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Sammanfattning 

 

 

Svenska som andraspråk är alltid omdebatterat men finns just nu som ett eget ämne med egen 

kursplan på ungdomsgymnasiet. Den här studien undersöker hur fem undervisande lärare i 

gymnasieämnet svenska som andraspråk ser på ämnet; vilka för-och nackdelar som finns, hur det 

organiseras på olika skolor samt hur behovet av SVA ämnet ser ut och hur lärarna tror att framtiden 

kommer att se ut. Metoden som valts för att genomföra studien är semi-strukturerade kvalitativa 

intervjuer med fem undervisande lärare på olika gymnasieskolor och i olika kommuner i norra 

Sverige. Fördelar som lärarna lyfte fram med att ha två separata svenskämnen är mindre 

elevgrupper, lägre tempo och ett material anpassat till eleverna. Nackdelar som framkom var en syn 

på ämnet som något med lägre status än SVE, för få engagerade kollegor och för lite 

utbildning/fortbildning av pedagoger i skolan. Alla deltagare i studien pratade enbart ur ett 

elevperspektiv när de diskuterade nödvändigheten av att ha SVA som eget ämne. De ansåg att det i 

dagsläget finns ett behov av att ha kurserna separerade, men några deltagare ansåg att organiseringen 

av hur detta ska lösas borde ses över. I framtiden tror lärarna att ämnet kommer att se ut ungefär som 

det gör för tillfället men att det kommer ske små förbättringar i och med ett förmodat ökat elevantal 

under de kommande åren. 
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1 Inledning 

”Vaddå Svenska som andraspråk?” ”Vilka läser det?” ”Är det samma som SFI?” dessa 

frågor får jag kontinuerligt när jag berättar om vilka ämnen jag kommer att undervisa i 

på gymnasiet när jag är färdigutbildad. Frågorna kommer ofta från personer utan vidare 

inblick i gymnasieskolans verksamhet, men även personal inom skolan har funderingar 

kring ämnet Svenska som andraspråk. Politiker, rektorer, lärare och specialpedagoger 

med flera debatterar också över huruvida Svenska (SVE) och Svenska som Andraspråk 

(SVA) bör/behöver vara olika (men likvärdiga) ämnen. Just nu är Svenska och SVA 

olika gymnasiekurserkurser med olika kursplaner och till viss del olika krav, men de ger 

samma behörighet och har samma meritvärde.   

 

När jag läste ett arbete gjort av Maria Gustavsson (2013) som fokuserar på skillnader 

som finns mellan de två svenskämnena blev jag uppmärksammad på de små skillnader 

som faktiskt explicit uttrycks i kursplanerna för gymnasiekurserna Svenska och Svenska 

som Andraspråk. Gustavsson har i sin studie intervjuat två lärare som undervisar i 

gymnasieämnet Svenska som Andraspråk och resultatet visar att ”de i allmänhet inte 

uppfattar några stora, betydelsefulla skillnader mellan kursplanerna svenska och 

svenska som andraspråk” Gustavsson (2013, 20).  Jag fortsatte mitt sökande efter 

inspiration till min egen studie i Catarina Economous avhandling (2007) vars titel är 

”Gymnasieämnet Svenska som andraspråk – behövs det?” vilket förde mig in på tankar 

kring vilken intention som finns med gymnasieämnet SVA. Eftersom beslut fattas av 

politikerna som styr landet, och sedan följs upp av gymnasiechefer och rektorer försätts 

läraren i en position där denna ska omvandla dessa beslut till praktiskt kunnande. Vad 

tycker egentligen lärarna om SVA-ämnet på gymnasiet? Borde inte de som möter 

eleverna och jobbar med undervisningen få större utrymme att komma till tals? Jag vill 

med denna studie ge er praktikernas syn på kursen. 
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2 Bakgrund 

1989 introducerades SVA både på ungdomsgymnasiet och på vuxengymnasiet. Det blev 

ett eget ämne separat från SVE i det avseendet att SVA betygsattes och hade en egen 

kursplan, men det gav inte allmän behörighet (Tingbjörn 2004, 754) 

Gymnasieförordningens 4 kap. Utbildningens innehåll och omfattning (SFS 2010:2039) 

står följande:  

11 § En elev som har ett annat språk än svenska som modersmål får läsa svenska som 

andraspråk som gymnasiegemensamt eller gymnasiesärskolegemensamt ämne i stället för 

svenska. Eleven får då läsa svenska som individuellt val. 

  

Detta innebär i praktiken att eleverna får välja huruvida de vill läsa SVE eller SVA eller 

om de vill läsa bägge delarna, (eleverna kan välja att läsa SVA och även välja till SVE 

som individuellt val) men hur detta praktiskt ska organiseras finns inte uttryckt i några 

styrdokument utan är upp till varje skola att besluta om. Därför finns många varianter av 

upplägg på gymnasieskolor runt om i landet beroende på skolans elevantal och resurser 

och så vidare. 

Det är ett konstant växande behov av pedagoger med kompetens inom svenska som 

andraspråk samtidigt som det redan nu finns stora brister inom denna lärargrupp med 

många undervisande lärare utan behörighet. Enligt Skolverkets rapport (2014, 24) som 

gjordes på uppdrag av regeringen står att läsa att i gymnasieskolan, i ämnet Svenska är 

två tredjedelar av de undervisande lärarna på gymnasiet behöriga medan siffran är 

betydligt lägre i Svenska som Andraspråk på gymnasiet. ”[…] Av de lärare som 

undervisar i svenska som andra språk är däremot knappt en femtedel behöriga.” 

(Skolverket 2014, 24).  

 

2.1 Gymnasieskolan 

En skillnad mellan grundskolan och gymnasiet är att det på gymnasiet finns två 

”grenar” av Svenska som Andraspråk. Den första grenen är vad som kallas för 

”Språkintroduktion”. Hit kommer nyanlända elever som inte tidigare gått i svensk 

grundskola eller elever som inte gått tillräckligt länge i svensk skola för att ha hunnit bli 
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behöriga att söka in på något nationellt program
1
. Det skulle kunna jämföras med SFI 

för vuxna som anländer till Sverige, alltså den första undervisningen som personen får i 

målspråket.  

Den andra grenen är valbar och är den gren som den här studien fokuseras på. Den berör 

elever som läser nationella program. Enligt gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) 

består ett nationellt program av dessa sex punkter.  

1 § Ett nationellt program inom gymnasieskolan består av 

- gymnasiegemensamma ämnen, 

- programgemensamma ämnen, 

- i förekommande fall för inriktningen gemensamma karaktärsämneskurser, 

- programfördjupning, 

- kurser inom det individuella valet, och 

- gymnasiearbete. 

 

När eleverna går ett nationellt program på gymnasieskolan har de som nämnts möjlighet 

att välja att läsa ämnet svenska som andraspråk istället för (eller kombinerat med) 

svenska. Bland annat läser man kurser på gymnasiet vilket innebär att ämnen som t.ex. 

svenska, engelska och matematik är uppdelade i flera kurser exempelvis Svenska 1, 

Svenska 2 och Svenska 3.  

 

Kurserna i SVE och SVA kan vara: 

 

1. Gymnasiegemensamma, det vill säga att alla gymnasieprogram läser kursen i fråga. 

Det kan vara till exempel kursen SVA 1 respektive SVE 1 som är den första kursen 

inom svenskämnet. Det här innebär att kursen SVA 1 respektive SVE 1 är obligatorisk 

oavsett vilket program du läser. 

 

2. Programgemensamma, att alla inom programmet läser kursen. Kurserna SVA 2 och 3 

respektive SVE 2 och 3 är obligatoriska om du läser på till exempel 

ekonomiprogrammet som är ett högskoleförberedande program. 

 

                                                 
1
 För att vara behörig för att söka ett nationellt gymnasieprogram krävs att eleven har minst 8 godkända 

betyg för ett yrkesförberedande program och minst 12 godkända betyg för ett högskoleförberedande 

program. 
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3. Valbara, vilket innebär att du aktivt måste välja att läsa kursen. Detta gäller om du till 

exempel vill läsa SVA 2 och 3 respektive SVE 2 och 3 och går el- och 

energiprogrammet som är ett yrkesförberedande program. 

 

Kurserna SVA 1, 2 och 3 motsvarar kurserna i SVE 1, 2 och 3 och ger samma 

meritvärde om man sedan vill fortsätta sina studier på högskola eller universitet. 

2.2 Elever 

Sveriges befolkning bestod den 31 augusti 2015 totalt av 9 816 666 personer (Statistiska 

Centralbyrån 2015). De senaste siffrorna (i skrivande stund) från SCB gällande 

medborgare med utländsk bakgrund är från 2014 och uppgavs då till 2 092 206 

personer. Detta innebär att cirka 21 % av Sveriges totalbefolkning har utländsk 

bakgrund. Sedan ett beslut från regeringen, M, C, FP och KD (Regeringskansliet, 2015) 

ska från och med den 1 mars 2016 kommunerna gemensamt ta ansvar för 

flyktingmottagandet i Sverige. Detta kommer att medföra att fler lärare runt om i landet 

kommer att undervisa elever med utländsk bakgrund. I det här avseendet definierar jag 

utländsk bakgrund på följande sätt:  

Personer med utländsk bakgrund definieras som personer som är utrikes födda, eller 

inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (Statistiska centralbyrån 2015). 

 

Jag valde den här definitionen eftersom det många gånger motsvarar vilka krav som 

ställs på att en elev ska ha rätt att läsa svenska som andraspråk, det vill säga att eleven 

har ett annat modersmål även om modersmålet bara används i hemmet. 

Enligt Skolverket (2011, 7) kan gruppen av elever som har rätt att läsa svenska som 

andraspråk vara födda i Sverige eller ha invandrat till Sverige någon gång före eller 

under sin skoltid. Detta gör att gruppen av elever är en heterogen grupp med olika 

bakgrund både språkligt och kulturellt. De har också ofta varierande förkunskaper och 

vistelsetid i Sverige.  
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2.3 Problemområde 

Skolan kan organisera sitt SVA-upplägg på många olika sätt. Variationerna är oändliga 

men i samtal med undervisande lärare i SVA framkommer att organiseringen främst kan 

det delas upp i följande två kategorier rörande lokalen; samma eller olika klassrum.  

 

1. I samma klassrum – här kan det till exempel vara tillsammans med en lärare (SVE-

behörig eller SVE- och SVA-behörig), med två lärare (båda SVE-behöriga eller båda 

SVE- och SVA-behöriga eller en av varje), med SVA-stöd (en SVA-behörig lärare 

jobbar som ”resurs”). Om elevantalet är litet kan det dessutom vara så att SVA inte 

erbjuds som egen kurs utan alla läser SVE-kursen, och att elever som har rätt till SVA 

har extrainsatta ”stödtimmar” med speciallärare eller specialpedagog. Ett exempel som 

faller in under den här kategorin är så som Josefin Nilsson (2013) beskriver det i 

Skollyftet där hon (med behörighet i både SVE och SVA) undervisar båda kurserna i 

samma klassrum samtidigt. 

 

2. I olika klassrum – med en lärare(SVE- och/eller SVA-behörig), på en annan eller 

samma tid som SVE-kursen. Det här exemplet är det som jag har mest erfarenhet av. 

Bland annat har jag undervisat en termin i gymnasiekurserna SVA 2 och SVA 3 då 

upplägget sett ut på det här sättet. 

 

Läraren får bestämma hur undervisningen ska genomföras och hur kunskapskraven ska 

mätas. Men vilken intention finns egentligen med ämnet? Gynnas elever med annat 

modersmål av att läsa en annan kurs i svenska än sina jämnåriga kamrater med svensk 

bakgrund
2
? Finns det en risk för att vi, i syfte att assistera elever med utländsk bakgrund 

i skolan, (oönskat) exkluderar dessa elever? Eller är kursen Svenska som andraspråk på 

sikt en lösning för att kunna inkludera personer med utländsk bakgrund i det svenska 

samhället? 

 

 

 

                                                 
2
 Här definierar jag svensk bakgrund som elever som har minst en förälder med svenska som modersmål. 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare som undervisar i gymnasiekurserna 

Svenska som andraspråk på ungdomsgymnasiet ser på intentionen med ämnet Svenska 

som Andraspråk. 

 

 Vilka för- och nackdelar ser lärarna med att svenska som andraspråk är ett eget 

ämne? 

 Hur organiseras svenska som andraspråk på olika skolor och vilka behov ser 

lärarna att det finns av ämnet?  

 Hur ser svenska-som-andraspråks-lärare på ämnets framtid? 
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4 Tidigare forskning 

Under mitt sökande av forskning för att kunna genomföra studien har det blivit tydligt 

att det finns två sidor av debatten, där den ena sidan menar att svenska som andraspråk 

bör integreras i ämnet svenska och den andra sidan menar att den nuvarande lösningen 

med två uppdelade ämnen är den bästa lösningen. Men bland både förespråkare och 

kritiker av ämnet svenska som andraspråk finns en viss ambivalens. Till exempel har 

den numera nedlagda Myndigheten för skolutveckling år 2004 (refererad i Forslund 

2011, 7) gjort en kartläggning av svenska som andraspråk där de presenterar idén om ett 

”vidgat svenskämne” där SVE- och SVA-kurserna skulle slås samman. Det skulle inte 

på något sätt påverka det som på gymnasiet kallas för ”IVIK” eller ”Språkintroduktion”, 

utan enbart gälla gymnasiekurserna som motsvarar svenska 1, 2 och 3. 

 

I och med Sveriges ökande invandring är det rimligt att anta att alla verksamma lärare 

kommer att möta och undervisa elever med utländsk bakgrund. Tingbjörn (2004, 759) 

menar att elever med annat modersmål än svenska står inför en svår uppgift i att både få 

undervisning i svenska samt att få undervisning om specifika ämneskunskaper på 

svenska vilket kräver en god språkutveckling. Men för att det ska vara möjligt att 

bedriva undervisning och i förlängningen inkludering i samhället på ett tillfredsställande 

sätt måste ansvaret för elevernas språkutveckling delas av all personal på skolan. 

Ansvaret kan inte enbart vara SVA-lärarens. Därför menar Cummins (2001, 6) att det i 

en situation där undervisningsspråket för många elever är ett andraspråk kommer att 

behövas en språkpolicy i alla skolor. Om det inte finns någon sådan kommer 

undervisningen och språkutvecklingen av andraspråkselever först och främst vara SVA-

lärarens uppgift. Myndigheten för skolutveckling 2004 (refererad i Forslund, 2011, 7) 

uttrycker 

[…] att såväl ämneslärare och skolledare som studenter inom lärarutbildningen och 

skolledarutbildningen behöver kompetensutveckling om flerspråkighet och 

andraspråksinlärning (Myndigheten för skolutveckling 2004:52).  

 

Enligt Cummins (2001, 12f) finns det i huvudsak två synvinklar som 

inlärningsprocessen handlar om; kognitivt engagemang och identitetsinvestering. I stora 

drag menar Cummins (2001, 14f) att det handlar om att ta vara på elevers tidigare 

förvärvade kunskaper inom olika ämnen samt att stötta och bekräfta elevens identitet.  
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Respekt och bekräftelse är grundläggande i alla förhållanden, och i interaktionen i skolan 

är respekt och bekräftelse centrala för att man ska kunna motivera andraspråkselever att 

aktivt och entusiastiskt engagera sig i sina studier. (Cummins 2001, 15) 

 

Skulle således alla lärare på skolan vara involverade i ett samarbete om flerspråkiga 

elevers språkutveckling samt att det finns ett gemensamt intresse av att stötta och 

bekräfta andraspråkselever i skolan är det rimligt att anta att måluppfyllelsen skulle öka 

i många kurser.  

 

Fridlund (2011, 168-169) skriver i sin avhandling om problematiken med att inkludera 

elever i skolverksamheten genom att skilja på SVE och SVA. Vidare citeras tre rektorer 

som menar att ”ämnet svenska som andraspråk är en enklare variant av svenska” 

(Fridlund 2011, 168) och därmed sänks kraven för elever med annat modersmål än 

svenska. Om kraven på korrekthet är lägre ställda innebär det att fler elever har 

möjligheten att nå målen för kursen, men att de möjligen kommer ut sämre rustade för 

vidare studier än elever med svensk bakgrund.
3
 

 

Gustavsson (2013) genomförde en intervjustudie om vilka skillnader som lärarna 

upplevde att det fanns mellan SVE och SVA. Deltagarna är ” lärare som är både 

behöriga och yrkesverksamma i ämnena svenska som svenska som andraspråk för 

årskurs 7-9.” (Gustavsson 3013, 13) Resultatet som Gustavsson (2013, 17-20) 

presenterar visar att deltagarna i hennes studie upplever att skillnaderna inte handlar om 

att det är olika innehåll i kursplanerna utan säger att det är ”arbetssättet” som skiljer. 

Men arbetssättet, det vill säga hur undervisningen ska bedrivas, finns inte specificerat så 

vad är det som gör att lärarna då tycker att det här ämnet är viktigt? 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Se tidigare definition. 
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5 Teoretisk ram och begrepp 

I det här avsnittet presenteras teorier som används som utgångspunkt i studien och 

begrepp som är centrala för förståelsen, förklaras. 

5.1 Teoretisk ram 

Skidmore (2004, 7-8) beskriver vikten av inkludering i skolan och där det främsta 

systemet som förespråkas är vad som kallas ”The Organizational Paradigm”. Det 

innebär att man ser ”svårigheter” som ett organisatoriskt problem som skolan har istället 

för ett problem som eleven har. Alla problem som kan uppstå är därför problem som 

skolan skulle kunna lösa genom att ändra något i sin verksamhet för att kunna möta alla 

individer. Detta går hand i hand med den politiska visionen ”En skola för alla” som 

handlar om att tillgodose alla elevers behov. Skolverket (2003, 33) skriver följande om 

”en skola för alla”: 

I denna skall en likvärdig utvecklings och lärandemiljö vara en grundläggande 

utgångspunkt. Det gemensamma skolväsendet var resultatet av en jämlikhetspolitik och 

inkluderade tydliga drag av medborgarfostran och av nationell fostran. I det allt mer 

heterogena samhället utmanas denna skola med sin gemenskaps- och 

integrationsskapande målsättning. 

 

Skidmore (2004, 30) beskriver också att det kan finnas ett dilemma inom skolan om 

huruvida det ska vara ”en utbildning för alla” eller ”en utbildning för var och en”. Enligt 

Skolverket (2003, 188) inleds forskning i Sverige rörande bemötande av majoritets- och 

minoritetselever först på slutet av 1990-talet. Utvecklingen är delvis positiv eftersom 

minoritetselever uppmärksammas, men ofta skapas ett ”vi” där svensk bakgrund blir 

normen och ett ”dom” som representerar hela den heterogena gruppen individer med 

utländsk bakgrund och som anses vara något avvikande.  

 

Detta är också kopplat till Vygotskijs teori om ”närmaste utvecklingszonen” refererad i 

Dysthe (2003, 81) som handlar om att elever klarar av att lösa uppgifter i samspel med 

andra även om det är på en högre nivå än de just nu befinner sig. Det vill säga det är 

möjligt att undervisa på en nivå som är precis bortom det eleven kan just nu. SVA-

elever är, precis som SVE-elever, en stor grupp med individer som har olika behov, 

bakgrund och förkunskaper. Ser inte läraren att denna heterogena grupp består av olika 
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individer och olika behov finns det små möjligheter att möta eleverna och bedriva 

undervisningen inom ”den närmaste utvecklingszonen”.  

 

När Skidmore (2004, 16-17) pratar om elever som är berörda av den här 

inkluderingsdiskursen menas främst elever som är i behov av ”särskilt stöd”. Jag anser 

inte att det går att jämföra att ha ett annat modersmål än svenska med att vara i behov av 

särskilt stöd, men om vi bara ser till att de här eleverna är i behov av ”något annat/något 

mer” tycker jag att det är applicerbart även på undervisningen i svenska som 

andraspråk. Skidmore listar fyra behovsområden av ”behov av specialundervisning” 

 Kommunikation och interaktion 

 Kognition och lärande 

 Uppförande, känslomässig och social utveckling  

 Sensorisk och/eller fysisk  

Elever som läser SVA skulle kunna tänkas falla in under tre kategorier, det vill säga 

kommunikation och interaktion, kognition och lärande samt uppförande, känslomässig 

och social utveckling. Alla de här tre områdena är något som man jobbar med att 

utveckla hos alla elever i skolan. Eleverna måste lära sig olika sätt att kommunicera och 

interagera, men elever med annat modersmål dessutom måste lära sig språket. 

Kognition och lärande utvecklas också genom hela livet men det är möjligt att elever 

utan tidigare skolbakgrund eller annan skolbakgrund måste lära sig ett nytt ”sätt” av 

lärande och också förstå vad den rådande normen kring lärande är. Uppförande och 

utveckling känslomässigt och socialt pågår också hela livet, men att komma från någon 

annan kulturell bakgrund kan innebära att de behöver mer förberedelse för att kunna 

verka inom de rådande normer som rör samhälle, skola, arbetsliv och så vidare.  

Inom ”The Organizational Paradigm” finns flera olika förslag från flera olika forskare 

på hur skolan ska kunna omstruktureras för att tillgodose elevers behov. Oavsett hur 

skolan bör omstruktureras är målet att minska eller helt eliminera problem samtidigt 

som eleverna ska lära sig att verka inom det samhället de lever i. 

Although it is rarely made explicit, these authors can be seen as operating within a 

broadly functionalist perspective, which sees schools as more or less successful agents 

for socializing students into the skills, behaviours and values required by existing society 

(Skidmore, 2004, 7). 
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Inom ”The Organizational Paradigm” beskrivs som tidigare nämnt, problem som elever 

kan ha i skolan som ett problem som finns i organisationen av skolan eller 

undervisningen, vilket skulle kunna förebyggas eller kraftigt reduceras med en 

omstrukturering/omorganisering av skolan. (Skidmore, 2004) Utifrån detta paradigm 

blir utgångspunkten att problem endast uppstår om inte skolan är rustad för att möta alla 

individers behov. Det är alltså ingenting som beror på eleverna. Att låta elever med 

annat modersmål läsa svenska som andraspråk kanske är inkluderande eftersom att det 

möter individens behov av något utanför den ”vanliga” svenskundervisningen. Men vad 

händer då om eleverna exkluderas på grund av hur detta organiseras runt om i landet? 

Kan SVA-undervisningen ske inom samma väggar som SVE-undervisningen? 

5.2 Begrepp 

Termen andraspråk kan ha olika betydelser, men jag kommer använda den på samma 

sätt som av Abrahamsson (2009, 13). Han skriver att ett andraspråk är det språk, vilket 

som helst som en person tillägnar sig efter modersmålet har etablerat sig eller har börjat 

etablera sig. Vidare skriver Abrahamsson (2009, 14) att termen används som en 

”paraplyterm för vart och ett av de språk som lärs in efter modersmålet” där 

modersmålet inte nödvändigtvis är enbart ett språk. Enligt Skolverket (2011, 7) är 

definitionen av andraspråk i den här meningen också att man ”möts av ett nytt språk i en 

miljö där det nya språket är officiellt språk”. Detta innebär att personen befinner sig i 

målspråksmiljö vilket då skiljer sig från till exempel när vi lär oss engelska i Sverige.  

 

Termen lärande kan också ha olika betydelser, Stephen Krashen (1981, 1) menar till 

exempel att man bör separera termerna inlärning och tillägnande där den senare är det 

som inläraren ”får med sig” av att vistas i miljöer där målspråket används och på så sätt 

lär in språket utan undervisning. Inlärning skulle i denna mening betyda enbart 

undervisning. Men enligt Säljö (2014, 13) är det mycket svårt att helt kunna separera de 

två. ”Lärande är således ett möjligt resultat av all mänsklig verksamhet och kan inte på 

något enkelt sätt kopplas till bestämda arrangemang som skola och undervisning” (Säljö 

2014, 13). I den här studien används termen lärande om både vad som sker i 

klassrummet och utanför. 
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6  Metod 

Jag valde att genomföra fem semi-strukturerade intervjuer med fokus på uppfattningar 

och erfarenheter från deltagarna. En semi-strukturerad intervju innebär att innehållet är 

bestämt men inte exakt formulerat vilket gör att intervjufrågorna kan variera något från 

intervju till intervju. Jag har valt att arbeta med intervjuer för att kunna gå djupare med 

deltagarnas svar och följa upp dessa med följdfrågor för att sträva efter att göra 

tolkningar som är i enlighet med vad deltagarna menar. Jag har också valt metoden 

semi-strukturerad intervju för att både få fram svar som är relevanta för min studie 

samtidigt som samtalet ska kännas följsamt och för att lärarna ska ha utrymme att 

resonera kring ämnet på sätt som jag möjligen inte har tänkt på. 

6.1 Urval av deltagare 

Jag har i denna studie har valt att endast använda mig av en metod, intervjuer. Jag 

började därför med att kontakta skolor inom en 30 mils radie och tillfrågade alla SVA-

lärare på skolan om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Alla som svarade att 

de hade möjlighet att göra det blev sedan kontaktade för att boka in en tid för att 

genomföra intervjun. Mitt urval av deltagare är således inte baserad på någon tidigare 

förvärvad kunskap om dem som jag möjligen hade kunnat få om intervjuerna föregåtts 

av till exempel enkäter. Jag har istället baserat mitt urval på några basala kriterier.  

 

1. Lärare som undervisar i (flera eller någon av) kurserna SVA 1, 2 och/eller 3. Detta är 

för att jag vill ha lärare som är verksamma just nu samt att avgränsningen av min studie 

ska bli rimlig.  

 

2. Lärare som hade möjlighet att träffas personligen, det vill säga personer som bor 

inom ett område som för mig är rimligt (geografiskt) att kunna åka till. 

 

3. Lärare som hade möjlighet att avvara 40 minuter av sin dyrbara tid för att ställa upp 

på en intervju. 
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4. Ett material som kunde representera mer än en skola för att undvika att endast ha en 

skolas perspektiv. Det slumpade sig så att studien kom att bestå av fem lärare som är 

verksamma på fem olika skolor. 

 

Eftersom något mönster inte blev tydligt i resultatet har jag gjort ett aktivt val av att inte 

analysera några av bakgrundsfaktorerna som eventuellt spelar in. Därför presenteras 

heller inte vilken av deltagarna som sagt vad utan gruppen beskrivs istället i sin helhet. 

Deltagarna består av fem lärare som undervisar i någon eller flera av SVA-kurserna. Det 

är tre män och två kvinnor varav alla är behöriga i SVE och två av dem är också 

behöriga i SVA. De är i olika ålder och har olika lång erfarenhet av att jobba på 

gymnasiet och med SVA-kursen på gymnasiet. 

 

6.2 Forskningsetiska principer 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2004) Forskningsetiska principer har kraven följts för:  

 

1. Information och samtycke; alla deltagare informerades om att de deltog frivilligt, att 

de när som helst kunde avbryta sin medverkan samt vad syftet med studien var. Alla 

deltagare gav sitt samtycke till att delta i studien samt att intervjun spelades in. 

 

2. Konfidentialitet; deltagarna fick innan intervjun information om att de skulle hållas 

anonyma. Anonymiteten berör läraren personligen men också skolan och kommunerna, 

därför hålls även dessa anonyma. Det är för att kunna garantera att ingen lärare 

identifieras med hjälp av ort eller arbetsplats. Jag har valt att transkribera alla intervjuer 

för att kunna säkerställa att om någon skulle vilja ta del av det insamlade materialet i sin 

helhet får deltagarna behålla sin anonymitet. Efter en fullständig transkribering ersattes 

således all personlig information med symbolen X. 

 

3. Nyttjande; resultatet av det insamlade materialet ska enbart användas i detta 

forskningssyfte.  
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6.3 Analysmetod 

I efterarbetet transkriberades alla intervjuer i sin helhet. Detta inkluderar bland annat 

upprepningar och pauser. Men i resultatet presenteras inte citaten lika exakt eftersom 

innehållet i deltagarens svar är det intressanta, inte hur personen förmedlar det.  

Resultatet som presenteras nedan är en sammanfattning av svaren som framkommit 

under intervjuerna. Vid tillfällen då lärarna sagt ungefär samma sak har svaret inte 

presenterats två gånger. Alla svar som innehåller något avvikande eller annorlunda från 

tidigare presenterat material är redogjort för under resultatdelen. 

6.4 Val av metod  

Att enbart en metod valts skulle kunna påverka både urvalet av deltagare och resultatet.  

Detta blir en kvalitativ studie utan möjlighet att generalisera några resultat på alla skolor 

i Sverige, eller ens alla skolor inom någon kommun. För att kunna besvara 

frågeställningarna hade till exempel observationer eller enkäter inte varit en metod som 

på tillfredsställande sätt kunnat göra detta. Det finns en risk vid intervjun att missförstå 

deltagaren eller att svaren tolkas på annat sätt än vad deltagaren avsåg. Detta är dock 

väsentligt vanligare vid en metod som till exempel enkäter. Under intervjun följdes hela 

tiden svar upp med följdfrågor om det fanns oklarheter, något som inte är möjligt vid en 

enkätstudie, och därför minskas risken för feltolkningar vid intervjuer. Samtidigt har det 

tagits i beaktande att inte projicera åsikter eller förkunskap på deltagarna under 

intervjuerna. Eftersom metodens svaga sidor varit kända redan från början har det varit 

möjligt att jobba för att effekterna ska bli så små som möjligt. Därför anser jag att 

intervjuer har varit den bäst lämpade metoden för att kunna få fram ett resultat. 

  

Eftersom det i praktiken finns relativt få behöriga lärare i svenska som andraspråk 

valdes både behörig och obehörig personal som undervisar i kurserna ut, eftersom jag 

tycker att perspektivet som de undervisande lärarna kan presentera är intressant är 

behörigheten av underordnad betydelse. (Se bakgrundsavsnitt för ytterligare 

förtydligande). 
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7 Resultatredovisning 

Resultatet presenteras under rubriker som motsvarar intervjufrågorna och är ett en 

samlad redogörelse för samtliga fem intervjuer.  

7.1.1  Fördelar  

När deltagarna blev tillfrågade om huruvida det fanns några fördelar med att ha svenska 

som andraspråk som ett eget gymnasieämne svarade tre av fem deltagare direkt att det 

fanns tydliga fördelar. De lyfte fram exempel som; ett lägre tempo, kursupplägget och 

att materialet är mer anpassat till eleverna. Många framhöll fördelen med en mindre 

elevgrupp och att det innebär att varje elev får mer tid med läraren.  

 

 […] och det sättet man jobbar på i SVA ju, skiljer sig ju ganska mycket från svenska 

faktiskt, man tar ju mer hänsyn till det de har med sig i bagaget faktiskt och att det tar 

längre tid att lära sig språk, att de har ju inte hunnit lika långt. 

 

En lärare uttryckte också att arbetssättet anpassas mer till individerna i gruppen, att 

eleverna får komma med förslag på vad de ska jobba med och på vilket sätt det ska 

göras. Läraren beskriver det här som något otroligt positivt och att anpassningen sker 

från lärarens sida för att möta eleverna, inte som det kan se ut i andra grupper, att 

eleverna ska anpassa sig till lärarens sätt att jobba.  

En annan deltagare lyfter fram fördelen med att få bygga upp självförtroendet i en grupp 

där de har möjlighet att ”vara mer sig själva” och där de vågar prata mer än de kanske 

gör i sina ordinarie klasser. 

Två av fem deltagare var tveksamma till vilka självklara fördelar det finns med att ha 

SVA som en egen gymnasiekurs. En av dem lyfte fram att det beror på hur skolan har 

valt att organisera undervisningen och att olika sätt att organisera undervisningen kan 

medföra både för- och nackdelar. I det här fallet är undervisningen organiserad så att 

man läser kursen tillsammans med sin klass som då läser kursen Svenska 1, 2 eller 3 i 

samma klassrum. 

 

Fördelen med det tror läraren är att det hjälper till att minska exkludering mellan 

eleverna på skolan och hjälper också till att hålla statusen på båda ämnena likvärdig.  

En annan av deltagarna säger istället att ”Men det förutsätter ju också att man kan 

använda det här verktyget, ämnet, på ett bra sätt. Ett effektivt sätt som gynnar eleverna i 
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deras språkutveckling i så fall.” Personen tycker att det finns fördelar, men att det inte är 

en självklart att det är en fördel för eleverna att läsa SVA i ett eget klassrum om man 

inte noggrant har tänkt igenom organiseringen och undervisningen innan. 

 

Trots att frågan som ställdes var öppen om fördelarna med SVA som ett eget ämne 

pratade alla lärarna endast ur ett elevperspektiv. När detta följdes upp med en fråga om 

det kunde finnas fördelar även för andra (lärare, skolan, rektorn, samhället) så svarade 

alla lärare att det var för elevernas skull som ämnet fanns. Därför ansåg ingen att det var 

särskilt relevant att belysa något annat perspektiv. 

 

7.1.2  Nackdelar  

Direkt efter fördelarna blev lärarna tillfrågade om det fanns några nackdelar. Det tyckte 

alla deltagare att det gjorde, även om de upplevde att det var svårare att lyfta fram 

specifika nackdelar. Att statusen är lägre är något som kommer upp i alla intervjuer, 

men mitt samlade intryck är att de största problemen med en låg status enligt lärarna 

inte kommer från eleverna på skolan; varken eleverna som läser SVA eller eleverna som 

läser SVE, utan att det istället kommer från ledningshåll (rektor, chef) och/eller annan 

personal på skolan (kollegor, SYV, specialpedagoger).  

 

En av deltagarna funderar över om hur skolan valt att organisera påverkar huruvida det 

blir mer inkluderande eller exkluderande. Om det till exempel är så att eleverna läser 

SVA i ett eget klassrum finns det en risk för att vi skapar en kurs som får lägre status på 

skolan menar deltagaren. 

 

Jag pratade med en deltagare som har de båda kurserna SVA 1 och SVE 1 i samma 

klassrum. Här menar deltagaren att planeringstiden bör utökas eftersom det trots allt är 

två olika kurser, något som i dagsläget inte tas hänsyn till från ledning. Trots att läraren 

undervisar i dubbla kurser får denne bara planeringstid för en kurs. 

Här beskriver en annan deltagare hur personalen på skolan ser på svenska som 

andraspråk som en lättare version av svenska. 
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Deltagare: Kunskapsmängden på en skola är inte tillräckligt hög…  

för att det är många som fortfarande tror att det är ”svenska light” 

Emma: Vilka… tror det? 

Deltagare: Jamen många, kollegialt alltså.  

 

En annan nackdel som lyfts fram är att SVE och SVA ger samma meritvärde när 

eleverna ska söka sig vidare till universitet eller högskola samtidigt som eleverna som 

läser SVA många gånger inte har haft en likvärdig möjlighet att tillgodogöra sig 

språket.  

 

Man ojar sig över måluppfyllelsen så, alltså… om man tänker att kurserna är lika 

komplexa och ska ge samma meritvärde så är det ju helt fantastiskt att man kan uppnå 

den här genomströmningen och de här meritpoängen för de eleverna som går. Med tanke 

på de kanske ligger säg, 10, 11, 12, 13 år efter sina jämnåriga kamrater som läser den 

andra kursen som ska ge samma meritpoäng. 

 

Deltagaren menar här att lärarna har en press på sig att ha en viss genomströmning av 

elever vilket leder till att elever kanske får en kurs som i realiteten inte motsvarar en 

kurs i SVE. Läraren uttrycker också en misstanke om att de här eleverna som läst SVA-

kurserna inte har ”tagit igen” de kunskaper som jämnåriga förvärvat under alla sina 

tidigare år i skolan och att det är ett fel i systemet. Det innebär då att eleverna som går 

ut med ett bra betyg i SVA ändå inte kunskapsmässigt kan jämföras med elever som har 

samma betyg i SVE vilket då innebär att kurserna inte är likvärdiga i praktiken.  

 

Ytterligare en deltagare pratar om detta med måluppfyllelse men riktar sig mot det 

nationella provet, vilket är samma prov oavsett om man läser SVE eller SVA. 

Deltagaren framhåller att läraren hela tiden måste veta ”vart eleverna ska” för att kunna 

ge dem adekvat undervisning och på så sätt ge dem rimliga verktyg för att klara av det 

nationella provet. 

 

7.1.3  Samarbeten  

Frågan om samarbete är i stor utsträckning beroende på hur organiseringen av SVA ser 

ut på varje skola, en av deltagarna uttrycker det såhär: 

 

Men just på gymnasiekursen har jag inga samarbeten och det kan nog ha att göra med 

att… den tiden det ligger helt enkelt. Jag är sist härifrån, det är den tiden vi pratar om. 

Och så har det ju varit i åtta år. 
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Det här är något som kommer igen i ungefär hälften av mina intervjuer där SVA 

upplevs få tiden som ”blir över”. Det vill säga att som schemat ser ut nu så ligger kursen 

på tider där den inte ska krocka med andra kurser, och då ligger det ofta i slutet eller 

början av dagen då elever som inte läser SVA inte har lektion alls. Ämnet ligger alltså 

utanför schemat. 

 

Övriga deltagare pratar mycket om att de har några informella samarbeten. De 

diskuterar undervisning och upplägg på raster, ofta med personal som undervisar i 

samma eller liknande kurser. Till exempel beskriver en deltagare att denne samtalar 

med lärare som undervisar i andra SVA- eller SVE-kurser men att detta samarbete inte 

är organiserat eller schemalagt. 

7.1.4 Behov  

Alla deltagare är eniga om att det finns ett behov av att SVA erbjuds som en egen kurs. 

Det ställs speciellt i relation till hur alternativet skulle se ut. En deltagare nämner att det 

förmodligen skulle mynna ut i att eleverna behöver stödinsatser istället, troligen på 

samma sätt som elever med särskilda behov behöver stöd. Läraren påpekar att det inte 

skulle vara ett bra alternativ eftersom det inte är jämförbart eftersom elever med annat 

modersmål inte behöver stöd på det sättet. 

 

Men två av deltagarna lägger till att ett sådant här upplägg (mindre elevgrupp, mer tid 

med läraren, lägre tempo) skulle gynna många fler elever än de som läser SVA.  

 

[…] ibland kan jag känna att vi har liksom lösgjort en faktor och vi har typ låtit bli att 

titta på andra faktorer som också är viktiga vad gäller liksom tillägnandet av skolkultur 

eller möjligheten att verka liksom på ett bra sätt inom ramen för de normer som vi har i 

den svenska skolan… 

 

Samma deltagare fortsätter med att prata om hur SVA är organiserat på hens arbetsplats 

och att som det är organiserat idag så är det här med SVA kanske inte den bästa 

lösningen för elever med annat modersmål.  

 

En av deltagarna som ställde sig kritisk till att SVA är ett eget ämne sade samtidigt att 

en fördel med att SVA är ett eget ämne idag är att det finns någon på skolan som är 
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ansvarig för att eleverna jobbar med språkutveckling. Läraren uttryckte en oro om att 

elever med annat modersmål skulle kunna ”falla mellan stolarna” om ämnet 

integrerades i SVE-kurserna. 

 

 

7.1.5 Framtid  

På frågan om framtiden låter deltagarna försiktigt positiva. Alla tror att gymnasiekursen 

SVA kommer att finnas kvar och se ut som den gör nu, och att det kommer bli ett större 

elevunderlag med tanke på den ökade invandringen och den aktuella flyktingkrisen. 

Därav kommer behovet av den här kursen bara att blir större. Alla tror också att det 

kommer bli bättre med tiden och en deltagare uttrycker att hen tror att alla verksamma 

lärare kommer att fortsätta jobba med de kursplaner som kom i samband med Lgy 

11och försöka hitta material och upplägg som möter kriterierna för kurserna.  

 

En annan deltagare säger att fler ur personalen på skolan måste engagera sig och att det 

kommer att bli något som ledningen inte kan bortse ifrån. Det kommer därför att 

engagera fler lärare på skolan och de kommer att tvingas ta ett gemensamt ansvar för att 

alla delar i organisationen kring SVA om språkutvecklingen för flerspråkiga elever ska 

lyckas. 

 

När det gäller önskningar angående framtiden ges flera förslag från deltagarna på vad 

som skulle kunna göra språkutvecklingen för SVA-elever bättre. En deltagare nämner 

att fler lärare kunde fortbildas och få en utbildning inom SVA, för då skulle fler lärare 

kunna tillmötesgå elevernas behov. 

 

Flera av deltagarna pratar också om att det skulle vara önskvärt med mer stöd från 

ledningshåll, chefer och rektorer. Det kan till exempel handla om att lektionen inte alltid 

ska ligga i slutet av dagen. En deltagare nämner att det troligen skulle leda till att 

eleverna skulle vara mindre trötta och mer engagerade medan en annan påpekar att det 

eventuellt skulle kunna öka möjligheten till samarbete med andra lärare. En deltagare 

nämner att planeringstiden skulle behöva utökas för att läraren ska kunna göra ett bra 

jobb, något som i nuläget inte är prioriterat för den här deltagaren. 
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7.2 Sammanfattande slutsatser 

De fördelarna som lärarna tar upp är att elevgruppen blir mindre och tempot blir lägre. 

Läraren har mer tid med eleverna, anpassar material och arbetssätt efter individerna i 

gruppen. Det blir också lättare att bekräfta eleverna och deras identitet och att bygga 

upp självförtroendet. De nackdelarna som nämns är att det kan bli exkluderande för den 

här gruppen om det inte organiseras på ett bra sätt, och att lärarna inte får tillräcklig 

uppbackning från ledningen och kollegor. En annan nackdel är att de här kurserna ska 

ge samma meritvärde som SVE-kurserna medan många inom skolans verksamhet ser på 

kursen som en lättare svenskakurs där innehållet i SVA-kurserna inte är likvärdigt SVE-

kurserna. 

 

Alla deltagarna tycker att det finns ett behov av att ha svenska som andraspråk men är 

inte överens om att det är den bästa lösningen att ha det som en egen kurs i ett annat 

klassrum. Det beror också på huruvida det går att samarbeta med andra kurser/lärare. 

Att bedriva undervisningen med lägre tempo och mindre elevgrupp skulle gynna många 

fler elever. 

 

Deltagarna tror att kursen kommer att kvarstå som en egen kurs på gymnasiet men att 

den i mycket kommer att förbättras i och med ett större elevunderlag. Material och 

andra hjälpmedel kommer också att fortsätta utvecklas i takt med att det blir fler elever 

och SVA får större utrymme i skolans verksamhet. De organisatoriska problemen som 

finns nu kommer att bli mindre i takt med att elevgruppen ökar. Deltagarna hoppas 

också på ett starkare stöd från ledning och chefer som kommer att underlätta lärarnas 

arbete och att de kan då genomföra en ännu bättre undervisning. 
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8  Analys och diskussion 

Under intervjuerna la jag märke till att alla lärare som deltagit i studien enbart 

uppmärksammar elevernas perspektiv. Trots försök till att följa upp med frågor om 

andra perspektiv från till exempel lärare, skola och samhälle så ansåg deltagarna i 

studien att SVA-ämnet är något som är utformat för eleverna för att möta deras 

individuella behov. 

8.1 För- och nackdelar  

8.1.1 Analys  

Att ha svenska som andraspråk som ett eget ämne på gymnasiet har både sina fördelar 

och nackdelar. Som tidigare nämnt kan organiseringen av ämnet skilja sig från skola till 

skola. Många av fördelarna som deltagarna i studien lyfte fram hade ingenting med 

kursplanen att göra, vilket har fått mig att ytterligare fundera på vad det är som gör att 

de anser att SVA behövs som ett eget gymnasieämne.  

Det är ju ingenting som säger att SVA-klassen ska vara en mindre elevgrupp. Troligen 

har det med elevunderlag att göra. Då är det rimligt att anta att det inte kommer att 

fortsätta vara så. Med tanke på att det redan nu är brist på behörig personal i SVA är det 

inte heller troligt att det kommer att finnas tillgång till så pass många fler behöriga 

lärare i SVA som kan öka i samma takt som elevantalet så att det på det sättet skulle 

vara möjligt att hålla nere antalet elever/grupp. Om vi antar att det är vad som kommer 

att hända kommer det definitivt påverka tiden som eleverna får med läraren, det vill 

säga precis som i vilken kurs som helst så kommer inte läraren ha möjlighet att 

tillgodose alla elevers behov i samma utsträckning. När läraren inte har tillräckligt med 

tid för att möta varje elevs behov innebär det att man inte kan undervisa i enlighet med 

Vygotskijs teori om ”den närmaste utvecklingszonen” där elevens förkunskaper 

bestämmer vilket steg i lärandet som är mest gynnsamt. Inte heller Cummins (2001, 12) 

förslag på identitetsinvestering kommer då vara genomförbart.  Elevantalet skulle 

förmodligen också påverka tempot i klassrummet (vilket en annan deltagare framhåller 

som en fördel). Om eleverna får mindre tid med läraren, det vill säga mindre hjälp av 

läraren på varje uppgift kan det nog vara många elever som upplever det som om 

tempot är högre eftersom varje elev måste klara av mer på egen hand. 
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Fördelarna som lyfts med upplägg på kursen och ett material som är anpassat till 

eleverna är såklart något som är otroligt viktigt, men det är viktigt för alla elever, i alla 

kurser. Att kursen anpassas efter eleverna ser Skidmore (2004, 7-8) som en del av 

skolans arbete att kunna tillgodose alla individers olika behov. Nackdelarna som 

presenterats i resultatet känns i förhållande till fördelarna små. Rektorer, chefer och 

annan personal i och runt verksamheten kommer troligen att behöva införskaffa mer 

kunskap om flerspråkiga elevers skolsituation vilket i sin tur kommer att leda till många 

förbättringar inom ämnet. Detta stöds också av rapporten som Myndigheten för 

skolutveckling (2004) (refererad i Forslund 2011, 7) gjort där det framhålls att mer 

personal i skolan behöver kompetensutveckling. 

  

8.1.2  Diskussion 

Jag tror att statusen på ämnet kommer öka ju mer kunskap som sprids om ämnet. Min 

förhoppning är att lärarna ska få större utrymme att påpeka vilka åtgärder som skulle 

förbättra verksamheten för pedagoger som jobbar med SVA. I förlängningen skulle 

detta också komma att positivt påverka eleverna som läser SVA-kurserna.  

Cummins (2001, 12f) framhåller vikten av att identitetsinvestera i eleverna och att se till 

deras behov tillgodoses. Vikten av att individanpassa är något som jag tror att många 

lärare är medvetna om och som jag själv har uppmärksammat att lärare gör under VFU-

perioder och i samtal med lärare genom hela min utbildning. Detta går också helt i linje 

med visionen om ”En skola för alla” Skolverket (2003, 33). Så jag ställer mig tveksam 

till om individanpassning helt skulle utebli om SVA-kurserna integrerades i SVE-

kurserna. Men samtidigt har jag under min begränsade tid på några gymnasieskolor 

upplevt att det är svårt att genomföra ämnesövergripande arbete när ingen är ansvarig 

för området. Här tänker jag på till exempel arbete med hållbar utveckling eller 

värdegrund som ska vara något som alla lärare jobbar med i sina kurser men som sällan 

får ta plats. Kanske hoppas alla lärare på att någon annan ska genomföra det, kanske 

anser lärare att kursinnehållet är för stort för att också rymma sådant arbete på sin 

begränsade tid. Jag kan enbart spekulera, men det här leder mig till att anse att SVA-

kurserna fyller en väldigt viktig roll i dagens gymnasieskola. 
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8.2 Behov  

8.2.1 Analys  

När behovet av SVA diskuteras är alla deltagare eniga: de menar att det finns ett behov 

av att erbjuda elever med annat modersmål en kurs i svenska som andraspråk på 

gymnasiet. Det handlar om att se till elevers varierande behov, ett ansvar som skolan 

måste ta ett gemensamt ansvar för. Tingbjörn (2004, 759) pratar om elevernas utmaning 

om att lära på samma språk som skall läras in. Därför anser jag att Cummins (2001, 6) 

presenterade idé om en språkpolicy som borde finnas på alla skolor skulle underlätta för 

skolans personal att ta ett gemensamt ansvar för andraspråkselevers språkutveckling. 

Enligt siffror som tidigare presenterats från Statiskiska Centralbyrån har cirka 21 % av 

Sveriges befolkning utländsk bakgrund vilket indikerar att det här behovet inte kommer 

att minska inom den närmaste framtiden. Något som jag anser negativt skulle kunna 

påverka SVA-elever är om de exkluderas genom organiseringen av kursen. Till exempel 

att de har sina SVA-lektioner i en annan del av byggnaden eller en annan byggnad än 

vad SVE-gruppen har vilket skapar ett fysiskt avstånd. Precis som Skidmore (2004, 7-8) 

påpekar är detta ett organisatoriskt problem som skolan skulle kunna åtgärda genom till 

exempel ökad medvetenhet om detta problemområde samt att det blir mer prioriterat. 

Ett annat exempel som jag blivit uppmärksammad på och anser vara negativt är att det 

fortsätter vara underprioriterat när schemat läggs och SVA får fortsätta med de sämsta 

tiderna som ofta ligger utanför ordinarie skoltid. 

8.2.2 Diskussion  

Jag gör tolkningen att även de lärare som varit kritiska till att SVA är ett eget ämne 

anser att det finns ett visst behov av att fortsätta ha ämnena separerade. Framförallt för 

att det i nuläget, med få utbildade SVA-lärare och där fortbildning inte ger lärare utan 

denna kompetens tillräckliga verktyg för att kunna tillgodose elevernas behov, kanske 

två svenskämnen är den bästa lösningen. I enlighet med Skidmores (2004, 16-17) 

inkluderingsdiskurs tror jag att SVA är ett bra sätt att inkludera elever. Eftersom SVA 

ger eleverna bättre möjligheter att jobba med och utveckla språket på den nivå de 

befinner sig just nu anser jag att inkluderingen i skolan i stort är positiv. Jag anser att 

eleverna i viss mån får sina behov tillgodosedda av skolan som har valt att organisera en 

SVA-undervisning för de elever som har ett annat modersmål. SVA är också en kurs där 
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kraven på korrekthet inte är lika högt ställda vilket ger eleverna en chans att klara av 

kursen och gå ut med ett högre betyg än vad de kanske skulle ha kunnat göra inom 

SVE-kursen. Därför menar jag att problemet inte är elevernas, utan organisationens. 

 

Trots att lärarna som deltagit i studien inte tog upp något annat perspektiv än elevernas 

tror jag att det finns fler som är berörda av huruvida det finns ett behov av SVA eller 

inte. Troligen är också behovet från andra berörda tätt knutet till hur skolan valt att 

organisera undervisningen. För det första är lärare som undervisar i SVA berörda av 

huruvida kursen ges eller inte eftersom deras möjligheter till jobb kan komma att 

förändras om SVA integreras med SVE. Enligt min erfarenhet tycker andra lärare (utan 

behörighet i SVA) ofta att elever som inte har svenska som sitt modersmål skapar 

”problem” i klassrummet. Jag tror att orsaken till sådana synpunkter främst är många 

lärares bristande utbildning/fortbildning vilket jag tror leder till att många lärare känner 

att de inte har verktyg för att kunna tillgodose alla behov som finns i klassrummet. 

8.3 Framtid 

8.3.1  Analys  

Deltagarna är överens om att det kommer att ske en positiv utveckling av ämnet; mer 

personal på skolorna kommer att inse att både elever och personal är gynnade av att 

jobba språkutvecklande med flerspråkiga elever. I enlighet med Cummins (2001, 6) 

tanke om en språkpolicy som bör finnas på alla skolor tror jag att skolor runt om i 

Sverige kommer att utveckla ett arbetssätt som kommer att beröra mer personal på 

skolorna och kommer att leda till att flerspråkiga elevers skolsituation förbättras 

ytterligare. Det är inte bara SVA-lärarens ansvar att fånga upp elever med annat 

modersmål och hjälpa dessa att utvecklas. Skolan kommer att behöva utveckla sina 

arbetssätt för att kunna tillmötesgå eleverna och deras individuella behov. Detta 

stämmer överens med Skidmores (2004, 7-8) ”The Organizational Paradigm” där skolan 

ser problemen som uppstår som en organisatorisk svårighet som måste lösas, inte som 

något problem som individen har. 
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8.3.2 Diskussion 

Jag tror, i likhet med deltagarna i min studie, att mycket kommer att förbättras med 

tiden. Om fler pedagoger blir engagerade i och runt omkring undervisningen av 

flerspråkiga elever kommer vi inte bara kunna tillgodose elevernas olika behov, utan 

också ett behov som finns i samhället. Istället för att se flerspråkiga elever som ”något 

avvikande” bör skolan se individerna som en ovärderlig resurs som bör tas om hand och 

premieras tack vare sina möjligheter att kunna använda flera olika språk.  

 

Tyvärr tror jag inte att detta är något som kommer att hända inom den närmaste 

framtiden. För få utbildade SVA-lärare och ett ökande behov av dem kommer att 

medföra att eleverna fortsätter vara något av ett ”problemområde” på skolor där det inte 

finns tillräckligt mycket kunskap för att tillgodose behovet. Jag är kritisk till att klumpa 

samman elever med så olika förutsättningar, och så olika behov i samma grupp (och 

dessutom göra detta till en grupp som är avskild från elever med svenska som 

modersmål) och tro att man på det sättet kan möta elevernas behov. Som tidigare nämnt 

är SVA-gruppen en heterogen grupp som (möjligen) bara har en sak gemensamt, att de 

har ett annat modersmål än svenska.  

 

Om fördelarna som lärarna presenterat försvinner, som till exempel; mindre 

elevgrupper, mer lärartid och lägre tempo, ställer jag mig tveksam till om en uppdelning 

mellan SVE- och SVA-kurserna är gynnsamt för eleverna.  
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9 Vidare forskning 

 

I denna studie har några lärares åsikter och tankar kring gymnasieämnet svenska som 

andraspråk presenterats. För att fortsätta utforska ämnet så skulle det utöver lärarnas 

perspektiv skulle det också vara intressant med studier som belyser rektorer och/eller 

gymnasiechefers perspektiv i frågan. Hur tänker de kring gymnasieämnet svenska som 

andraspråk? Vad anser de är viktigt när det kommer till gymnasiekurserna SVA? Hur 

skulle de kunna underlätta för lärare i verksamheten att bedriva en språkutvecklande 

undervisning? Intresset för en sådan typ av studie ligger i att rektorerna och/eller 

gymnasiecheferna har större inflytande över beslutsfattande angående SVAs vara eller 

inte vara än undervisande lärare skulle dessa åsikter bidra till en bättre uppfattning om 

ämnets framtid.   

 

Förutom detta perspektiv skulle det också vara intressant att få elevernas perspektiv på 

gymnasiekursen och varför de anser att den är viktig eller oviktig. Detta eftersom det i 

slutändan är eleverna som påverkas mest av huruvida SVA erbjuds som eget ämne eller 

inte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

10  Käll- och litteraturförteckning 

 

Abrahamsson, Niclas. 2009. Andraspråksinlärning. Lund: Studentlitteratur AB  

 

Cummins, Jim. 2001. ”Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans 

språkpolicy”. I: Nauclér (red) Symposium 2000: ett andraspråksperspektiv på lärande.  Stockholm: 

Nationellt Centrum för SFI och andraspråksforksning.  

 

Dysthe, Olga (red). 2003. Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. 

 

Economou, Catarina. 2007. Gymnasieämnet Svenska som andraspråk – behövs det?. Lic.-avh., Malmö 

högskola. 

 

Forslund, Lars-Gunnar. 2011. Organisation av svenska som andraspråk i grundskolan.  

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26358/1/gupea_2077_26358_1.pdf  

(Hämtad 2015-09-18) 

 

Fridlund, Lena. 2011. Interkulturell undervisning – ett pedagogiskt dilemma. Talet om undervisning i 

svenska som andraspråk och i förberedelseklasser. Diss., Göteborgs universitet. 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/25382/1/gupea_2077_25382_1.pdf  

(Hämtad 2015-11-30) 

 

Gustavsson, Maria. 2013. Skillnaden mellan kursplanen i svenska och svenska som andraspråk - en 

kvalitativ studie utifrån lärares beskrivningar.  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:722360/FULLTEXT01.pdf  

(Hämtad 2015-10-06) 

 

Krashen, Stephen. 1981. Second Language Acquisitions and Second Language Learning. Oxford: 

Pergamon  

 

Nilsson, Josefin. 2013. Finns det en vägg mellan våra två svenskämnen?. Skollyftet. 

http://skollyftet.se/2013/04/29/vagg_mellan_vara_tva_svenskamnen/  

(Hämtad 2015-08-30) 

 

Regeringskansliet. (2015). Insatser med anledning av flyktingkrisen. 

http://www.regeringen.se/contentassets/6519e46a9780457f8f90e64aefed1b04/overenskommelsen-

insatser-med-anledning-av-flyktingkrisen.pdf  

(Hämtad 2015-11-02) 

 

SFS 2010:2039. Gymnasieförordning. Utbildningsdepartementet. 2010 

 

Skidmore, David. 2004. Inclusion – the dynamic of school development. Bodmin, Cornwall: MPG Books 

Ltd.  

 

Skolverket (2003). Likvärdighet i en skola för alla - Historisk bakgrund och kritisk granskning. 

Stockholm: Skolverket.  

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpub

ext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf1105.pdf%3Fk%3D1105  

(Hämtad 2015-12-01) 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26358/1/gupea_2077_26358_1.pdf
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/25382/1/gupea_2077_25382_1.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:722360/FULLTEXT01.pdf
http://skollyftet.se/2013/04/29/vagg_mellan_vara_tva_svenskamnen/
http://www.regeringen.se/contentassets/6519e46a9780457f8f90e64aefed1b04/overenskommelsen-insatser-med-anledning-av-flyktingkrisen.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/6519e46a9780457f8f90e64aefed1b04/overenskommelsen-insatser-med-anledning-av-flyktingkrisen.pdf
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf1105.pdf%3Fk%3D1105
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf1105.pdf%3Fk%3D1105
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf1105.pdf%3Fk%3D1105


32 

 

Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i svenska som andraspråk. Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket (2014). Redovisning av uppdrag om hur stor del av undervisningen som bedrivs av behöriga 

lärare. Stockholm: Skolverket.  

 

 

Statistiska Centralbyrån (2015-08-31) Befolkningsstatistik.  

 http://scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-

sammansattning/Befolkningsstatistik/   

(Hämtad 2015-11-02) 

 

Statistiska Centralbyrån (2015) Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund (grov indelning) efter 

region, ålder i tioårsklasser och kön. År 2002 – 2014. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101Q/UtlSvBakgT

otNK/table/tableViewLayout1/?rxid=c182ccda-a6a1-4e2f-aa1f-789c59448c02  

(Hämtad 2015-11-02) 

 

Säljö, Roger. 2014. Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Lund: Studentlitteratur  

 

Tingbjörn, Gunnar. 2004. ”Svenska som andraspråk i utbildningspolitiskt perspektiv – en tillbakablick” I: 

Hyltenstam och Lindberg (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle.  

Lund: Studentlitteratur AB 

 

Vetenskapsrådet. 2004. Vad är god forskningssed? - Synpunkter, riktlinjer och exempel. Stockholm 

http://www.du.se/PageFiles/3894/vr2005_1.pdf  

(Hämtad 2015-11-18) 

http://scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/
http://scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101Q/UtlSvBakgTotNK/table/tableViewLayout1/?rxid=c182ccda-a6a1-4e2f-aa1f-789c59448c02
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101Q/UtlSvBakgTotNK/table/tableViewLayout1/?rxid=c182ccda-a6a1-4e2f-aa1f-789c59448c02
http://www.du.se/PageFiles/3894/vr2005_1.pdf


 

11 Bilagor 

 

11.1  Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor: 

1. Finns det några fördelar med att svenska som andraspråk är ett eget ämne? 

För vem eller vilka? 

2. Finns det några nackdelar men SVA som eget ämne? 

För vem eller vilka? 

3. Samarbetar du som SVA-lärare med andra lärare eller annan personal på skolan? 

4. Finns det något behov av att svenska som andraspråk erbjuds som egen kurs? 

Behov för eleverna, behov för skolan, behov för samhället 

5. Hur tror du att det kommer se ut inom närmaste framtiden för ämnet?  

6. Hur skulle du vilja/önska att ämnet svenska som andraspråk utvecklas? 

 

 

 


