra.
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Har skolan en kursplan för Sv2?

Vi har ingen egen kursplan än. Vi har delmoment. Vi har använt oss av och dragit ut direkt från

läroplanen t.ex. målen för årskurs nio, och jobbat med dem. Vi har ingen samlad kursplan, men vi

har flera olika moment.

Tycker du att du följer den i din undervisning?

Ja, det tycker jag.

Övrigt?

Jag har jobbat i många år i förberedelseklass, och det var en helt annan sak. Det är mycket mer

tacksamt. De kan ingenting. De är så beroende av att lära sig ett språk fort, för att komma ut i

svensk klass och för att klara av att få svenska kompisar. Det var en helt annan sak. De var

mycket mer motiverade. Det var olika människor i samma grupp, en mängd olika bakgrunder,

olika konflikter, men det var ändå mer tacksamt. Man såg ju framstegen på ett annat sätt.

   Sen kan jag säga att det nog skulle vara skönt för mig att lämna Sv2 några år. Jag har jobbat så

mycket med det. Jag behöver låta det gro lite i bakhuvudet. Jag är rätt trött på det faktiskt. Det är

ett mycket krävande ämne. Man är ofta väldigt ensam. Nu har vi fått en jätteduktig

Sv2samordnare, Lena Eckermo. Hon är väldigt duktig, så det hoppas jag mycket på. Det handlar

mycket om att höja ämnets status också. Det är ett mycket viktigt ämne.

3.5 Ekholmsskolan

Hur många elever finns det på skolan?

Det är ca 450 elever och då är ju särskolan inkluderad och RH-klasserna. Det är viktigt att känna

till att de klasserna finns här, för det är någonting som jag ser som positivt för den här skolan, och

där har jag också undervisning ibland i Sv2.

Hur många av eleverna har Sv2?

Ja, det är inte många! Det är ett mycket litet antal. Just nu så har jag tre flickor i åttan och jag har

två elever i särskolan. Det är allt, och så lite har jag aldrig haft. Men man får väl vara positiv. Jag

skulle någon gång vilja ta reda på hur många procent som är invandrare på skolan, jag vet inte

det, det är det ingen stor procent invandrare här, men de finns ju! Jag kan tänka mig 10 procent
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eller något sånt där. 10-15 procent, och det borde kanske vara mer som har Sv2, men det får man

ju se som positivt att de har uppnått ”svenska1”-nivå.

Hur många bedömer du skulle behöva Sv2 utöver dem som redan har det?

Jag hoppas att det är noll! Och det kan ju givetvis inte jag vara bergsäker på. Där det finns

osäkerhet om behov finns så gör vi test, och det är ju i första hand svantestet. Det gör vi så fort en

svensklärare är osäker. Har eleven invandrarbakgrund så pratar hon med mig, och då testar jag

eleven och en utav de positiva sakerna på skolan är att alla de som bedöms behöva Sv2 får också

Sv2. Så har det inte alltid varit när jag har jobbat här.

Vem bedömer vilka elever som behöver Sv2?

Det är jag som har huvudansvaret.

Är rektorn inblandad?

Nej, det är bara om det är mycket tveksamma fall. Om det är någonting, jag kan inte tänka mig

något fall just nu, för det har inte hänt någon gång att den eleven som vill ha Sv2 eller som

bedöms vara i behov av Sv2 inte har fått det.

Hur bedömer man vilka elever som behöver Sv2?

Vi tittar om eleven har haft Sv2 tidigare när den kommer ifrån mellanstadiet, och de eleverna som

har haft Sv2 tidigare får vi reda på vid överlämnandet. Deras behov är ju redan kartlagt och

bedöms det ifrån den förra läraren ifrån mellanstadiet, klassläraren, att eleven är i behov av Sv2

då fortsätter vi bara. Så är det väl oftast. Sen så kan det visa sig efter att undervisningen har

pågått ett tag i sjuan att svenskläraren tycker att en elev med invandrarbakgrund och med ett

annat hemspråk, kanske inte klarar av undervisningen på tillfredsställande sätt, och pratar med

mig om det. Och då kopplas jag in. Då har ju inte jag träffat den här eleven tidigare, och då gör vi

ett svantest. Då har vi gjort olika test innan i svenska. Det gör man automatiskt när man kommer

hit. Tidigare har vi haft olika gruppindelningar. Det är ett test som kallas Vinterviken. Det är ett

läsförståelsetest. Sen tittar vi på bedömningen av ett sånt test, naturligtvis, och är jag osäker då,

pratar jag med läraren, andra lärare och med varje elev.

Är det framför allt svenskläraren som blandar in dig? Det kan inte vara så att t.ex. en

Solärare anser att eleven inte hänger med i hans ämne och tar upp det med dig?

Ja, så kan det ju också vara. Det är framför allt svenskläraren. Soläraren är inte alltid medveten

om att... vad ska jag säga... Språket lurar ju många gånger övriga lärare. De tycker att de har ett ...

eleverna har ett så kallat ytflyt och pratar för dem på ett övertygande sätt. Men förståelsen bakom
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orden finns inte och därför luras många gånger övriga lärare. Det finns givetvis undantag också

men de som reagerar, på grund av sin utbildning och erfarenhet, är ju svenskläraren, och de vet ju

de bakomliggande faktorerna på ett helt annat sätt. De funderar i de banorna.

Har eleverna Sv2 istället för modersmålssvenska, eller som språkval, elevens val eller

skolans val?

Istället för modersmålssvenska, fast det gäller inte särskolan. De har det på elevens val då de kan

välja bl.a. engelska. Det är inte säkert att de själva har bestämt om de vill ha Sv2, utan de

uppmanas, behovet finns och därför rekommenderas de att välja Sv2.

Hur stor del av din tjänst är Sv2?

Ja, det är inte så många procent nu. Jag jobbar 3x50 minuter i åttan plus 80 minuter i särskolan.

Finns det fler Sv2lärare på skolan? 

Nej, det finns det inte. Men det varierar väldigt mycket beroende på våra elever. Eftersom jag är

den enda Sv2läraren på skolan, så har jag hand om Sv2. Ibland kan det vara mer än 50 %. Mellan

50-75% har det varit tidigare vissa år.

Tycker du att det behövs mer resurser till ämnet och i så fall till vad?

Ja, kan jag ju säga. Det tycker jag, men det är ju ett önsketänkande. Tittar du på den realitet som

finns på den här skolan där man inte har lokaler, man har inga grupprum, och jämför med hur det

var när jag kom så är jag jättenöjd idag. Vi har alltså ett rum och där har vi lektion, där jag kan ha

allt material som behövs. Eleverna känner sig hemma där och vi kan sätta vår prägel på rummet.

Och det är givetvis en mycket stor fördel. När jag kom hit till skolan så hade man inte haft någon

Sv2lärare tidigare och jag hade inte läst Sv2 då heller, då fick vi vara på olika ställen varje gång,

vid ett par tillfällen blev vi hänvisade till hemkunskapssalen. Man fick ta vad som blev över. Jag

har det riktigt bra nu, här på skolan, men givetvis så finns det ju alltid drömmar. Det kan ju bli

bättre. Det skulle kunna vara ännu bättre, andra material. Materialutbudet är det framför allt jag

tänker på. Jag skulle vilja ha en egen digitalkamera höll jag på att säga, så att vi skulle kunna

jobba mer med sånt och kanske en, jag har en bra dator, jag skulle önska en till, mycket mer

program, böcker skulle jag behöva, roligare och nyare. Men det är ingenting som jag tycker att

vår undervisning lider av.

Vad har du för utbildning i Sv2?

Jag fick pröva på Sv2 här på skolan och sedan kände jag att det här var någonting som passade

mig och då sökte jag Sv2, men jag har bara läst, tyvärr än så länge, ett betyg, 20 poäng. Efter det
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gick man tillbaka och då hade man fått en grund att stå på och sen kände man att man ville gå

vidare. Men då är man tillbaka i skolan och man får ju läsa samtidigt som man jobbar, och det

året jag gjorde det var fruktansvärt jobbigt, att jobba heltid och sen läsa och ett hem att sköta...

sen ville man ju läsa vidare, och det är ju vad man rekommenderas, men man får inte någon

nedsättning i tjänst.

   Idag tycker jag att jag, utan att jag skryter eller vill framhäva mig själv, att jag har den

kunskapen genom min erfarenhet. Hela tiden så kompetensutvecklar man sig, och man läser och

man följer med om man är intresserad av sitt arbete och jag har ju gått olika kurser och projekt.

Hur länge har du undervisat i Sv2?

I sex år, eller sju.

Hur definierar du Sv2?

Jag definierar det så att det är ett ämne för elever som inte har uppnått svenska som förstaspråk

standard. De har ett annat första språk eller ett annat språk som är huvudspråk. Det är min

definition.

Hur kan en vanlig lektion i Sv2 se ut?

Jaa, vi har haft en Sv2lektion idag som inte alls såg ut som jag hade tänkt mig. De hade haft en

uppgift i läxa, egentligen inte tills idag, men den blev idag för att de inte hade gjort den vid förra

tillfället. De skulle göra en skriftlig sammanställning över en bok som de hade läst. Jag saknar

dig, Jag saknar dig av Peter Pohl, en bok som vi har pratat om och diskuterat, men nu skulle de

lämna in så vi fick träna att skriva. Det var ingen recension, utan det var bara omdöme om boken

som jag var intresserad av, alltså ingen sammanfattning eller någonting annat. Bara det personliga

omdömet, men kravet var klart och tydligt ställt att de var tvungna att motivera och argumentera

för sina synpunkter. Jag vill tvinga dem att tänka efter och ta ställning. Ibland så förstår de inte

riktigt varför det är nödvändigt, det här tycker de är mycket svårt. Jag hade sagt att de skulle

försöka skriva en sida och det tycker de är en mycket svår uppgift att tala om varför de tycker

något och visa exempel. Då försöker jag motivera och tala om varför de får en sån här uppgift,

varför det är viktigt. Då kom vi in på ett öppet samhälle och ett slutet samhälle och demokrati,

diktatur. Det var någon som fick associationer till presidentvalet i Frankrike, ja, sen behövdes inte

mer [skratt]. De fick ställa frågor och koppla ihop det jag berättade om hur viktigt det är att

människan engagerar sig för och tar ställning för och hittar argument för att en demokrati ska

fortleva, och man kan koppla det till verkligheten. Koppla det till Europa, den här framfarten av
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de här partierna ... Österrike... Så här efteråt tycker jag att det blev en jättebra lektion. Då känner

jag att det har nått ut. Då kan vi koppla verkligheten till det vi håller på med på lektionen så att de

kan förstå och känna ett behov av att kunna behärska ordet, kunna förstå varför det är viktigt. Det

tycker jag är en utav min huvuduppgift som lärare, att forma dem att jobba för demokratin, och

veta vad det är för någonting, det sköter sig inte själv.

Har ni någon kontakt med svenskläraren och gör liknande saker som på

modersmålssvenskan?

Det händer att vi har det, och eleverna är kompisar med sina klasskamrater, och de vet exakt vad

de andra gör, och då rapporterar de det: Nu håller de på med det och nu gör de det, kan inte vi få

göra det? Ibland tar jag då grammatikdelen, som jag tycker det är viktigt att de får ett hum om

eftersom målet för mig är att de ska gå tillbaka till de stora klasserna, det är ju det jag jobbar för,

att jag ska bli överflödig. Då är det viktigt att de ser att det finns en koppling. De har gjort en

egen grammatikbok och vid något tillfälle kunde de grejer som de andra hade läst, det var ju rena

turen, men ibland så är det viktigt att vara lyhörd för, det ska man i och för sig alltid vara, att man

kan liksom gå in och se att man täcker upp, att man gör väsentliga saker. Det var ett jobbigt

uttryck, förstår du vad jag menar? Jag vill egentligen jobba mycket mer med samarbete. Språket

är ju en del, och jag tycker att jag utan att tänka på det, så samarbetar jag med

samhällskunskapen. De har läst om massmedia, men då tittar de på ett annat sätt på vad

massmedia är, men jag tittar på språket. Censur, och ja du vet, hela den här biten som du själv har

jobbat med. Det tycker jag är så oerhört viktigt. Jag har svårt att se svenska som ett isolerat ämne,

det är inget isolerat ämne utan det är många ämnen. Ofta är det så att när vi är så få så jobbar vi

väldigt nära varandra, och då har de massor av frågor om ord som de inte förstår, som de vågar

att ställa till mig och det gäller ju att vi tar upp det här.

Är Sv2 viktigt som kärnämne? Varför? Varför inte?

Ja, jag tycker att det är viktigt att det är ett kärnämne. Man kan säga att jag stöder svenska för att

jag vill slussa över dem dit, och på så sätt kan man ju dra paralleller på det sättet som jag jobbar

och stödundervisning. Jag ser Sv2 som en förutsättning snarare, men många menar att det ses

som ett stödämne, men med den betydelsen är det mer studieteknik man menar, så det är en helt

annan sak. Det är inte vad jag menar med Sv2, utan då skulle jag vilja döpa om det till

studieteknik. Jag tycker inte att man ska kalla det Sv2, man bör skilja på begreppen. Sv2 är ett

kärnämne, inget stödämne eller någon studieteknik.
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Har skolan en kursplan för Sv2?

Ja, någonstans ... Jag vet ju vad man tittar på och vad som står i riktlinjerna, de nationella

riktlinjerna, och det är framför allt dem som jag utgår ifrån och tittar på och jag lägger upp min

undervisning utifrån den. Jag försöker att tänka i banor och ge en variation, en lektion ska gå att

variera, läsa, skriva, tala ... Det är viktigt att eleverna ska förstå varför de gör saker och ting. Jag

vill gärna hänga upp det på någonting så att de känner ett behov av att förstå. Det kan vara

jobbigt för dem många gånger att gå ifrån sin grupp och ha Sv2. De kan känna att de inte är så

duktiga och att de är sämre än de andra, och då måste man försöka att lyfta dem och motivera

dem.

   Något som jag önskar också, är att man utvärderar lektionerna oftare. Egentligen skulle jag vilja

ha en utvärdering efter varje lektion, jag skulle vilja, och det är många gånger som jag i början av

terminerna så tänker jag ta några minuter så gör jag en uppsamlingsutvärdering. Vad har ni lärt

er? Vad har vi gjort under den här lektionen? Så att man gör eleverna medvetna, det här med

reflektion så att de inte går från lektion till lektion bara så här, utan att fundera över någonting.

Tyvärr så blir det inte så. Men efter varje område som vi har så försöker jag utvärdera. Varför har

vi läst det här nu? Vad har ni lärt er, vad kommer ni ihåg? Vad tycker ni var det viktigaste? Det är

i alla fall något som finns med i mitt huvud och sen orkar jag inte leva upp till det på det sättet jag

borde.

Har du varit med och utarbetat skolans kursplan?

Ja, det har jag gjort, eftersom jag är den enda Sv2läraren på skolan. Vi pratade väldigt mycket då

när vi skulle göra den om vi skulle skriva den på våra Sv2träffar som vi har med andra lärare. En

del skulle ta hand om mellanstadiet, och några lågstadiet, för på träffarna så är det ju då ifrån låg

upp till ... ja, gymnasiet har det väl funnits någon Sv2lärare med från, men de är ju få där. Det var

där som vi fick grunden, för det ska ju vara så här, som jag ser det, att det ska ju vara samma.

Man ska ju ställa samma krav på alla skolor i hela landet.

   Jag jobbar efter den nationella kursplanen och väljer ut det som jag tycker är viktigt, och det är

ju subjektivt. Och det har du ju sett själv när du har jobbat här, vad jag väljer ut och tycker är

viktigt och försöker puffa på dem för. På Kungsbergsskolan kanske en lärare inte tycker att det är

det här som är viktigt utan att det är andra saker som är viktigare. Så är det ju över hela Sverige.

Vi är ju olika.

Övrigt?
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Nej, [skratt] det blir så svårt att säga tips så här, det tror jag inte att man kan, nu har jag ju försökt

att dela med mig till dig tidigare, men så här kan jag inte säga någonting. Det är väl mer att jag

vill slå ett slag för att ta in pressen. Dagstidningarna i undervisningen, för jag tycker att om man

inte kan ta del av språket i tidningarna, radio och tv, så står man utanför samhället, och då kan

man inte ta ställning för olika saker. Man vet inte vad det handlar om, och det tycker jag är

oerhört viktigt. Det är just för att man ska kunna ta tillvara sina rättigheter samtidigt som man ska

veta vad ens skyldigheter är. Speciellt viktigt tycker jag att det är för våra invandrare som

kommer. De har lättare att känna ett utanförskap. Killarna som lätt tar till knytnävarna när man

inte har tillgång till språket. Alla har ett behov av att bli sedda, bli hörda och bli bekräftade på

något sätt. Där tycker jag, att det finns hur mycket som helst i tidningarna att hitta. Artiklar, små

och stora ämnen, sport om man är intresserad av det. Det som är kul helt enkelt. Jag tycker att

tidningar är de mest fantastiska läroböcker. [Skratt]

   Vad jag tycker är roligt med Sv2 också, det är att eleverna lär mig så mycket om andra kulturer.

Jag tycker det är så himla kul när de berättar. De ger mig någonting, det blir ett givande och ett

tagande, och det är väl lättare att känna i ett ämne som det här än i ett annat ämne. Det här räknar

jag som ämneskunskaper. Den egna kulturen och språket tydliggörs.

3.6 Folkungaskolan

Hur många elever finns det på skolan?

Det kan jag räkna ut... Runt 120 i sjuan, runt 120 i åttan och runt 90 i nian. Det blir runt 330

elever, ungefär.

Hur många av dessa har Sv2?

Runt 15.

Hur många bedömer du skulle behöva Sv2 utöver dem som redan har det?

Det är svårt att säga. Ett fåtal ... några stycken, det är svårt att säga. Utav de här femton som jag

har är det några som går på lågstadiet också, kanske jag ska säga.

Varför har inte dessa Sv2?
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Jaa, vad ska man säga. Det är olika saker. Sociala problem, t.ex. att de inte kan smälta in i en

grupp. Den läraren anser att det inte skulle fungera. Att de får kämpa på på egen hand när de

egentligen skulle ha behövt hjälp.

Är ledningen medveten om att dessa elever behöver hjälp?

Ja.

Vem bedömer vilka elever som behöver Sv2?

Det är ju i stort sett svenskläraren och mentorn, klassföreståndaren.

Rektorn är inte inblandad?

Nej, inte i det första skedet. Läraren ger rekommendationer och sedan godkänner han det.

Hur bedömer man vilka elever som behöver Sv2?

Antingen bara genom att man ser på provresultaten plus vad de gör på lektionerna. Sedan testar vi

med t.ex. med svantestet.

Har eleverna Sv2 istället för modersmålssvenska, eller som språkval, elevens val eller

skolans val?

Både och, det är lite olika. Tidigare hade vi det som elevens val, men då var det svårt att få

eleverna att komma. De valde roligare saker istället. Det är roligare att gå på data. Nu har vi en

enda grupp kvar med elever som kommer på Sv2 under elevens valtid, annars är det på andra

tider. Det är på ofta deras raster, ska jag säga.

Men det är inte så att de har Sv2 istället för modersmålssvenska?

Nej, nej.

Hur stor del av din tjänst är Sv2?

Jag har svenska, engelska, Sv2 och Språk i vår tid, för dem som inte har valt något B-språk. Vad

kan det vara? I timmar blir det ... ca tre klocktimmar har jag i veckan.

Hur många grupper är de timmarna fördelade på?

Fyra, och då är det lite blandade åldrar. Vissa sjuor och åttor tillsammans till exempel. Vi har

kollat nivån på ett ungefär så att vi ser att de kunskapsmässigt är ungefär lika.

Finns det fler Sv2lärare på skolan?

Mmmm ... på gymnasiet finns det, men inte på högstadiet.

Tycker du att det behövs mer resurser till ämnet och i så fall till vad?

Både och egentligen. För den Sv2 vi håller på med, mycket utav det är egentligen inte Sv2, utan

det är lite mer spec., stöttning sådär. Till exempel tar en del elever med sig grejer, läxor, så ren
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Sv2 med mycket grunder skulle behövas egentligen, men det är ju tidsbristen. Det är många som

har uttalsproblem, saknar grammatiska kunskaper, begrepp – det är mycket saker de inte känner

till t.ex. när vi pratar om almanackan, hur det går till på posten och såna saker. Det är mycket,

mycket såna saker som de inte känner till. Men det prioriteras bort.

Vad har du för utbildning i Sv2?

Jag har gått lärarprogrammet och läst Sv./Eng/Sv2. Jag har 40 poäng Sv2.

Hur länge har du undervisat i Sv2?

Sedan jag började jobba här för två och ett halvt år sedan, och även lite vikariat innan när jag

skrev specialarbete. Jag skrev om ordinlärningsövningar inom Sv2.

Hur definierar du Sv2?

Jaa, i och med att jag undervisar på det sättet som jag gör så är det mer att leta upp grunderna,

eller bristerna i grunderna kan man säga. Och det är otroligt svårt alltså, det är 15 elever och

därmed 15 olika behov egentligen.

Hur kan en vanlig lektion i Sv2 se ut?

Det är olika. Om vi tar eleverna i nian t.ex. så känner de betygspress och så där, de har ofta med

sig det materialet som vi arbetar med. Det kan vara ett So- eller Noarbete som ska göras. Vi läser

den texten högt tillsammans och kommenterar lite uttal och innehåll. Sen jobbar vi med

ordövningar, lekar, antingen att vi ska gå på ordjakt, titta ut genom fönstret och skriv allting du

ser, ordormar, att man börjar med sista bokstaven i förgående ord, resonerar kring ord. Det kan

vara ett slags klockdomino för att lära eleverna klockan, ja, det är lite olika. Läser en text och

diskuterar kring den, läser Kamratposten pratar om vad de gör på sin fritid och ser om det

stämmer med det som står i KP. Så det är väldigt olika.

Är Sv2 viktigt som kärnämne? Varför? Varför inte?

Tyvärr fungerar det ofta som stödundervisning, men det är viktigt egentligen, alltså. De här

eleverna som jag läser ”specsvenska” med behöver det också. Det är viktigt att komma vidare

och få ett djupare språk, bättre uttal, bättre förståelse. Det är viktigt att komma in i det svenska,

svenska traditioner, som sagt det där med posten. Så ja, det är viktigt, även om det kanske inte

prioriteras alla gånger.

Har skolan en kursplan för Sv2?

Ja, det har vi. I och för sig en gammal variant, vi håller på att göra om den till viss del.

Och då är du med och utarbetar den nya?
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Ja, det är jag. Tillsammans med svensklärare, speclärare och den andra Sv2läraren för gymnasiet.

Tycker du att du följer den i din undervisning?

I princip är det ju samma som i vanlig svenska och behoven är ju den samma i svenska och Sv2,

så på så sätt följer jag den, men vägen dit är ju speciell för dem som har just Sv2.

Har du något övrigt?

Det är problem med lokaler, att leta salar. Ibland får vi får sitta i en skrubb som är lika stor som

den här [måttar med händerna efter bordet som vi sitter vid] då har jag i och för sig bara två

elever, det går ju alltså, men det känns som om ämnet är lite undanskuffat sådär. Dels på grund av

lokalbristen, och sen att det, det är bara som det känns, det är ju ingen som säger något, men det

känns som om andra ser ner lite på ämnet ”Ja, ja. Det är ju bara Sv2” ungefär. På praktikperioden

var jag på Kungsberget, fast där är det ju i och för sig större behov också, där är både bättre

rutiner gällande lokaler, när elever ska gå iväg, vilka pass som tas bort och så.

   Det är himla kul att jobba med Sv2. Man lär sig mer om språket, och våra traditioner och

kultur, men också om deras kultur. Eleverna är på olika nivåer, så det krävs mycket av en som

lärare.

3.7 Nya Munken

Hur många elever finns det på skolan?

524 elever.

Hur många av dessa har Sv2?

Jag vet ju hur många elever som skulle ha, men som inte kommer till mig. De är någon annan

stans, som inte jag vet. Jag har ungefär 8 i sjuan, 4 i åttan och 1 i nian, d.v.s. 13.

Hur många bedömer du skulle behöva Sv2 utöver dem som redan har det?

Den bedömningen har inte jag gjort. Den har Lena Eckermo gjort. Jag vet inte om hon har testat

eller om hon bara har pratat med dem. Så jag vet inte om det är några ytterliggare som skulle

behöva. Jag har inte testat eftersom jag inte har något högstadiematerial, jag har ju bara låg- och

mellanstadiematerial.

Vem bedömer vilka elever som behöver Sv2?
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Det tror jag att rektorn har gjort med en svensklärare där. Hon har stödsvenska.

De elever som du sa behöver Sv2 men som inte kommer till dig, var hamnar de någonstans?

Ja, det undrar jag också.

De har inte Sv2?

Om de inte är hos mig eller om de skolkar, det vet inte jag.

Har eleverna Sv2 istället för modersmålssvenska, eller som språkval, elevens val eller

skolans val?

Det där schemat kunde ju vara bättre. Nu har jag ju förstått på två elever så har de Sv2 på sin

ordinarie svenska och det är ju inte bra. Hade jag vetat det så hade vi kanske behövt styra upp det,

men det fick jag veta nu i veckan. Det tycker jag är väldigt tokigt. Det hade varit mycket bättre

om de hade haft Sv2 på en annan tid än just under svenskan som de behöver i alla fall. Målet

hade varit att de hade Sv2 efter ordinarie skoltid egentligen, för de behöver ju allting annat också,

och så behöver de det här. Men det går inte att göra så. Jag vet att någon kommer på sin lunch för

att det ska gå ihop sig.

Hur stor del av din tjänst är Sv2?

Det där gör ju jag bara extra ett par timmar i veckan. Det kan jag inte säga. På Nya Munken har

jag 3x40 minuter.

Finns det fler Sv2lärare på skolan?

Ja, jag vet inte om de har Sv2, men de har väl stödsvenska då. Den här läraren som jag pratade

om, hon har ju en grupp som hon jobbar med och då har hon samma elever som jag har, har jag

förstått av henne.

Tycker du att det behövs mer resurser till ämnet och i så fall till vad?

Ja, definitivt. Nu har jag 40 minuter till sjuorna och de är runt åtta stycken. Jag tycker att det

muntliga är det viktiga. Att ha en dialog med barnen och inte bara sätta papper och penna eller

böcker i handen på dem. Med de här 4 då, som är en liten speciell grupp, har jag 20 minuter, och

då hinner man inte med varje individ ordentligt. Målet hade egentligen varit att ha 20 minuter

med varje elev i veckan. Då hade man verkligen kunnat frottera dem. Ibland är det så att man inte

har tid att hjälpa alla. Det är några som behöver mer, eller som stör gruppen och då går man ju till

dem istället för att gå till dem som är tysta och behöver hjälp. Jag tycker att det är alldeles för lite

timmar. Frågan är vad de får med så lite. Det är alltså 20 minuter en gång i veckan i en grupp på

4 elever. Vissa grupper fungerar jättebra, men andra grupper fungerar inte alls och då blir det inte
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mycket. Jag tror att man behöver prata mycket muntligt, och inte bara sätta en bok i handen på

dem. Man måste diskutera med dem och fråga om de har förstått så att de får fundera över vad

det är de håller på med.

Vad har du för utbildning i Sv2?

Jag har ingen direkt utbildning, utan jag har ju gått småkurser och läst böcker själv när jag skulle

ta över det efter den andra läraren.

Har det varit kurser på universitetet?

Nej, det har det inte varit, utan det har varit såna här småkurser som jag har varit på. Sen har vi

haft träffar, alla Sv2lärare, och de har varit väldigt bra. De har varit en gång i månaden eller en

gång var sjätte vecka. Jag har inte hunnit gå nu sen Lena Eckermo blev Sv2samordnare, men jag

var när hon tidigare var, och hon såg till att det var mycket bra föredrag, idéer om hur

undervisningen ska utvecklas och bjöd in föreläsare och så där. Vi fick tips på böcker och

material. Så där har man fått sig en dust. Sen tycker jag att mycket är arbetslivserfarenhet. Jag

hade nog inte tagit över som nyutexaminerad utan någon bakgrund i Sv2, men nu har man jobbat

ett antal år och då känner man att man har lite mer på fötterna. Man är lite mer säker på vad man

gör. Sen behöver ju eleverna allt. Man kan ge dem precis vad som helst.

Hur länge har du undervisat i Sv2?

Vad kan det vara? 3 år. På låg- och mellanstadiet. Den här terminen är det ju också på högstadiet,

men det är många av mina gamla elever så dem känner ju jag redan, och det är rätt bra för de är ju

på så olika nivåer och det tar ett tag att ta reda på var de befinner sig.

Hur definierar du Sv2?

Jag vet att det finns två falanger. De som tycker att man ska ha en kursplan och så ska man gå

efter den och så ska man göra det som står där och så är det bra med det. Då ska man inte ta in

annat som kanske eleven eller deras lärare tycker att de behöver stöttning i. Men jag tycker att det

sättet är fel. Jag tycker att det är minst lika bra att de får gräva där de står om de kommer med

saker som de vill ha förklarat, eller om läraren tycker att de behöver stöttning i något. Det är

minst lika värdefullt, om inte mer värdefullt eftersom det kommer från deras egen drivkraft mot

något annat som man själv har bestämt att de ska lära sig. Så där har väl jag och ”riktiga”

Sv2lärare lite olika syn på hur det ska vara. De behöver ju allt. Man kan gå igenom cykeln, eller

köket eller hur hemmet ser ut, ja vad som helst, ord som används i skolan. De behöver ju allt. De

behöver stöttning i allt.
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Hur kan en vanlig lektion i Sv2 se ut?

Det är olika. Vi kanske pratar lite som uppmjukning om något ämne som är aktuellt. Nu har jag

försökt att hitta tidningsartiklar för att vi läser om någonting som kanske har berört dem och så

får de frågor på det och så pratar vi lite om det. Men så har jag gjort på högstadiet. På

mellanstadiet har de antingen kommit själva med böcker om de har känt att de behöver hjälp, då

har vi gått igenom det, eller så har jag lite olika material som de har fått jobba med. Jag har några

jättebra cd-rom skivor som man kan jobba med, och några bra Sv2böcker, annars ligger det

massor med bra material ute på Internet som man kan plocka ur. Det är mer bilder och ord, olika

teman som är jättebra att använda. Spel där man kan träna sin omgivning, det finns ju hur mycket

som helst.

Är Sv2 viktigt som kärnämne? Varför? Varför inte?

Oj, den frågan har inte jag funderat över. Men för dem eleverna är det nog viktigt, tror jag. Jag

tycker inte att det bara är språket, utan det är hela kulturen. Ofta har de ju föräldrar som inte är så

inne i det svenska samhället, t.ex. pratar vi mycket om högtider påsken, pingsten och valborg. De

fattar ju inte vad vi håller på med när vi tänder eldar och så där, varför vi har den här långa

traditionen som vi har i Sverige kanske sedan innan vi blev kristna och så där. Det tycker jag

också att vi ska ge dem. Inte bara språket utan även kulturen så de förstår lite mer, och har lättare

att komma in i vårt samhälle. Det är inte bara språket, utan det är helheten man vill åt på något

vis.

Har skolan en kursplan för Sv2?

Det har jag inte frågat om. [skratt] Det ska jag fråga efter nästa gång.

Har du jobbat efter någon kursplan i Sv2?

Jag vet att jag fick en kursplan på en föreläsning som jag var på en gång och den är ju rätt bra.

Ibland brukar jag kolla upp om jag har betat av de och de områdena, men det är ingenting som

jag följer. Jag tycker inte att det är så viktigt. Jag tycker att innehållet är viktigare, kanske mer än

styrdokument som är mer fiktiva på något vis. Man måste se till varje barns behov. Man kan

plocka ur kursplanen vad de behöver.
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3.8 Rydsskolan

Hur många elever finns det på skolan?

Jag måste tänka igenom ... Det är någonstans över 200, knappt 250 elever, skulle jag tro.

Hur många av dessa har Sv2?

Jag har 27 elever från årskurs 6-9.

Hur många bedömer du skulle behöva Sv2 utöver dem som redan har det?

Nu har vi ju gjort tester och bedömningar på våra elever, så de som är med i klasserna bedömer vi

ska klara att gå på vanlig svenska. Sen så har vi ju invandrarbarn som behöver spec. precis som

svenska barn har. Vi försöker skilja på särskilt undervisningsstöd och se till var behoven finns.

Vilka som behöver det för att man har ett annat språk från början, ett annat modersmål, och de

som faktiskt behöver stöd i ämnet för att de är så svaga i svenska.

Vem bedömer vilka elever som behöver Sv2?

Det har Sv2läraren gjort. Nu har jag varit barnledig under hösten och började här i våras, så det

fanns en vikarie här och han gjorde mycket av testerna på de här eleverna. Vi har tillsammans

pratat eftersom jag känner eleverna sedan tidigare också. Det har varit väldigt bra att ha varit två

för då har man faktiskt kommit fram till nästan samma saker och det känns skönt för då är man

kanske på rätt spår i alla fall. Vi gör några tester på dem, lästester, diktamen och sånt, och även

Bokup har vi använt oss av.

Hur bedömer man vilka elever som behöver Sv2?

Diktamen, lästester och ordförståelse. Bokuptesterna har kommit till på senare tid. Vi gör också

ett läsförståelsetest som vi gör på alla elever på högstadiet, ett så kallat Boristest. Där får man

också ut vilka elever som behöver extra stöd i svenska, och där kan man se en del av behovet i

Sv2, men de säger ju inte allt. Det krävs mer. Sen är det ju personliga samtal med eleverna och

föräldrarna som avgör vilken form av svenska de här eleverna ska ha. Det är mycket som spelar

in.

Har eleverna Sv2 istället för modersmålssvenska, eller som språkval, elevens val eller

skolans val?

Det ligger parallellt med svenskan. Vi lägger lika mycket vikt vid Sv2 som vid svenskan. Det

betonar jag för eleverna och föräldrarna också. Det är lika mycket värt.

Hur stor del av din tjänst är Sv2?
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65 %, men då har jag gått ner lite grand i tjänst. Egentligen har jag 75 %, så 10 % har en av

speciallärarna idag. Det är de eleverna som är på gränsen till att ha Sv2 och gå över. De får

specialstöd, lite särskilt träning där inne.

Finns det fler Sv2lärare på skolan?

Det är bara jag för tillfället. Vi har varit två, men just nu är vi bara en. Specialläraren hjälper till

som en tillfällig lösning, annars är det som sagt 75% som jag har i min tjänst.

Tycker du att det behövs mer resurser till ämnet och i så fall till vad?

Vi har gemensamt konto när det gäller inköp i svenska och Sv2, så där tycker jag att jag får den

beskärda del jag behöver. Jag ställer krav på det jag vill ha. Jag har jobbat ett par år i det här

ämnet och det är mitt ämne, så jag ser nog till att det jag behöver finns. Det jag behöver, det

kräver jag in. Vi har tillgång till datorer precis som alla andra. Vi har ett mediatek här på skolan.

Vi har bra lokaler, så jag är nöjd mer de resurser jag har.

Vad har du för utbildning i Sv2?

Jag har 45 poäng. Jag läste 5 poäng på lärarhögskolan och så har jag läst 40 poäng till. Jag har en

lågstadielärarexamen i botten och så har jag läst till svenska 1-7 och så har jag Sv2.

Hur länge har du undervisat i Sv2?

Det har jag gjort sen jag började som lärare till och från. Jag har haft spec. kombinerat med Sv2,

så jag har inte alltid bara haft Sv2, men jag har alltid haft lite Sv2 i någon form. Jag började med

bara Sv2 och är tillbaka nu med bara Sv2. Det är sen 1988, 14 år då.

Hur definierar du Sv2?

Den frågan får man ibland av elever och föräldrar vad Sv2 är. Då brukar jag förklara att det är

svenska som andraspråk. Ibland kan elever tycka att de inte behöver Sv2 eftersom de är

uppvuxna i Sverige, och då kan man motivera dem med att föräldrarna har ett annat modersmål,

man pratar ett annat språk hemma, kanske i högre grad än vad man pratar svenska som man mest

pratar med kompisar. Det är lite svårdefinierat. Jag tycker att har man ett annat språk, är man

född med ett annat språk, så kan man motivera elever att läsa svenska som andraspråk om de

fortfarande har behov av det.

Hur kan en vanlig lektion i Sv2 se ut?

Det beror på eleverna och hur långt fram de har kommit i sin svenska språkutveckling. Just nu

har jag i åttan och i nian grupper som har kommit väldigt långt och där jobbar jag ungefär som i

svenskan och anpassar den lite mer för eleverna. Jag kanske har lite tydligare genomgångar och
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upplägg på lektionerna. I stort sett har jag samma läromedel. Jag plockar ut lite av det jag anser

att man kan ta med, och ser vad man kan spara till gymnasiet. I sjuan är det mer en blandad grupp

så där får jag titta på individen väldigt mycket. Jag har två killar som är väldigt, väldigt framåt

och som suger i sig allting och är på väg framåt, och så har jag några som har behov av spec. i

den gruppen och då får man individualisera så mycket det går. De kräver ganska mycket i den

gruppen, både de som har kommit långt fram, för de frågar mycket och vill ha mycket hjälp, de

vill veta för de är vetgiriga, och så de här som man behöver sitta mycket hos.

   Men hur en lektion ser ut? Ja, vi pratar mycket, för det behöver de. Jag förklarar mycket,

gestikulerar mycket, vi slår i ordböcker och vi ritar på tavlan. I stort så följer jag kursplanen i

svenska med grammatik, läsning, vi betonar läsning. Jag tycker att det är viktigt att de läser

böcker och skönlitteratur. Vi har ganska mycket bra böcker här på skolan som vi försöker tipsa

och ge dem både att läsa hemma och att läsa i skolan. Vi försöker läsa en liten bit på varje

svensktimme i någon skönlitterär bok. Ibland läser jag högt, men för det mesta läser eleverna

själva. Och sen jobbar vi med grammatik och ordförståelse. Jag skiljer inte på ämnet så mycket

utan jag försöker följa svenskan i stort, fast man anpassar den efter eleverna. I sexan går de ifrån,

inte alla svensktimmar, utan där har jag 1-2 tillfällen i veckan, då blir det mycket

ordkunskapsträning och läsförståelse vi jobbar med.

Är Sv2 viktigt som kärnämne? Varför? Varför inte?

Ja, det är oerhört viktigt. Det är nödvändigt idag. Vi är en skola med runt 40 % elever med

invandrarbakgrund, så vi har stort behov av Sv2 här. Och det är viktigt med utbildad personal,

tycker jag, för att kunna ge dem adekvat undervisning och för att kunna känna in vad de är i

behov av och för att så fort som möjligt få dem att komma in i svenska språket så att de inte ska

komma på eftersläntning. Jag tycker att det är viktigt med utbildade lärare i alla ämnen. Här har

vi elever med invandrarbakgrund och då behöver de ha Sv2. Man kan inte placera dem i svenskan

direkt, utan man måste ge dem det här stödet. Placera dem i mindre grupper och få mer hjälp, helt

enkelt, vilket de behöver. Så småningom hoppas man att de ska kunna gå över till svenskan.

Har skolan en kursplan för Sv2?

Ja, det har vi.

Har du varit med och utarbetat den?

Nej, det gjorde den förra läraren som jobbade här precis innan.

Tycker du att du följer den i din undervisning?
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Ja, jag försöker följa den i stort.

Övrigt?

Jag vill betona vikten av det här ämnet och att man gör klart för eleverna hur viktigt det är. Att

det inte är ett ämne som kommer i skymundan eller i andra hand. Tvåan i Sv2 kan låta som om

det kommer i andra hand och inte är lika mycket värt, men det är ett eget ämne som de får betyg i

och det är precis lika mycket värt som i den vanliga svenskan.

   Sen är det roligt med olika kulturella inslag när man jobbar med barn ifrån olika länder. Vi

tänker inte alltid precis lika. Levnadssätt och synsätt kanske inte skiljer sig så mycket, men de här

eleverna har mycket att ge och tillföra, som ibland skiljer sig lite grann från svenska barn.

3.9 Tornhagsskolan

Hur många elever finns det på skolan?

500 ungefär

Hur många av dessa har Sv2?

Totalt 25 elever totalt, och i år är det en av dessa som går på högstadiet.

Hur många bedömer du skulle behöva Sv2 utöver dem som redan har det?

Ingen.

Vem bedömer vilka elever som behöver Sv2?

Det gör jag som Sv2lärare i samråd med klassläraren. Rektor har ju egentligen sista ordet i det

här. Men han litar på oss. Jag får nästan alla de resurser som behövs.

Hur bedömer man vilka elever som behöver Sv2?

Om eleverna börjar hos oss redan på dagis och sen går i förskolan, då träffar jag eleverna i

förskolan och pratar med dem och försöker bedöma vilken språknivå de ligger på. Jag gör också

ett ordkunskapstest, för man har sett att ordförståelse är en av de viktigaste faktorerna när man

bedömer språknivå. Man kan säga att jag gör en Performansanalys för att se vad eleven redan

kan. Kommer eleverna från förberedelseklass så vet vi ju att de är nybörjare så då gör jag inga

tester, utan de bedöms behöva Sv2 ändå. De är ju på en nybörjarnivå.

Har eleverna Sv2 istället för modersmålssvenska, eller som språkval, elevens val eller
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skolans val?

Låg- och mellanstadiet har Sv2 istället för svenska, på högstadiet har vi inte haft någon elev som

har haft nybörjarnivå, så där är Sv2 på språkvalet/elevens val.

Hur stor del av din tjänst är Sv2?

I år är den 50%.

Finns det fler Sv2lärare på skolan?

Nej.

Tycker du att det behövs mer resurser till ämnet och i så fall till vad?

På vår skola har vi en så liten procent som behöver Sv2, just nu är det bara jag, men för några år

sedan hade vi många fler elever och då var vi tre Sv2lärare på heltid. Eftersom jag är

lågstadielärare hade jag de yngre eleverna. Den som var utbildad mellanstadielärare hade de

eleverna, och en 4-9lärare hade de äldre eleverna. Men det är klart, jag ser ju på många andra

skolor att man inte lägger resurser på Sv2. Hos oss har man gjort det sedan lång tid tillbaka och

rektorerna har satsat på ämnet. Jag är nog väldigt priviligerad för jag får resurser så att det nästan

räcker till i alla fall [skratt]. Det är väl en och annan elev som inte får så mycket timmar den

skulle behöva, därför att jag inte jobbar heltid.

Vad har du för utbildning i Sv2?

Jag har 45 poäng i Sv2 och har jobbat som Sv2samordnare sedan i januari [4 mån].

Hur länge har du undervisat i Sv2?

Det är mer än 20 år.

Hur definierar du Sv2?

Det är svenska för elever eller människor som har ett annat modersmål och ska lära sig svenska i

Sverige.

Hur kan en vanlig lektion i Sv2 se ut?

Jag försöker samla ihop eleverna från olika klasser. Jag har elever från 3-4 olika klasser, och då

är det bra att ha ett gott samarbete med klasslärarna så att de skickar iväg eleverna på rätt tid så

att vi kan börja direkt. Ibland får jag ringa på snabbtelefonen och påminna dem. ”Nu börjar vi!”

Ibland kan eleverna, särskilt nya elever, tycka att det är jobbigt att gå ifrån. De känner

samhörighet med den egna klassen och vill inte gå därifrån. Jag tycker att det fungerar bättre och

bättre. När eleverna känner att de gör något meningsfullt så kommer de gärna. De känner att det

ger dem någonting. Vi brukar börja med att vi läser högt ur någon bok som vi följer upp varje



42

gång. Då kan man läsa ett stycke eller ett kapitel och sen berätta nästa gång ”Vad var det som

hände?” På så sätt kan man öva verbformer. Jag brukar försöka öva språket i meningsfulla

sammanhang. Jag tycker att det är roligt både för barnen och för mig själv. Vi pratar mycket och

jag ger eleverna mycket pratutrymme. De yngre eleverna säger ”Ska vi inte börja jobba?”, då

menar de skriva i böcker.

   Sen gör vi lite olika i olika grupper jag har. I dag till exempel, vi har planterat frön för någon

vecka sen och nu såg vi vad som har hänt i krukorna och undersökte. Vi pratar mycket. Det blir

mycket prat, men det blir naturligt prat. Alla ord som de inte förstår. ”Vad är grott? Grott? Jo, det

är ju när det börjar växa.”, ”Titta i min kruka. Vad är en kruka?”, ”jord”, ”vattna”. ”Vattna” är ett

svårt verb. Sen mätte vi hur mycket de hade växt i centimeter. ”Centimeter? Hur skriver man

det?”. Efter det får de skriva och rita vad de har gjort. Nu hade de växt väldigt så vi blev tvungna

att gå ut i bok skogen och plocka pinnar, då fick vi prata om att man inte fick bryta kvistar av

levande träd. Vi pratar mycket kring konkreta saker som namn på träd, natur. Vi sådde plantor,

skrev och ritade.

   Vi arbetar också med svenskböcker. För mig känns det bra att ha ett material som går framåt

gällande grammatik och ordförråd. Om man drar på så förstår barnen inte, men med de här

böckerna så bygger man hela tiden på det de kan. Det finns också sidor som handlar om

relationer som mormor och morfar, och de kan man ägna lite mer tid åt innan man lämnar dem.

Det kan vara ganska kämpigt för en del barn som har förlorat kontakten med sina släktingar. Jag

tror att det kan vara jättebra att prata om såna saker så att de får upp det till ytan. Ofta går det inte

att prata om det hemma för det kan vara för jobbigt för föräldrarna. Barn tror ofta att det är deras

fel. De har fått höra att man flyttade för att barnen skulle få det bra. När man pratar om det här så

måste man vara försiktig så att man inte kränker någon.

Är Sv2 viktigt som kärnämne? Varför? Varför inte?

Ja, absolut! De elever som behöver Sv2 har ju inte basen, grunden, i språket. Då är det svårt att

bygga på nya kunskaper i andra ämnen. I andra ämnen så förutsätter man att alla har samma

språkkunskaper. Det är viktigt så att man inte lämnar någon i sticket.

Har skolan en kursplan för Sv2?

Ja. Linköpings kommun kom ut med en 1996, och så har vi en lokal kursplan på skolan från

2001.

Tycker du att du följer den i din undervisning?
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Ja. Jag har dem målen framför ögonen när jag undervisar. Jag delger dem till föräldrar och elever.

3.10 Ånestadsskolan

Hur många elever finns det på skolan?

Just på högstadiet? Ja, det är fyrparallelligt i sjuan, åttan och nian... Ungefär 360, bör det bli.

Hur många av dessa har Sv2?

På högstadiet är det inte många. Det är faktiskt bara 3 stycken.

Hur många bedömer du skulle behöva Sv2 utöver dem som redan har det?

Det vet jag faktiskt inte. När det uppstår ett behov, när man misstänker att någon skulle behöva

Sv2, då tillfrågas jag om jag kan göra något slags test eller någon bedömning. Så är ju fallet med

dem som jag har på högstadiet. På något sätt har det kommit från föräldrar eller från lärare: att

den här eleven, mitt barn, behöver nog Sv2.

Får alla elever som bedöms behöva Sv2 den undervisningen?

Ja, i den omfattning som det har varit så är det så, kan man säga. Nu kommer vi in på saker som

timfördelning. Man kan säga så här att rutinerna kring Sv2 på den här skolan har inte fungerat.

De finns inte. Det är någonting som jag har fått kämpa för. Sv2 låg ju nere när jag började här på

skolan för två år sedan. Det hade funnits en gång i tiden, men vid tiden för att jag började fanns

det ingen Sv2, utan det togs upp igen när jag började. Så det fanns ingenting för mig att ta över.

Jag kunde inte fråga någon lärare, det fanns ingen organisation kring det här, och inga rutiner

som jag kunde ta över. Eftersom jag då var nybakad lärare så ska jag säga att det är ju någonting

som jag inte har lärt mig på lärarutbildningen, det här med att testa elever, när gör man det och ...

Jag hade ju ingen erfarenhet. Vad kan jag begära egentligen? Nu glömde jag bort frågan ...

Får alla elever som behöver Sv2 den undervisningen?

Ja, det får han. Men det är väl alltid så att man tycker att man behöver mer resurser. Man vill ju

alltid ha mer. Jag tycker att jag är väldigt låst av min timplan. Jag har ju flera ämnen och då

känns som om det inte finns resurser att plocka bort mina grupper till förmån för Sv2. Det finns

en Sv2lärare till på skolan som inte är utnyttjad.
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   Fast det är klart att på högstadiet har jag nog blivit tillgodosedd. Där har jag fått lite mer Sv2

och där kan jag tycka att jag hinner med dem. Att de får dem resurser som behövs. På

mellanstadiet är behovet större. Dessutom har högstadiet sin egen ekonomi. De olika stadierna

har olika konton.

Vem bedömer vilka elever som behöver Sv2?

Första signalen kommer till klassföreståndaren på något sätt. Man har skäl att anta att den här

eleven behöver Sv2. Det kanske är en invandrarelev, och då har man ögonen lite mer på den

eleven. Då märker läraren att den eleven behöver Sv2 och så blir jag kontaktad. Jag testar eleven

och gör en slags bedömning om behovet finns.

Är rektorn inblandad?

Nej, det är han inte. Jag gör en samlad bedömning av de elever som jag har och så önskar den tid

som jag tycker krävs. Då har det inte blivit så mycket som jag har velat.

Hur bedömer man vilka elever som behöver Sv2?

Jag gör ett test. Jag har ett testmaterial. Det fanns det gamla svantestet som jag har använt mig av,

inte på högstadiet men på låg- och mellanstadiet, för det var det enda som jag hade att gå på. Då

var jag tvungen att använda dem, men jag tyckte att de kändes lite föråldrade, de kändes inte

fräscha, så jag beställde Bokup. Det är från Finspång och det tycker jag är ett ganska bra material.

Det finns för alla årskurser från ett till nio. Bokup är dels ordförståelse, sen är det lucktester och

sen är det arbetsuppgifter som är ämnesbundna. Man testar elevens kunskaper om ämnesbundna

begrepp, som matematik och geografi. Sen rättar man och får fram poäng och sen så räknar man

ut procentsats. Hamnar man under 80 % så anser man att eleven är i behov av Sv2. Oftast är det

ordförrådet som är eftersatt, som man inte har i den utsträckning som man behöver.

Har eleverna Sv2 istället för modersmålssvenska, eller som språkval, elevens val eller

skolans val?

Det är lite olika på hög- och mellanstadiet. På högstadiet går två av dem ifrån sina Sven-

lektioner, istället för ytterliggare ett språk har de förstärkning i svenska och engelska här på

skolan, Sven, och två av dem går ifrån de lektionerna. Sven är en förstärkning i svenska och

engelska och då tar vi fasta på att de får förstärkning i svenska, i och med att de har Sv2. Den

tredje eleven som jag har går iväg på en Solektion.

Så de har modersmålssvenska, och får Sv2 som förstärkning?

Ja.
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Hur stor del av din tjänst är Sv2?

Jag har ju min timplan. Jag har 3,5 klocktimmar i veckan.

Finns det fler Sv2lärare på skolan?

Det finns ingen mer som jobbar med Sv2. Det finns en lärare till, men hon är outnyttjad. Hon har

fyllt ut sin tjänst med annat.

Tycker du att det behövs mer resurser till ämnet och i så fall till vad?

Jag tycker att man behöver mer tid, egentligen skulle vi behöva vara två lärare, men då blir det ju

mer tid för skolans del. Lokaler saknas också. Jag har ett klassrum där jag är, men det är ju

ingenting som jag har för mig själv, utan det delar jag med andra. Dessutom har jag ju fått jaga

det själv. Det är ingenting som läggs in. Jag kan inte förvara material där eller så. Jag skulle ju ha

kunnat ordna ett låsbart skåp, men det får jag ordna själv och då har det inte blivit av. När jag har

fått min Sv2tid, då jagar jag lokaler själv. Jag vet inte varför det är så, men det har varit så från

början. Det fanns inga rutiner för Sv2 från början, utan jag fick ordna allt själv när jag kom.

   Jag har ett Sv2konto som jag är ensam ansvarig för eftersom det bara är jag som undervisar i

Sv2, och jag tror att det är 4000 kronor per år. Det har ju räckt hittills, men med fler elever än vad

vi har nu då räcker det inte. Pengarna är baserade på hur stor del ämnet utgör. Pengarna ligger i

en pott som delas ut till de olika ämnena och det här är ju ett väldigt litet ämne sett till andra

ämnen. svenska som ämne har 100 000 kronor, tror jag, på högstadiet. Men å andra sidan så har

ju jag totalt sett bara en 7-8 elever. Ändå känns det så att det kanske ... Det går med nuvarande

elevantal att klara sig på det.

Vad har du för utbildning i Sv2?

40 poäng. Jag har engelska, svenska och Sv2, och undervisar även i bild.

Hur länge har du undervisat i Sv2?

Det blir två år. Jag började här direkt när jag var klar med lärarutbildningen.

Hur definierar du Sv2?

Det var en svår fråga. [Skratt] Nu måste jag tänka på vad vi gör, hur och varför...

   Sv2undervisningen ska ge dem det viktigaste verktygen till att få ett språk, vilket jag tycker är

grundläggande för att klara de andra ämnena och livet i övrigt, både här och hemma. Man

fungerar i ett socialt sammanhang eller i olika sociala sammanhang, med språket som redskap

och då kan man också fungerar i skolan som helhet. Det är vad Sv2 är.

   Sv2 tar mera hänsyn till individen än vad man kanske gör när man har en helklass i svenska.
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Man resonerar mycket mer kring saker, för att belysa saker från olika håll. Man ger dem många

ord och begrepp för många företeelser i deras omvärld.

Hur kan en vanlig lektion i Sv2 se ut?

Jag sitter med en elev i taget på högstadiet, alternativt två. Då blir det en väldigt personlig prägel

på en sån lektion. Det informella samtalet får ganska stor betydelse. Jag som pedagog försöker

locka fram och träna upp förmågan att prata om saker på ett nyanserat sätt, genom att jag kanske

ställer följdfrågor. Jag som föredöme använder ett språk som inte deras kompisar gör. Så tycker

jag att det kan se ut. Vi sitter bredvid varandra och pratar, och sen kan det vara så att man har

någon sorts arbetsuppgift, att man jobbar med något, en uppgift, t.ex. ordkunskap. Hela tiden

jobbar vi tillsammans så att de gör uppgifterna och vi kommenterar uppgifterna tillsammans och

pratar omkring dem. Jag försöker förklara och ger lite mer kött på benen. Det är ungefär så det

ser ut. Samtal och eget arbete, tillsammans med mig.

   Det har hänt att jag har bett deras lärare att de ska skicka med det som de för tillfället läser och

att vi går igenom texten och tittar på vad de förstår och resonerar kring texten. Det har jag gjort

ganska mycket på mellanstadiet. Det är ofta So, eller matten om det är lästal.

Är Sv2 viktigt som kärnämne? Varför? Varför inte?

Ja, det tycker jag naturligtvis. Utan ett fungerande språk så hjälper det inte om man är duktig i

t.ex. ett ämne, för man förstår det inte fullt ut om man inte har språket. Sen är det viktigt att ha ett

fungerande språk i det sociala sammanhanget på skolan, annars är det lätt att hamna i ett

utanförskap. Språket öppnar dörrar.

Har skolan en kursplan för Sv2?

Nej, det har jag aldrig sett någon. Det har aldrig kommit upp till diskussion. Jag kör på, och jag

har skolverkets kursplan för Sv2 som jag går efter, men jag har inte brutit ner den till någon slags

lokalt för skolan. Den blir min ledstjärna.

Tycker du att du följer den i din undervisning?

Jag kan ju inte säga att jag håller mig ajour med den och uppdaterar mig på den, det kan jag inte

säga att jag gör, men jag har läst den och tittar på den emellanåt för att inte tappa fotfästet i

Sv2undervisningen. Jag tittar om jag ligger i rätt spår så att jag inte svävar ut någonstans. Jag

känner att jag följer någon slags spår som ändå stämmer överens med kursplanen.

Övrigt?
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Som Sv2lärare måste man stå på sig. Om ämnet är styvmoderligt behandlat, så har jag lärt mig att

man verkligen måste kämpa för det, och det har jag varit dålig på. Samtidigt är det väldigt svårt

att hinna med alltihop. Jag har inte bara dem, jag har bild också, helheten gör att man inte riktigt

hinner med som man skulle vilja.

   Rutiner är viktigt att det finns, som t.ex. vem som behöver Sv2, när de ska testas, hur de ska

testas och så där. Det är klart att på en sån här skola när det går väldigt få invandrarelever så

kanske det är lätt att det blir så, men det borde ju inte vara så svårt att organisera, kan man tycka.

Det berör ju inte så många lärare, och så många elever. Däremot kan jag tänka mig att en skola

som har många invandrarelever är tvingad till att ha en bra organisation omkring Sv2, just för att

det är så många som det berör. Vi är ju verkligen en minoritet här. Därför vore det ju bra om vi

var två verksamma Sv2lärare här. Det finns ju ingen som jag kan bolla idéer med. När jag började

här som ny lärare, jag visste ju ingenting. Jag har ju fått gå efter eget huvud. Det fanns ingenting

att ta över. Allt gammalt material låg bara nedpackat i en kartong. Det var inte lätt. Jag tycker inte

att det är någon riktig ordning på Sv2 än. Det är mycket som är oklart om Sv2 på den här skolan.

Just det här med hur mycket tid man ska ha egentligen. Om jag gör en bedömning att jag behöver

5 timmar, då har ju jag gjort den bedömningen och då tycker jag att den bedömningen ska räcka.

Vem ska annars göra den bedömningen om inte Sv2läraren gör den? Men sen får jag då rätta mig

efter att det inte går på grund av det och det, och då kan man bara göra ett halvdant jobb. Jag har

för lite tid.

   Hur gör man om det börjar en ny elev mitt i en termin? Var ska jag ta den tiden ifrån? Ska jag

kunna förändra mitt schema? Det måste jag ju göra då. Det måste finnas någon slags beredskap

för detta.

   Jag trivs med att jobba med Sv2 och har begärt att få jobba mer med det. Jag har velat ha

förändringar i min tjänst så jag får mer Sv2. Det är något som jag verkligen vill jobba mer med

för där känner man verkligen att man gör något, man hjälper någon med något som är väldigt

viktigt. Ofta ser man stora framsteg. Man har kanske en motivation som man inte finner i en

vanlig svenskundervisning. Man jobbar med färre elever och kommer närmare dem. Det blir lite

mer informellt. Man kan ställa om sig mycket snabbare i sin undervisning och vara lite

uppmärksam på hur eleven mår, vilket kan vara svårt när man har en klass med 20 eller 30 elever.

Då måste man köra på med det man har planerat trots att man ser att någon mår dåligt, för annars

hinner man inte. I Sv2 är man mer flexibel på grund av att man har ett fåtal elever att jobba med.
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   Nu låter det som om jag är jättenegativ, och en del kring Sv2 är negativt, men som skola är den

här toppen. Det är en lugn skola, med bra stämning bland kollegier och i korridorerna.

3.11  Berga Skola

Biträdande rektor Gunnar Englund på Berga skola förklarade över telefonen varför skolan hittills

inte har haft någon Sv2 på skolan. Skolan var klar 1965, och då fanns inte Sv2 som ämne. De

speciallärare som finns på skolan idag har varit där länge, och rektorn tror att de har kompetens

att undervisa de elever som eventuellt har behov av Sv2. Skolan har en speciallärare i en liten

grupp i år 8 som för tillfället utbildar sig inom Sv2, dessutom har skolan utlyst en tjänst inför ht –

02 om Sv2/spanska. Englund hänvisar vidare till biträdande rektor Elisabeth Bonbeck som vet

mer om språk, och som lovat att ringa upp och svara på eventuella frågor. Elisabeth Bonbeck

ringde aldrig upp.
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4 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION

Under följande kapitel sammanfattas intervjuerna och jämförs med det som står i

styrdokumenten. Jämförelsen mellan teori och praktik, d.v.s. litteraturdelen och den empiriska

undersökningen, ligger till grund för mina egna åsikter och tolkningar.

4.1 Elevantal

I litteratur om Sv2 rekommenderas att inte ha för små undervisningsgrupper. I allt för små

grupper kan eleverna bli passiva och för att kommunikationen ska bli levande bör redovisningar,

diskussioner och andra verbala aktiviteter bedrivas i grupp36. Många skolor har dock inte något

stort antal Sv2elever, och därför kan man inte genomföra undervisningen i grupper.

Berzeliusskolan hade 11 elever i Sv2, Ekholmsskolan hade en grupp med tre elever och en

särskolegrupp med två elever, Nya Munken hade 13 elever med fyra elever per grupp.

Rydsskolan hade 27 Sv2elever, Tornhagen hade 25 Sv2elever varav en på högstadiet.

Ånestadsskolan hade tre elever i svenska som andraspråk och de undervisades en och en eller två

och två.

   På en del skolor framfördes tankar om att det var bättre för eleven att sitta själv med läraren för

att få hela lärarens uppmärksamhet, medan andra skolor försökte ha en grupp för att få igång en

meningsfull konversation.

   Som flera lärare har påpekat är samtalet viktigt för att eleverna ska utveckla sitt språk. Eleverna

behöver pröva sig fram och öva meningskonstruktioner och uttal i meningsfulla situationer.

Samtalet blir naturligt i en grupp där man kan argumentera och diskutera och där det viktiga är att

utrycka sig, inte hur man uttrycker sig. Elever i en liten grupp får hela lärarens uppmärksamhet

och det kan bli väldigt intensivt. Eleverna har aldrig någon möjlighet att slappna av, utan de

måste hela tiden befinna sig på helspänn. Det ideala vore att ha lite större samtalsgrupper där man

hade argumentationer, diskussioner, där eleverna höll föredrag, och där man på alla sätt gav

eleverna möjligheter att uttrycka sig muntligt. Dessutom skulle man kunna ha någon timme i
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veckan där man delades in i mindre lektioner, eller satt med läraren en och en, och individuellt

övade grammatik och uttal där eleven hade störst behov. En elev som har svårt att skilja på de

mjuka vokalerna kunde sitta med läraren och öva fonetik framför en spegel.

   Problemet är just att det inte finns så många elever som skolorna har bedömt vara i behov av

svenska som andraspråk att det är möjligt att följa rekommendationerna om större grupper.

4.2 Behov

I grundskoleförordningen står det att Sv2 ska anordnas för de elever som har behov av det och

har ett annat modersmål, har gått i skolan i ett annat land, eller om eleven har ett annat

umgängesspråk med en eller båda av sina föräldrar. En elev med behov av svenska som

andraspråk har alltså rätt enligt skollagen att få det.

   Nästan alla intervjuade lärare ansåg att de elever som behövde Sv2 fick det. Ett fåtal lärare hade

själva inte gjort bedömningen och visste därför inte med säkerhet om det fanns några andra elever

på skolan som var i behov av svenska som andraspråk. På Folkungaskolan var det några elever

som behövde Sv2 men som inte hade det på grund av att de inte fungerade i

gruppsammansättningen. De passade inte in. Ledningen var medveten om problemet. Nya

Munken har en ny lärare i Sv2 som inte har jobbat på högstadiet förut. Hon har heller inte utfört

tester på eleverna, utan det tror hon att Lena Eckermo, Sv2samordnare i Linköpings kommun, har

gjort. Därav visste läraren inte heller om det var fler elever på skolan som var i behov av Sv2.

   Eleverna testades framför allt med hjälp av Svantestet och/eller Bokup. Båda testen testar bland

annat ordförståelse, lucktest och ämnesbundna arbetsuppgifter. Även samtal med lärare, elever

och föräldrar föregick ett beslut att en elev behöver Sv2, liksom hänsyn till vad som sagts och

beslutats av tidigare lärare på andra skolor där eleven gått. Läraren på Tornhagsskolan ansåg sig

göra en performansanalys, dvs. en heltäckande analys av en inlärares interimspråk37, för alla sina

elever.

                                                                                                                                                             
36 Svenska som andraspråk – fördjupade studier s. 27 och Bergman P. m fl., 1992, s. 71ff.
37 Bergman P. m fl., 1992, s. 8. Interimspråk är en invandrarelevs olika varianter av språket, där eleven omedvetet
konstruerar och provar sina regler.
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   Trots att de flesta lärarna ansåg att de följde skollagen och att de elever som var i behov av

svenska som andraspråk fick det, så var många lärare missnöjda med de test som finns och de

ansåg att det var svårt att avgöra exakt vilka elever som är i behov av Sv2. Jag tycker att det vore

bra om man fick lära sig mer om de olika testerna på universitetet när man läser svenska som

andraspråk. Själv har jag knappt sett något av testerna, och att komma ut i verkligheten och

använda testen för att bedöma vilka elever som är i behov av Sv2 känns lite osäkert. Jag förstår

att testen och svårigheten med att få ett helt säkert resultat om eleven är i behov av Sv2 eller inte,

kan skapa en osäkerhet hos lärare och att det kan vara svårt att begära den tid som behövs om

man inte känner att man har tillräckligt med stöd för sin bedömning.

   Många lärare påpekade att det kan finnas invandrarelever som är i behov av

specialundervisning, och dessa elevers behov skiljer man från de som är i behov av svenska som

andraspråk. Det finns både svenska elever och invandrarelever som är i behov av

specialundervisning för att de är svaga i något ämne. Det är inte en uppgift inom Sv2 att hjälpa de

barnen, utan de ska precis som sina svenska klasskamrater få hjälp av en speciallärare.

   I styrdokumenten rekommenderades det att man i undervisningen använde sig av bland annat

facktexter för att eleverna skulle vänja sig vid det språket38. Det står också i styrdokumenten att

Sv2lärare inte ska behöva undervisa i andra ämnen än sina egna 39. Flera av de intervjuade lärarna

låter eleverna ta med material som man arbetar tillsammans med på lektionen. Sv2läraren har inte

ansvar för undervisningen i andra ämnen, men genom att titta på texten tillsammans lär sig

eleverna hur fackspråket i läroboken kan se ut, de får möjlighet att få ord och begrepp som är

knutna till vissa ämnen förklarade för sig och de får en djupare förståelse för lärobokens innehåll

samtidigt som språket utvecklas. Sv2 är inget stödämne till andra ämnen, men andra ämnen kan

användas som underlag till diskussioner om det svenska språket samtidigt som eleven får en

möjlighet ta till sig undervisningen.

   Läraren på Ekholmsskolan säger att man ska skilja på Sv2, som är ett kärnämne, och

stödämnen eller studieteknik. Studier av facktexter från andra ämnen är givetvis inget som man

kan syssla med hela tiden. Precis som man läser olika texter och gör lättare textanalyser av dessa,

så kan andra ämnens läroböcker utgöra en del av de olika texterna. Andra texter kan vara

                                                
38 Svenska som andraspråk – fördjupade studier, s. 16 ff.
39 Bergman P. m fl., 1992, s. 70 ff.
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tidningar, kokböcker, brev, skönlitteratur. Språket förändras beroende på vem som ska läsa det,

innehållet och på vilket sätt det förmedlas.

4.3 Schemat

I grundskoleförordningen står det att svenska som andraspråk ska anordnas istället för

undervisning i svenska, och därutöver kan det anordnas som språkval, elevens val eller inom

ramen för skolans val. Många gånger måste dock elever gå ifrån sina vanliga lektioner för att ha

Sv2 samtidigt som de ska lära sig samma sak som de andra eleverna i klassen, fast under kortare

tid. 40 Ute på skolorna varierade det när undervisningen för Sv2 var förlagd. På Berzeliusskolan

hade man tidigare försökt att ha Sv2 parallellt med svenska, men det hade inte gått av

schematekniska skäl. Nu har huvuddelen av eleverna Sv2 på elevens valtid, men vissa elever har

det på sin håltimme, lunchrast eller efter skoltid. Även på Folkungaskolan får eleverna komma på

sina raster. Tidigare hade man försökt att ha undervisningen på elevens val, men då valde

eleverna roligare saker. På Ånestadsskolan går några elever ifrån sina SVEN-lektioner (stöd i

svenska och engelska), medan någon går iväg från en So-lektion. På Ekholmsskolan har eleverna

Sv2 istället för modersmålssvenska, och särskolan har det på elevens val. Även på Rydsskolan

har man Sv2 parallellt med svenska, och där betonar man att lika mycket vikt läggs vid Sv2 som

vid svenska. På Tornhagsskolan har låg- och mellanstadiet Sv2 istället för modersmålssvenska,

medan de på högstadiet inte är på nybörjarnivå och därför har undervisningen på

språkvalet/elevens val. Läraren på Nya Munken tyckte inte att det var bra att eleverna hade Sv2

parallellt med modersmålssvenska eftersom hon tycker att de behöver så mycket språkstimulans

de kan få. Vissa elever har undervisning på sina raster och under lunchen, men läraren hade

föredragit att eleverna kom efter skoltid.

   Problemet verkar vara att göra ett schema som passar alla. Eleverna går i olika klasser, har olika

lektioner, läraren undervisar i fler ämnen än Sv2 och det kan bli svårt att få allt att gå ihop. Några

av skolorna följde grundskoleförordningen, medan andra skolor lät eleverna få undervisning

utöver skoltid på raster och liknande. Problemet då kan bli att eleverna inte är motiverade att gå

på undervisningen eller inte orkar med den. Med tanke på att målet för undervisningen i Sv2 är
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att eleverna ska kunna tillgodogöra sig så mycket som möjligt för att ha möjlighet att fungera på

samma villkor med elever som har svenska som sitt förstaspråk, så är det viktigt att man

motiverar eleverna och får dem ta till sig undervisningen och dess innehåll.

4.4 Läraren

Svenska som andraspråk började utvecklas vid universiteten 1973 och fick formell status 1988.

Fortfarande är det dock många lärare som undervisar i Sv2 men som inte har någon utbildning i

ämnet41. Bland de intervjuade lärarna hade de flesta de 40 poäng i Sv2 som man rekommenderas

att ha för att räknas som behörig. Läraren på Ekholmsskolan har 20 poäng, men anser att

erfarenheten väger upp det. Läraren har jobbat med Sv2 i 6-7 år och har därefter hela tiden

kompetensutvecklat sig, får utbyte med studenter genom att ta emot lärarpraktikanter och är

intresserad av sitt ämne och läser om det. Läraren på Nya Munken har jobbat med Sv2 i tre år,

men det här är den första terminen på högstadiet. Läraren har ingen utbildning i Sv2, men anser

att hennes erfarenhet som lärare gör att hon klarar av att undervisa i Sv2. Läraren tycker att hon

har fått mycket tips och idéer på Sv2träffarna som Sv2samordnaren anordnar.

   Läraren på Rydsskolan poängterar att det är viktigt att ha utbildade lärare i alla ämnen, men i

Sv2 i synnerhet. Det är ett tungt ämne och för att kunna bedöma vilken språknivå eleverna

befinner sig på och vad de är i behov av för hjälp så måste man ha en utbildning i svenska som

andraspråk.

   Flera lärare påpekar att det är ett ensamt ämne och att man som lärare måste vara tuff för att

kunna driva igenom det man anser vara bäst för eleverna. Läraren på Ånestadsskolan anser att det

vore bra om man var två lärare i Sv2 på skolan så att man hade någon att bolla idéer med. Läraren

på Rydsskolan hade varit borta och kunde när hon kom tillbaka diskutera och jämföra elever med

sin vikarie. Hon tyckte att det var bra att få känna att man hade liknande uppfattning och det

stärkte henne som lärare att få sina tankar bekräftade. Återigen är problemet att det inte finns så

många elever med svenska som andraspråk i skolorna och därmed är det inte heller möjligt att

fördela eleverna på fler lärare eftersom grupperna då skulle bli ännu mindre.

                                                                                                                                                             
40 Bergman P. m fl., 1992, s. 71 ff.
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   I den här undersökningen hade 5 av sju lärare den behörighet som rekommenderas för att

undervisa i Sv2. När jag har varit ute i skolorna och har deltagit i samordningsträffarna i Sv2, har

det framkommit många gånger att en del obehöriga lärare får Sv2 för att fylla ut sina timmar. De

är inte utbildade i Sv2, men eftersom det är så få elever på skolan som behöver Sv2 och därmed

drabbas, och eftersom det är ett ämne som inte prioriteras så anses det lämpligt att den läraren

som behöver fylla ut sin tid får ta Sv2. Jag har hört en lärare säga att hon utnyttjar tiden till att

vara med den eleven som hon har och hjälpa eleven med de saker som han/hon är i behov av.

Den här eleven hade mycket ont i huvudet och hade dålig hållning, så det ägnade de lektionerna

åt. På schemat stod Sv2...

4.5 Resurser

Sedan 1994 är Sv2 ett eget kärnämne med egna kursplaner och betygskriterier42. Trots det

behandlas ämnet ofta som ett stödämne och hamnar i skymundan. Av de lärare som har

intervjuats har bara en lärare sagt sig vara helt nöjd med de resurser som finns (Rydsskolan).

Ytterligare tre lärare är nästan nöjda. Berzeliusskolans lärare är inte nöjd med det

schematekniska. Läraren på Ekholmsskolan anser sig vara nöjd idag jämfört med hur det var

tidigare, men det finns alltid saker man kan önska sig. Tornhagsskolans lärare tycker att

resurserna nästan räcker, men är medveten om att alla elever inte får tillräckligt mycket timmar

på grund av att läraren inte arbetar heltid. Resterande skolor tar upp tidsbristen och skulle vilja ha

fler timmar. På Folkungaskolan anser läraren att undervisningen är mer specialundervisning, än

vad det är Sv2. Läraren efterlyser mer ”ren” Sv2 och mer tid för att hinna med alla elever och

deras behov. Idag prioriteras t.ex. uttalssvårigheter bort eftersom det inte finns tid. Nya Munkens

lärare tycker att det finns alldeles för lite tid och ifrågasätter vad eleverna egentligen får ut av den

lilla tid som finns. Läraren på Ånestadsskolan saknar rutiner på skolan. Han tycker inte att tiden

räcker till, det finns inga lokaler, och inte så mycket pengar. Med den lilla grupp Sv2elever som

finns på skolan räcker pengarna, men läraren tycker att ämnet känns lite undanskuffat jämfört

med svenska.

                                                                                                                                                             
41 Svenska som andraspråk – fördjupade studier s. 8.
42 Bergman P. m fl., 1992, förord.
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   Trots att de intervjuade lärarna nästan alla var behöriga så tror jag att det många gånger

förekommer att obehöriga lärare undervisar i Sv2. Ämnet ges inte de resurser som behövs i fråga

om lärare (utbildad personal), tid (de flesta lärarna ville ha mer tid till Sv2 för att hinna med allt

att hjälpa eleverna med det de hade behov av) rutiner (rutiner om hur och när man testar, vad som

händer om en elev kommer in mitt i en termin, vad man som lärare har rätt till o.s.v.) och i vissa

fall ekonomiskt och /eller lokalmässigt.

4.6 Ämnesdefinition

Svenska som andraspråk är ett kärnämne riktat till elever som av någon anledning har svenska

som sitt andraspråk, dvs. har ett annat språk som modersmål. I skollagen finns det förordnat vem

som har rätt till Sv2 och när det ska anordnas.

   Läraren på Berzeliusskolan anser att Sv2 påminner om främmande språkundervisning. Att ha

ett språk som inte räcker till är ett handikapp och undervisningen ska leda till att man bygger upp

begrepp och ordförråd. Sv2undervisningen ska ge eleverna de viktigaste verktygen till att få ett

språk, och det är grundläggande för alla andra ämnen och för att fungera i ett socialt

sammanhang, anser Ånestadsskolans lärare i Sv2. Läraren tror att Sv2 kan ta mer hänsyn till

individen än vad man kan i en helklass i modersmålssvenska.

   Ekholmsskolans Sv2lärare gör definitionen att det är ett ämne för elever som inte har uppnått

svenska som förstaspråk eftersom de har ett annat språk som huvudspråk. Läraren på Rydsskolan

säger samma sak och förtydligar att man är född med ett annat språk, att föräldrarna har ett annat

modersmål. Tornhagskolans lärare tillägger också att eleverna ska lära sig svenska i Sverige.

   Svenska som andraspråk handlar om att leta upp grunderna och bristerna hos de elever som

deltar i undervisningen, anser läraren på Folkungaskolan.

   Nya Munkens lärare ser det som två falanger inom Sv2, där den ena förespråkar att det ska vara

ett eget ämne och att man ska följa kursplanen, medan den andra gruppen hjälper eleverna med

det som de behöver stöttning med.

   Alla lärarna hade intressanta definitioner om vad de tyckte att Sv2 var. Några ansåg att det

redan sades i namnet, svenska som andraspråk, medan andra tyckte att det vare lite svårdefinierat.



56

   Genom att bygga upp ordförråd och begrepp ger man eleverna ett verktyg för att klara sig.

Språket öppnar dörrar och har man inte det så blir man utanför och kan inte förstå och följa med

vad som händer i samhället. Svenska som andraspråk handlar om att ta reda på vad eleverna

redan kan och vad de behöver få förtydligat och få öva på, för att eleverna ska ha samma

möjligheter som svenska elever.

4.7 Undervisningen

Ett av målen med undervisningen i Sv2 ska vara att eleverna vågar kommunicera och de ska ges

möjlighet att utveckla ett så rikt språk som möjligt 43. Ordförståelsen är viktig, inte minst ordens

bibetydelser och värdeladdning44. Genom att använda sig av olika sorters texter, såsom

skönlitteratur och lärobokstexter45, får eleverna se hur olika texter är uppbyggda och genom att

läsa mycket automatiserar de språket och dess funktioner. I all undervisning i svenska och

svenska som andraspråk ska man försöka lägga upp undervisningen så att de fyra begreppen

kommer med, läsa, skriva, lyssna och tala. Även språklära bör tas upp46.

   Läraren på Berzeliusskolan arbetar mycket med texter, både autentiska texter, skönlitteratur och

tidningar. De går på bio och har dessutom olika projekt för att få in språket och det naturliga

samtalet i undervisningen, som man har försökt att variera för att få med alla delar, både läsa,

skriva, lyssna och prata.

   Läraren på Ekholmsskolan anser att huvuduppgiften är att forma eleverna för att jobba för

demokratin. Genom att koppla lektionerna till verkligheten kan eleverna förstå varför de behöver

språket och känna ett behov av att behärska det. Läraren vill gärna tvinga eleverna att tänka till

och ta ställning och genom t.ex. att skriva ett personligt omdöme om en bok får de öva sig i att

motivera och argumentera för sina synpunkter. Läraren anser att man står utanför samhället om

man inte kan ta del av det språk som används i massmedia, eftersom man inte kan ta ställning till

olika företeelser.

                                                
43 Svenska som andraspråk – fördjupade studier. s. 31 och s. 24.
44 Ibid., s. 18.
45 Ibid., s. 16 ff.
46 Ibid., s. 27.
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   Eleverna tar ofta med material till undervisningen i Sv2 på Folkungaskolan, och tillsammans

går de igenom textens innehåll och uttal. Det blir också mycket lekar, som ordjakt, ordormar och

klockdomino. De läser t.ex. kamratposten och jämför innehållet med elevernas liv och fritid.

   Genom att eleverna får ta med det material som de själva känner att de behöver hjälp med tror

läraren på Nya Munken att eleverna av sin egen ”drivkraft” är motiverade att arbeta. Läraren

anser att eleverna är i behov av hjälp i allt och att man kan ge dem vad som helst. Ibland pratar de

om aktuella ämnen, och läraren tycker att det finns bra material att jobba med på Internet.

   I undervisningen i svenska som andraspråk på Rydsskolan jobbar man ungefär som i svenskan,

men anpassar den lite mer efter eleverna genom att t.ex. ha lite tydligare genomgångar och

lektionsupplägg. De pratar mycket, förklarar mycket, slår i ordböcker och följer kursplanen i

grammatik och läsning, som betonas. Det blir mycket ordkunskapsträning och läsförståelse och

man läser mycket.

   Läraren på Tornhagsskolan försöker göra undervisningen meningsfull för att motivera eleverna.

De läser högt ur en bok som de nästa gång muntligt redovisar. På så sätt övar man verbformer,

och läraren försöker öva språket i meningsfulla sammanhang. Eleverna får mycket pratutrymme

och genom projekt försöker läraren skapa naturliga talsituationer. Eleverna får också jobba i

svenskböcker med grammatik och ordförråd. De kan också behöva prata om släktingar och

relationer och vad de har varit med om.

   På Ånestadsskolan får det informella samtalet en stor betydelse och läraren försöker

pedagogiskt träna upp förmågan hos eleven att prata på ett nyanserat sätt. Läraren fungerar som

ett språkligt föredöme. Ibland arbetar man med någon arbetsuppgift då man tillsammans

kommenterar uppgifterna.

   Alla lärare försökte att få in läsning och samtal i undervisningen, och de försökte att på olika

sätt skapa möjligheter för eleverna att utveckla ett rikt språk. Om undervisningen är ensidig och

upplagd på samma sätt varje gång, så tror jag att eleverna tappar motivationen och att de därmed

inte får ut lika mycket av lektionen. Nya Munkens lärare lät eleverna ta med sig eget material,

och det tror jag är bra, så länge det inte går till överdrift.

   Flera lärare påpekade vikten av att öka ordförståelsen, men det var ingen som pratade om

ordens bibetydelser och värdeladdning. Däremot pratade de flesta lärare om olika

språksituationer och att använda sig av olika texter, som skönlitteratur och tidningar, och genom

det så ser barnen orden i olika sammanhang och kan därmed utöka ordförståelsen.
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   Ekholmsskolans lärare säger att hon inte kan se Sv2 som ett isolerat ämne, för det är inget

isolerat ämne, utan det är många ämnen. På samma sätt så är svenska och Sv2 det mesta. Vad du

än jobbar med så kan du få in svenskan genom att prata, lyssna, läsa och skriva om det ni gör.

Tänker man så så är all undervisning bra undervisning och följer styrdokumentens

rekommendationer. Men samtidigt tror jag att en engagerad lärare med en bestämd tanke bakom

det han/hon håller på med kan motivera eleverna så mycket mer, och därmed ge undervisningen

en helt annan kvalitet. Nästan alla lärare verkade ha en tanke bakom sitt sätt att arbeta och

försökte därigenom att uppnå vad de trodde skulle gynna eleverna och deras språkutveckling

bäst.

4.8 Sv2 som kärnämne

   Sedan 1994 är Sv2 ett eget kärnämne, inskrivet i läroplanen, med egen kursplan och

betygskriterier. Att Sv2 är ett kärnämne innebär att elever på högstadiet som läser Sv2 måste få

godkänt för att komma in på gymnasiet.

   Läraren på Berzeliusskolan anser att utan det majoritetsspråk som talas i landet är man

handikappad. Språket är ett redskap och Sv2 hjälper till att erövra det verktyget. Ånestadsskolans

lärare håller med om att det är lätt att hamna i ett utanförskap om man inte har språket och att

språket öppnar dörrar. Även om man är duktig på något så hjälper inte det om man inte har

språket.

   Läraren på Ekholmsskolan ser Sv2 som en förutsättning för att eleverna ska kunna lära sig att

till fullo behärska språket, och läraren på Rydsskolan anser att eleverna behöver det stöd som Sv2

blir och att de behöver placeras i mindre grupper än i modersmålssvenska för att få mer hjälp. De

elever som har Sv2 har inte basen, grunden, i språket, och då blir det svårt att bygga på kunskaper

i andra ämnen, anser Tornhagsskolans lärare. Läraren på Folkungaskolan tycker att det är viktigt

att komma vidare språkmässigt och få ett djupare språk med bättre uttal och förståelse. Läraren

påpekar också vikten av att komma in i det svenska samhället och förstå kultur och traditioner,

som t.ex. gå till posten. Nya Munkens lärare tror också att det är viktigt att eleverna får ta del av

den svenska kulturen för att få en djupare förståelse.
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   Trots att Sv2 är ett eget kärnämne så hamnar det ofta i skymundan. Sv2 är lika viktigt och lika

värdefullt som modersmålssvenska. Alla lärare som har intervjuats tyckte att det är viktigt att Sv2

är ett kärnämne, och de hade intressanta förklaringar till varför de tyckte så.

4.9 Kursplan

Till läroplanen finns det kursplaner som talar om målen för undervisningen i varje ämne. Dessa

kursplaner ska omarbetas på skolorna till en lokal kursplan47.

   Berzeliusskolan har ingen lokal kursplan, utan de har dragit ur delmoment från den nationella

kursplanen. Läraren tycker att de mål som finns i kursplanen följs.

   Läraren på Ekholmsskolan har varit med och utformat skolans kursplan, men använder sig av

de nationella riktlinjerna som står i läroplanen och kursplanen. Undervisningen läggs upp utifrån

de mål och riktlinjer som står där. Folkungaskolan har också en egen lokal kursplan, men de

håller på att omarbeta den. Läraren påpekar likheterna i kursplanen mellan svenska och svenska

som andraspråk och tycker att skolan följer de mål som står uppställda. Även Rydsskolan har en

lokal kursplan, men läraren har inte varit med och utarbetat den. Det gjorde hennes företrädare.

Läraren tycker dock att hon följer kursplanen i sin undervisning. Läraren på Tornhagsskolan har

skolans lokala kursplan i Sv2 framför ögonen när hon undervisar, och hon delger den också till

elever och föräldrar.

   Nya Munkens lärare vet inte om skolan har någon kursplan och hon anser inte att kursplaner är

viktiga. De är fiktiva, tycker hon, och det är viktigare att se till varje barns behov.

Ånestadsskolans lärare tror inte heller att skolan har någon lokal kursplan, men läraren tittar i

skolverkets kursplan emellanåt och ser till att undervisningen stämmer med den.

   Tre skolor har ingen lokal kursplan och bara två lärare säger att de har skolans kursplan framför

ögonen när de lägger upp sin undervisning. De flesta lärarna säger sig titta i skolans kursplan

eller i skolverkets kursplan någon gång för att se om undervisningen följer kursplanerna. Bara en

lärare tittar inte alls i kursplanen, och anser inte heller det vara viktigt. Kursplanen är viktig att ha

framför sig, men många gånger så följer man det som står där utan att tänka på det när man

                                                
47 Lpo94. s. 3.
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försöker skapa en miljö som gynnar elevernas språkutveckling. I de flesta moment i skolan

försöker man få in tala, läsa, lyssna och skriva. (Se Bilaga 1.)

   Som lärare är det viktigt att ha de didaktiska frågorna i bakhuvudet när man skriver sin

planering och där kan kursplanen hjälpa till att besvara en del av dem. De didaktiska frågorna ska

svara på frågorna: Vad ska vi arbeta med? Varför ska vi arbeta med det? Vem ska arbeta med

det? (Vad har eleverna för erfarenheter och förkunskaper?) Hur ska vi arbeta med det? (På vilket

sätt?) och När ska vi arbeta med det?

4.10  Övrigt

Läraren på Berzeliusskolan är trött på sitt ämne, och funderar på att jobba med något annat.

Läraren har arbetat länge med Sv2 och tycker att det är ett ensamt och krävande jobb. Både

läraren på Folkungaskolan och på Ånestadsskolan håller med om att det är ett tungt ämne och att

det krävs mycket av läraren. De tycker att det känns som om ämnet kommer i andra hand, något

som också Rydsskolans lärare påpekar ”Tvåan i Sv2 kan låta som om det kommer i andra hand

och att det inte är lika mycket värt”.

   Lärarna på Ekholmen och Rydsskolan tycker att eleverna lär läraren så mycket om andra

kulturer. Det blir ett givande och ett tagande. Levnadssätt och synsätt skiljer sig ibland och därför

har de här eleverna mycket att tillföra. Läraren på Folkungaskolan håller med, men anser också

att man som lärare lär sig mer om sin egen kultur och traditioner.

   Rutiner är viktigt att varje skola har, tycker Ånestadsskolans lärare. Bortsett från brist på rutiner

så anser läraren att man inom Sv2 känner att man verkligen gör något. Man ser stora framsteg hos

eleverna och man har möjlighet att individualisera mer och ta hänsyn till hur eleverna mår.

Läraren har ansökt om att få mer Sv2.
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5  Slutsats

Syftet och problemformuleringen i detta arbete är att se hur arbetet ute i skolorna i svenska som

andraspråk överrensstämmer med de riktlinjer som finns i styrdokumenten för svenska som

andraspråk.

   Flera skolor hade ingen lokal kursplan i svenska som andraspråk, ett av de styrdokument som

anger mål och riktlinjer för undervisningen. Däremot verkade lärarna följa kursplanens innehåll

vilket framkom när de berättade om undervisningen och hur en vanlig lektion kan gå till.

   I skollagen står det för vilka Sv2 ska anordnas. Lärarna på skolorna tyckte att de blev

tillgodosedda när de ansåg att en elev behövde Sv2, och att skolan därmed följde

grundskoleförordningens rekommendationer. Lärarna uttryckte ett missnöje med det testmaterial

som fanns eftersom det försvårar att bedöma vem som behöver Sv2 om det inte finns något bra

testmaterial.

   I skollagen står det också när, på vilka lektioner, Sv2 ska anordnas. Trots att det utförligt står

vilka lektioner eleverna kan få reducerade för att i stället ha svenska som andraspråk, fick många

elever gå ifrån på sina raster eller ha undervisning efter skoltid. Problemet verkar vara att få alla

scheman att gå ihop då eleverna går i olika klasser och lärarna undervisar i andra ämnen.

   Styrdokumenten rekommenderar att man inte har för små undervisningsgrupper i Sv2, vilket de

flesta skolor hade. Anledningen till detta var att elevantalet var så litet.

   För att lärarna ska kunna följa de mål som är uppsatta så krävs det att skolorna tilldelar ämnet

de resurser som behövs för att adekvat undervisning ska kunna bedrivas. Tid var en sak som

många lärare saknade, liksom rutiner och bra lokaler. Bra undervisning kräver också en utbildad

lärare, och 5 av 7 lärare var behöriga med 40 poäng för att undervisa i Sv2.

   Lärarna har medvetet, eller omedvetet, oftast följt styrdokumentens rekommendationer, och i de

fall där det inte har fungerat har det berott på skolornas resursfördelning, elevantal,

schematekniska problem, och brist på samarbete (t.ex. gällande avsaknad av kursplan).

Styrdokumenten verkar alltså vara utformade så att det är möjligt att genomföra arbetet utifrån

kursplan och läroplan med kommentarmaterial, i de svenska grundskolorna. En nackdel är dock

att Lpo94 är väldigt kortfattat och att många av styrdokumentens rekommendationer därför är

hämtade från kommentarmaterialet till Lgr80.
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Bilaga 3

MALL FÖR INTERVJUFRÅGOR

1. Hur många elever finns det på skolan?

2. Hur många av dessa har Sv2?

3. Hur många bedömer du skulle behöva Sv2 utöver dem som redan har det?

a) Varför har inte dessa Sv2?

b) Vem bedömer vilka elever som behöver Sv2?

c) Hur bedömer man vilka elever som behöver Sv2?

4. Har eleverna Sv2 istället för modersmålssvenska, eller som språkval, elevens val eller skolans

val?

5. Hur stor del av din tjänst är Sv2?

a) Finns det fler Sv2lärare på skolan?

b) Tycker du att det behövs mer resurser till ämnet och i så fall till vad?

6. Vad har du för utbildning i Sv2? Hur länge har du undervisat i Sv2?

7. Hur definierar du Sv2?

8. Hur kan en vanlig lektion i Sv2 se ut?

9. Är Sv2 viktigt som kärnämne? Varför? Varför inte?

10. Har skolan en kursplan för Sv2?

a) Har du varit med och utarbetat den?

b) Tycker du att du följer den i din undervisning?


