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Sammandrag 

Denna studie handlar om elever som läser svenska som andraspråk i årskurs 9 och deras 

upplevelse av skolämnet svenska som andraspråk. Studien har gjorts med bakgrund av 

svenska som andraspråk historiskt,  forskning kring skolämnet svenska som andraspråk och 

och forskning kring språkattityder. Materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer 

med sex elever i årskurs 9 som läser svenska som andraspråk. De uttryckte sig alla positivt 

om svenska som andraspråk men en del hade funderat på att byta till svenska och en del hade 

fått utstå negativa kommentarer kring skolämnet. För att hjälpa eleverna i svenska som 

andraspråk kan en möjig väg vara att jobba genrepedagogiskt. Sammanfattningsvis finns det 

arbete kvar att göra för att sva i praktiken ska vara likvärdig skolämnet svenska.  

 

Nyckelord: svenska som andraspråk, språkattityder, grundskola, undervisning  
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1 Inledning 

I svenska skolan idag finns två svenskämnen: svenska och svenska som andraspråk. De har 

egna kursplaner med syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. De som har svenska som 

modersmål läser i regel svenska och de som har ett annat modersmål läser i regel svenska som 

andraspråk. Ofta sorteras eleverna in i dessa grupper automatiskt utan att själva kunna 

påverka beslutet från början. På många skolor finns möjligheter för elever i svenska som 

andraspråk att ansöka om att få byta till att läsa svenska istället.  

Elever som läser svenska som andraspråk får förklarat för sig att ämnena svenska och 

svenska som andraspråk är likvärdiga och inte särskiljs på något sätt; svenska som andraspråk 

ska bara vara mer anpassat för de elever som har ett annat förstaspråk än svenska och ha en 

pedagogik som tar hänsyn till det. Ämnena ska bedömas likvärdiga i exempelvis ansökan till 

högre studier. Hur upplever eleverna det? Finns det negativa attityder från de själva eller 

andra kring ämnet? Finns det fördomar?  

Skolorna löser undervisningen på olika sätt men ett vanligt sätt är att de elever som läser 

svenska som andraspråk undervisas i ett annat klassrum medan de andra eleverna undervisas i 

svenska. Hur påverkar det synen på svenska som andraspråk och de elever som läser det?  

Om man enbart ser till kursplaner och betygskriterier finns det inga slående skillnader i 

innehållet i svenska och svenska som andraspråk. Den största skillnaden är att elever i 

svenska som andraspråk ska kunna visa prov på att de har språkliga strategier för att göra sig 

förstådda när svenskan inte räcker till. Den nära kopplingen mellan ämnena kan också ses i 

det faktum att elever i svenska och svenska som andraspråk genomför samma nationella prov.  

Enligt min erfarenhet som lärare finns det en utbredd något negativ inställning till svenska 

som andraspråk, både hos lärare, elever som läser sva och elever som läser svenska. Det antas 

att svenska som andraspråk har enklare uppgifter än svenska och att de betyg som delas ut i 

ämnet inte är lika mycket värda som de betyg man får i svenska, till och med vid nationella 

prov som är identiska för båda ämnena. Det är en generell syn som verkar kvarstå oavsett 

förändringar och justeringar i kursplanen som Skolverket gör med jämna mellanrum.  

För att utveckla svenska som andraspråk i skolan och synen på ämnet är det viktigt att 

vända sig till de som faktiskt påverkas: eleverna. De kan ge svar och belysa aspekter av 

undervisning i svenska som andraspråk som underlättar för dem eller som behöver utvecklas. 

Genom att ta reda på hur eleverna ser på ämnet och hur de bemöts kan skolgången för dessa 

elever förbättras. 
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1.1  Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur elever i svenska som andraspråk1 ser på 

skolämnet sva och hur de ser på sig själva utifrån skolämnet sva och andras åsikter om sva. 

Jag undersöker hur elever i årskurs 9 som läser sva i skolan upplever ämnet jämfört med 

svenska utifrån egna och andras uppfattningar.  

Mina frågeställningar för uppsatsen är: 

- Hur upplever eleverna att skolämnet sva påverkar dem både språkligt och socialt? 

- Vad upplever eleverna att andra i deras närhet tycker om sva och elever som läser sva? 

- Vilka likheter och skillnader antar sva-elever finns mellan sva och svenska i skolan? 

 

1.2  Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med ett bakgrundskapitel där jag kort redogör för svas historia, följt av en 

beskrivning av sva som skolämne och ett avsnitt om språkattityder. Därefter i kapitel tre 

beskriver jag min metod och mitt material. I kapitel fyra redogörs resultaten av intervjuerna 

där informanternas svar presenteras var för sig för att sedan sammanfattas. Till sist kommer 

ett kapitel med resultatdiskussion.  

 
  

                                                           
1 Genomgående framöver i uppsatsen kommer jag använda sva som förkortning för svenska som andraspråk. 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

Avsnittet är uppdelat i två delar som tar upp en kort bakgrund om sva och dess historia (2.1) 

och sva som skolämne med aktuella styrdokument (2.2) följt av ett avsnitt om forskning kring 

andraspråksundervisning (2.3) och avslutningsvis språkattityder (2.4). 

 

2.1   Sva – en kort historisk bakgrund 

Från början undervisades endast vuxna invandrare i svenska under 1950- och 1960-talen, på 

grund av ökad arbetskraftsinvandring (Skolverket 2018b:9). Huvudansvaret låg från början på 

olika studieförbund men flyttades sedan över till kommunerna som från 1991 hade fullt 

ansvar för undervisning av svenska för invandrare.   

Catarina Economou (2007:32ff) beskriver i sin avhandling skolämnet svas blygsamma start 

under 1970-talet som svenska som främmande språk där eleverna undervisades på liknande 

sätt som de elever som läste moderna språk i skolan. Lärare hade vid den tiden inga 

möjligheter till särskild lärarutbildning med utgångspunkt i andraspråksundervisning utan fick 

hålla till godo med ett fåtal kurser som handlade om undervisning av tvåspråkiga elever.  

Undervisningen i sva togs upp i Läroplan för grundskolan 1969 och Läroplan för 

gymnasieskolan 1970, då ej som ett eget ämne utan endast stödundervisning (Skolverket 

2018b:9). Det var inte förrän under tidigt 1990-tal som ämnet fick namnet svenska som 

andraspråk och några år senare infördes det som ett eget ämne för lärarstudenter.  

1990 infördes sva som ett skolämne på gymnasiet men det skulle dröja ändå till 1995 innan 

ämnet accepterades och infördes i hela skolväsendet (Economou 2007:33). Anledningen var  

en generell konsensus mellan styrande politiker att eleverna så snart det var möjligt skulle 

ansluta sig till svenskundervisningen istället. Man ansåg att separata svenskämnen skulle 

bidra till att ”skapa ett A-lag och ett B-lag bland skolungdomarna” (Skolverket 2018b:10). 

1997 beslutades att sva skulle vara behörighetsgivande till högre studier.  

Tidigt vid införandet av sva i skolan påpekades ämnets låga status från framförallt elevers 

och föräldrars perspektiv (Economou 2007:34). Det var till stor del bristande lärarkompetens 

och dålig struktur i undervisningen som gjorde att mycket få elever som var behöriga att välja 

sva faktiskt gjorde det. I gymnasieskolan var antalet elever ännu lägre än i grundskolan då 

elever som fått godkända betyg i årskurs nio inte ansåg sig behöva läsa sva fortsättningsvis.  

Myndigheten för skolutveckling kom 2004 ut med en rapport vid namn Kartläggning av 

svenska som andraspråk och där efterfrågas ett nytt sorts svenskämne där både det som är 
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svenska och sva idag inkorporeras (Economou 2007:38). Andraspråksforskare som Inger 

Lindberg och Kenneth Hyltenstam vände sig snabbt emot förslaget om ett gemensamt 

svenskämne som föreslogs i rapporten och påpekade att elevernas känsla av exkludering 

snarare kunde kopplas till de generella attityderna till invandrare och flerspråkiga och att det 

krävdes en hög kompetens inom andraspråksundervisning för att andraspråkselever ska 

gynnas som mest.  

 
2.2   Sva som skolämne 

Den nu gällande läroplanen för grundskolan heter Lgr11 och utkom 2011, och reviderades 

senast 2018. I den finns, förutom de övergripande målen för hela svenska skolan, 

ämnesbeskrivningar med syfte, centralt innehåll och kunskapskrav för respektive skolämne i 

grundskolan. I Lgr11 görs liten skillnad mellan svenska och sva enligt ämnenas 

syftesbeskrivningar, centrala innehåll och kunskapskrav (Skolverket 2018a:257ff, 269ff).  

Den främsta skillnaden, som finns att läsa i syftesbeskrivningarna, består i att eleverna som 

läser svenska får lära sig om språkhistoria, vilket inte finns med i kursplanen för sva. De får 

istället undervisning i hur man utvecklar språkliga strategier för att göra sig förstådda och 

kunskap i hur det svenska språket är uppbyggt för att vidareutveckla sitt svenska språk. Det 

finns också uttryckligen skrivet i syftet för sva att det inte ska finnas för tidigt ställda krav på 

korrekt språk (Skolverket 2018b:11). Det är tänkt som ett sätt att uppmuntra även de som är 

alldeles nya talare av svenska att göra sitt bästa och inte vara rädda att göra fel.  

I kunskapskraven återspeglas likheterna och skillnaderna mellan svenska och sva: kraven 

är likalydande för att läsa, skriva och tala men med skillnader när det gäller språkhistoria, 

nordiska språk och kommunikationsstrategier (Skolverket 2018a:266, 278f).  

Det finns klara regler för när en skola är skyldig att anordna undervisning i sva. Om det 

behövs ska sva anordnas för elever med annat modersmål än svenska, invandrarelever med 

svenska som modersmål som har gått i skola utomlands, och andraspråkselever som talar 

svenska med minst en vårdnadshavare (Skolverket 2018b:11). Det ingår i rektors uppdrag att 

besluta om sva-undervisning för en elev.  
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2.3   Andraspråksundervisning 

Att en andraspråkselev läser just sva och inte svenska kan innebära flera fördelar för elevens 

språkliga och akademiska utveckling. Lightbown och Spada (2013:38f) beskriver olika 

förhållanden som kan påverka en andraspråkstalares inlärning. En av många faktorer som kan 

påverka andraspråksinlärningen är tiden en inlärare är i kontakt med målspråket, i det här 

fallet svenska. Många andraspråkselever använder ett annat språk i hemmet och konsumerar 

ofta media och underhållning på annat språk än svenska. Det innebär färre tillfällen att öva sin 

svenska och lyssna på svenska, något som är mycket viktigt för den språkliga utvecklingen.  

Lightbown och Spada (2013:39) tar också upp bemötandet av andraspråkstalare. En lärare 

som inte är utbildad inom andraspråk kommer ha svårare att tilltala andraspråkselever på ett 

sätt som inte är ”tillgjort” och därmed inte speglar den mer vardagliga svenska som eleverna 

behöver i första hand. Lightbown och Spada (2013:39) kallar det tillgjorda sättet att prata 

foreigner talk eller teacher talk och det är något som ofta händer helt omedvetet för 

modersmålstalaren men är något som en andraspråkslärare är utbildade att undvika. Med 

tanke på det som tidigare nämnts angående andraspråkselevers begränsade kontakt med 

svenska språket i sin vardag är det därför ännu viktigare att den svenska de utsätts för speglar 

det de behöver lära sig.  

Pauline Gibbons (2009:34ff) påpekar att den allra bästa undervisning för andraspråkselever 

är en integrerad ämnes- och språkundervisning. Det ger eleverna möjlighet att öva på 

svenskan med hjälp av autentiska texter och uppgifter från de andra skolämnena, detta görs 

med fördel genom ämnesövergripande undervisning och/eller uppgifter.  

Gibbons (2009:35) tar vidare också upp att skolspråket tar mycket längre tid att utveckla än 

vardagsspråket för en andraspråkselev och därför har andraspråkselever stor nytta av uppgifter 

som förutom att utveckla deras svenska också utvecklar deras ämnesspecifika ordförråd för att 

underlätta för eleverna i de andra skolämnena och övergången mellan svenska språket och de 

övriga skolämnena blir då inte lika svår. Detta blir allt viktigare ju äldre andraspråkseleven är 

vid skolstarten i Sverige då inlärningen påverkas av inlärarens ålder.  

Vidare menar Gibbons (2009:41) att det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är att vara 

tillsammans med andra, en tanke som kopplas till Vygotskys syn på lärande: där är den 

kognitiva utmaningen med adekvat stöd i centrum. Att lära sig handlar alltså enligt Vygotsky 

om samarbete, där man hjälper varandra till förståelse. Man talar om det Vygotsky kallar 

proximal utvecklingszon, som innebär att en inlärare lär sig mest om hen hålls utmanad men 

har tillgång till stöttning av läraren eller andra elever (i Gibbons 2009:41).  



9 
 

Gibbons (2009:170ff) beskriver hur så kallad genrepedagogik, med ursprung i Australien, och 

dess praktiska form cirkelmodellen kan hjälpa sva-elever framåt i framförallt de olika 

genrerna inom skrivandet på svenska men också det muntliga. Genrepedagogik och 

cirkelmodellen går ut på att eleverna får hjälp med att inhämta förkunskap och ämnesspecifikt 

språk för uppgiften som ska göras för att sedan genom kontinuerlig stöttning från läraren, 

konkreta exempel och genomgående samarbete med resten av gruppen få möjlighet att själva 

lösa uppgiften. Även här är det viktigt med kognitiva utmaningar för att möjliggöra för 

eleverna att utvecklas utan att språket ska vara ett hinder. Arbete med genrepedagogik innebär 

att alla lärare kan jobba med språk i sina ämnen eftersom alla ämnen har sina egna begrepp 

och termer som eleven måste behärska för att kunna visa kunskap ordentligt.  

 
2.4 Språkattityder 

Våra attityder till språk kan också påverka synen på de olika svenskämnena och de elever som 

läser dem. Attityder som begrepp är svårfångat och Ellen Bijvoets (2013:124) definition är att 

”det handlar om en individs vetande, känslor och handlingsberedskap inför ett attitydobjekt”. 

Just språkattityder handlar då om en persons inställning till en språklig varietet, där kön, 

ursprung, ålder etc. ingår.  

Bijvoet (2013:129f) påpekar att språkattityder både kan handla om attityder till den 

språkliga varieteten men också mot talaren som använder den. Sättet en person talar kan på 

många sätt påvisa olika grupptillhörigheter som till exempel kön, ålder, varifrån i Sverige 

talaren är och eventuell brytning. Språkattityder kan således användas både av andra för att 

definiera talaren men också av talaren själv som identitetsmarkör.  

Bengt Nordberg (2013:25) lyfter fram att en talare oftast har positiv attityd till sin egen 

språkliga varietet och negativ attityd till andra varieteter eller delar av andra varieteter. En 

svagare social eller etnisk grupp i samhället kan dock ta efter majoritetsgruppens attityd till 

den egna språkliga varieteten. Det kan kallas språkligt självhat och uppstår framförallt i 

språkliga minoriteter.  

En del av våra attityder kring språk har att göra med standardisering (Bijvoet 2013:131): 

en social konstruktion kring hur ett korrekt språk ska låta, både när det gäller 

meningsuppbyggnad och grammatik men också uttal och satsmelodi. Ju mer standardiserad en 

språklig varietet är desto högre status har vanligen dess talare och att tala med brytning eller 

att använda slang är oftast förknippat med varieteter med lägre status.  
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En varietet som i allmänhet har låg status kan dock inom grupper ha hög status, man talar 

då om förtäckt prestige (Bijvoet 2013:131). Det kan till exempel handla om olika sorters 

förortsslang som inom den talande gruppen blir ett kompisspråk och ett språk som håller 

gruppen samman och därmed till viss del definierar den, trots att samhället utanför gruppen 

anser att språket inte låter korrekt.  
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2 Metod och material 

I detta kapitel redogör jag för min metod och mitt material. I första avsnittet beskriver jag min 

urvalsprocess gällande skola och informanter. I det andra avnittet tar jag upp mitt val av 

metod och hur jag konkret gick tillväga.  

 

3.1 Urval  

Jag hittade mina informanter på en högstadieskola i Mellansverige. Mitt val av skola 

motiverades av att den hade rätt åldersgrupp, var lättillgänglig för mig och att jag redan hade 

en existerande kontakt med läraren i sva. Jag visste också sedan tidigare att skolan hade 

fullstora grupper i sva, vilket gav mig en bättre chans att hitta lämpliga informanter som var 

villiga att delta.  

Informanterna valdes genom dialog med läraren om vilka elever som skulle kunna tänkas 

vara intresserade och villiga att prata med mig men också vilka elever som hade tillräckliga 

kunskaper i svenska för att inte vara i behov av tolk under intervjun. Som till exempel Dalen 

(2008:38f) framhäver kan en tolk i forskningssammanhang ha stor påverkan på kvaliteten och 

i vissa fall själv bli engagerad i studien och diskutera med informanten eller forskaren kring 

studien trots att det inte är tolkens uppgift.   

Eftersom hela den tilltänkta gruppen gick i årskurs 9 och läste sva och därför passade 

studiens syfte behövde det enda ytterligare urvalet handla om vilka som var bekväma med att 

prata. Gruppen som helhet bestod av 16 elever och läraren räknade upp 9 elever som hon 

trodde skulle kunna passa; utifrån dem lottades tre killar och tre tjejer fram som sedan 

tillfrågades och tackade ja. Hade någon av dem tackat nej hade ytterligare namn lottats fram 

av de tre som var kvar. 

Informanterna fick en viss spridning på modersmål: två med kurdiska, en med somaliska, 

en med bosniska och två med dari. De har också varit olika länge i Sverige och en är född i 

Sverige. De har gemensamt att de alla deltar i modersmålsundervisningen, undantaget en 

informant där det för tillfället saknas lärare i ämnet.  

För mig var en jämn könsfördelning hos informanterna viktig så att studien skulle kunna ge 

en mer rättvis bild av vad elevgruppen tycker och om stora skillnader mellan de manliga och 

kvinnliga informanterna skulle finnas skapar en jämn könsfördelning en starkare underbyggd 

diskussion kring ett sådant fynd.  



12 
 

Alla informanter är över 15 år, vilket var viktigt för mig för att enklare kunna 

kommunicera information kring studien till informanterna och samla in samtycke från dem.  

 
3.2 Intervjuer 

Jag spenderade två dagar på en skola och intervjuade sex elever, tre tjejer och tre killar, i 

årskurs nio som läser sva för att få deras personliga uppfattning om skolämnet sva. De 

intervjuades enskilt enligt ett semistrukturerat intervjuformat för att möjliggöra så fria svar 

som möjligt som ändå handlar om det jag studerar (Lagerholm 2010:55).  

Valet att intervjua individuellt underlättar också för informanterna att få utrymme att 

verkligen svara på frågorna och risken att informanterna avbryter eller påverkar varandra 

försvinner (Lagerholm 2010:57), vilket påverkar studiens reliabilitet positivt.  

Informantgruppen delades upp på två tillfällen samma vecka och intervjuades endast under 

deras sva-lektion för att påverka deras skoldag så lite som möjligt och för att inte behöva 

samverka med flera olika lärare och letioner med risk för att inte kunna genomföra 

intervjuerna.  

Inför intervjuerna skapade jag en intervjuguide som Monica Dalen (2008:35f) beskriver 

som en plan för de frågor man vill ställa under intervjun med möjliga följdfrågor (se bilaga 1). 

Givetvis följdes inte planen till fullo i alla intervjuer men de svar som behövdes för att kunna 

göra adekvata jämförelser och dra slutsatser inhämtades utan svårighet.  

Frågorna var  tänkta att locka informanterna att reflektera över sina egna och andras 

intryck, fördomar och åsikter om svenska som andraspråk. Frågorna var medvetet så öppet 

formulerade som möjligt för att informanterna skulle kunna styra samtalet till viss del (Dalen 

2008:36). Det ledde till en viss variation i intervjuernas längd men innebar inte brist på svar 

på de frågor jag ställde.  

Jag valde att spela in intervjuerna för att ha möjlighet att senare gå tillbaka och lyssna igen. 

Jag använde mig av min telefon för inspelning via en applikation och lät telefonen ligga på 

bordet framför mig och informanten med släckt skärm för att låta den distrahera och störa så 

lite som möjligt. Som Dalen (2008:37) beskriver är inspelning viktig vid kvalitativa intervjuer 

och att själv vara avslappnad kring inspelning för att behålla lugnet i intervjusituationen. 

Informanterna verkade snabbt glömma att de blev inspelade och jag upplevde att de kände sig 

bekväma under intervjuerna.  

Informanterna fick utförlig information om studiens syfte och deras roll i den innan 

inspelningen och intervjun började och alla informanter har givit skriftligt och muntligt 
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samtycke till deltagande. De har också försetts med kontaktuppgifter till mig som 

uppsatsskrivare och ansvarig för studien för att kunna kontakta mig med frågor eller 

klargöranden kring sitt deltagande. Allt i enlighet med de för området rådande 

forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2002).  

Studiens validitet har säkerställts framförallt genom de intervjufrågor som användes i 

mötet med informanterna. Att frågorna var halvöppna och således bjöd in till friare svar var 

en avvägning jag gjorde för att informanterna skulle känna sig bekväma att svara uttömande 

på frågorna utan att känna att de ”svarade fel”. Jag valde bort ett helt öppet intervjuformat då 

jag ändå har specifika frågeställningar jag vill besvara i min studie och därför vill kunna styra 

informanterna i den riktningen utan att vara för sträng.  

Reliabiliteten i en kvalitativ studie kan alltid ifrågasättas, framförallt när det gäller 

materialinsamlingen. Detta på grund av att man såklart har med människor att göra och svaren 

kan bli olika beroende på hur forskaren ställer frågorna, hur informanten mår just den dagen, 

eller till och med vilken tid på dygnet det är eller vad det är till lunch den dagen. Många 

faktorer avgör svaret och det går därför inte att garantera samma utfall om studien görs om 

(Dalen 2008:115f). Mitt mål med studiens metod har varit att resultatet och slutsatserna skulle 

bli lika om studien gjordes om med samma material som underlag med hjälp av de 

beskrivningar av tillvägagångssätt jag har angivit.  
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4 Resultat 

Avsnittet börjar med en översiktlig genomgång av skolan som ingår i studien och dess 

organisering av undervisningen. Sedan presenteras studiens informanter och deras 

intervjusvar en och en i den ordning de intervjuades och deras svar sammanfattas sedan i 

avslutningen av avsnittet. Varje informantpresentation inleds med en mycket kort 

bakgrundsinformation om informanten. Citaten i avsnittet är skriftspråksanpassade.  

 
4.1 Skolan 

Skolan som ingår i studien ligger i Mellansverige och är en åk 7-9 skola som ligger i en 

centralort. Skolan har tre sva-klasser, en i sjuan, en i åttan och en i nian med i snitt runt 20 

elever per grupp. Sva-grupperna undervisas separat från svenskan och eleverna som läser sva 

får således gå iväg till en annan grupp som är en blandning av alla klasser i den årskursen och 

undervisas av en sva-lärare. Detta är en vanlig modell som många skolor i landet använder. I 

övrigt läser eleverna med sin vanliga klass. Om man önskar finns viss möjlighet att byta 

mellan sva och svenska men det är en process som involverar bedömningar från eleven, 

vårdnadshavare, lärare i svenskämnet, mentor och rektor.  

 
4.2 Informant 1 

Informant 1 är en 16-årig kille med turkiska och kurdiska som modersmål. Han kom till 

Sverige från Turkiet för ca åtta år sedan och läser kurdiska som modersmål i skolan.  

Informanten uttrycker sig positivt om ämnet sva och upprepar flera gånger att han känner 

att han har möjlighet till mer stöd i klassrummet än han upplever att de som läser svenska har.  

Han har funderat några gånger på att byta från sva till svenska men har alltid ångrat sig just 

för att han värdesätter möjligheten att få mer hjälp. Han upplever också att det inte går lika 

snabbt i sva vilket han tycker är skönt ibland men också jobbigt ibland när han gärna vill 

jobba vidare.  

Informanten upplever att den stora skillnaden mellan svenska och sva är 

undervisningstakten och möjligheten till att få hjälp. Han nämner att det är mer ordentliga 

genomgångar i sva och man får prata med och hjälpa varandra. Han berättar att han har följt 

med sina vänner på deras lektioner i svenska några gånger och reagerat på att allt går mycket 

fortare i svenskan. Han upplever också att det är större uppgifter och mer att läsa i svenska än 

i sva.  
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Han berättar att han ibland får höra från vänner, och även från mentor och andra vuxna, att 

han inte behöver läsa sva utan istället borde byta till svenska. Detta då de anser att han är 

tillräckligt flytande i svenska för att klara av den undervisningen. Han berättar: ”Till och med 

många lärare har sagt till mig, min mentor och dom, dom bara ’varför läser du svenska som 

andraspråk? Gå in på svenskan, du kan’. Men jag säger nej vi får mer hjälp, det är bättre här 

tycker jag.” 

Han har det senaste året också fått höra negativa kommentarer om sva, att de skulle få för 

mycket hjälp under nationella prov och inte skulle vara värda de betyg de får på grund av det. 

Informanten har inte tagit till sig av de kommentarerna då han inte anser att de stämmer, han 

menar att man får mer hjälp som elev i sva för att man behöver mer hjälp.  

På frågan hur han ser på att integrera svenska och sva i samma klassrum svarar 

informanten att det skulle bli tråkigt för de som idag läser svenska för att de kan mer. Läraren 

skulle fokusera på att hjälpa de som inte kan eller inte förstår och det skulle enligt honom 

innebära att elever i sva skulle ta all lektionstid. Han anser att dagens format med separata 

klassrum för svenska och sva är det bästa. Informanten vill inte byta bort sva mot svenska 

utan stannar hellre kvar där han är nu.   

 
4.3 Informant 2 

Informant 2 är en 16-årig kille från Afghanistan med dari som modersmål. Han kom till 

Sverige för tre år sedan och läser dari som modersmål i skolan.  

Informanten börjar med att uttrycka sin stora uppskattning för att sva finns som en 

möjlighet när man kommer ny till Sverige: ”alltså, jag tycker det är jättebra om man ska flytta 

från ett land till andra land man måste lära sig den där språken. Alltså jag tycker det här är 

jätteviktigt. Om man kan inte det blir lite tråkigt, man kan inte vara ute så länge, alltså det blir 

en helt annan sak.”. 

 Han menar att han hade missat så mycket om han inte hade fått möjlighet och hjälp att lära 

sig språket när han kom hit för tre år sedan. Han upplever att han får bra hjälp när han 

behöver det och lär sig mycket på lektionerna.  

Hans vänner läser sva precis som han, de flesta i samma klass. De pratar också oftast 

positivt om ämnet men tycker att det är kul att kunna sitta tillsammans med andra som har 

samma modersmål och använda det istället. Informanten understryker att han tycker att det är 

väldigt viktigt att man kan prata samma språk tillsammans och vill därför hellre prata svenska 

i klassrummet för att alla ska kunna förstå varandra.  
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Informanten har inte en klar uppfattning av vad som skiljer svenska och sva åt men har 

intrycket av att man jobbar med svårare material i svenska än i sva, att man i sva ska jobba 

med det lättaste för att lära sig mer.  

Han har ofta funderat på att byta till svenska istället för sva men det visar sig snabbt att det 

endast är på grund av att klassen som läser sva är stökig och pratig och han upplever att 

klassen som läser svenska är mer respektfulla mot varandra och man kan koncentrera sig 

bättre i det klassrummet. Om det kunde vara samma stämning i sva så skulle han aldrig vilja 

byta.  

Han har inte fått höra några negativa kommentarer om att han läser sva utan tvärtom har 

han ofta fått höra att det är bra att läser det. Han har inte märkt av någon annan negativitet 

mot att han läser sva heller.  

Om man skulle integrera sva och svenska i samma klassrum tror informanten att det skulle 

kunna bli bättre än det nuvarande upplägget för att eleverna kan hjälpa varandra och ha bra 

inflytande på varandra. Han skulle föredra att ha gemensam undervisning än att ha den 

separat.  

 
4.4 Informant 3 

Informant 3 är en 15-årig tjej som är född i Sverige med föräldrar från Bosnien. Hon har 

bosniska som modersmål och har vanligtvis modersmålsundervisning i det men på grund av 

lärarbrist har hon för tillfället ingen modersmålsundervisning.  

Informanten tycker att hon och de andra som läser sva har det bättre än de som läser 

svenska för att de får enklare uppgifter och får lära sig mer om språket. Hon har fått höra av 

vänner som läser svenska att de gör mycket större uppgifter och läser väldigt tjocka böcker, 

något informanten inte känner igen från undervisningen i sva. Hon har vänner som har bytt 

från sva till svenska som sedan har ångrat sig för att de tycker att det har blivit för svårt:  

 
Dom har ju sagt själva att att dom vill ha... alltså dom fick ju byta för att dom ville ha svenska 

normalt för dom ville ju lära sig mer grejer för dom tyckte att dom kunde det, men sen när dom 

kommer till mig och dom säger ’ja men jag önskar jag fick byta tillbaka för det är mycket svårare’. 

 

Skillnaden mellan svenska och sva är enligt informanten hur mycket hjälp man kan få och 

att de som läser svenska kan mer svenska. Hon tycker också att tempot är lugnare i sva. Hon 

berättar att läraren ofta går igenom ord och förklarar flera gånger vad man ska göra på 

lektionen.  
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Hon berättar att när hon började på skolan och fick se att hon var den enda i klassen som 

hade sva på schemat kände hon sig utpekad och bortvald för att hon var ny och utländsk, hon 

förstod inte varför hon inte var välkommen till svenskan utan måste gå till ett annat klassrum 

och hon ville väldigt gärna byta till svenska. Efter några veckor så förstod hon fördelen med 

att just hon får läsa sva istället, det kändes lättare att ta till sig av undervisningen där och det 

kändes bra att hon ändå fick vara med sin klass på de andra lektionerna. 

 Informanten har inte upplevt någon negativ inställning från andra angående att hon läser 

sva men går direkt i försvarsställning när hon tänker sig in i hur det skulle vara. Hon säger att 

hon inte skulle acceptera att någon kommenterar hennes val på det sättet och att hon får välja 

själv vad som är bäst för henne.  

Att slå ihop undervisningen i svenska och sva är riskabelt anser informanten. Hon berättar 

att det ställs väldigt mycket frågor i sva som de som har svenska inte skulle vara intresserade 

av och det skulle kunna skapa dålig stämning eller konflikter i ett gemensamt klassrum. 

Informanten tror att det skulle skapas en klyfta mellan svenska elever och de elever som läser 

sva. Hon uttrycker också att svenska elever kan så mycket mer att sva-elever inte skulle våga 

prata så mycket på lektionerna. Hon föredrar att ha det som det är nu.  

 
4.5 Informant 4 

Informant 4 är en 16-årig kille från Somalia med somaliska som modersmål. Han kom till 

Sverige för sex år sedan. Han deltar i modersmålsundervisningen i somaliska i skolan.  

Informanten upplever sva som mycket bra för de som behöver lära sig svenska. Han tycker 

att man lär sig mer där än i svenskan för att svenskan har svårare uppgifter och de som läser 

svenska har mer avancerat språk. Han har inte upplevt någon negativitet från andra angående 

att han läser sva men de vänner som själva läser svenska kommenterar ofta hur svåra 

uppgifter de får och hur mycket de har att läsa. Det är den stora skillnaden mellan svenska och 

sva enligt informanten. 

Han har ibland haft en vilja att byta från svenska till sva för att han vill ha en större 

utmaning i svenska och lära sig mer och snabbare. Han anser att tempot i sva ibland är för 

långsamt och uppgifterna för enkla. Om han kunde få en större utmaning i sva skulle han vilja 

stanna där.  

Informanten tror att klassrummet skulle vara väldigt delat om man slog ihop svenska och 

sva, det skulle vara svårt att få en sammanhållen grupp. Han tror att läraren skulle få svårt att 

hinna med att hjälpa alla och att det skulle vara svårt att anpassa för hela gruppen som skulle 
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vara väldigt blandad. Det skulle dock kunna lösas med att ha två lärare i klassrummet. Han ser 

också en möjlighet att eleverna skulle kunna hjälpa varandra, framförallt att de med svenska 

som modersmål skulle kunna hjälpa de men ett annat modersmål: ”det kan vara bättre bara för 

dom som har svenska kan lära oss... dom som inte kan svenska. Man hjälper varandra.”. 

Om han fick välja idag skulle informanten välja att läsa svenska istället för sva just för att 

han vill ha en större utmaning än han får idag.  

 
4.6 Informant 5 

Informant 5 är en 15-årig tjej från Afghanistan med dari som modersmål. Hon kom till 

Sverige för ungefär tre år sedan. Hon deltar i modersmålsundervisningen i skolan.  

Informanten uppskattar sva väldigt mycket och tycker att det är bra med ett specifikt ämne 

som har som syfte att lära eleverna svenska när man kommer som ny till Sverige. Hon tror 

inte att hon hade lärt sig svenska lika snabbt utan det och hade haft det jobbigt i de andra 

skolämnena. En vän till henne tycker inte om sva för att hon tycker att hon kan för bra 

svenska för det. Hon vill själv byta till svenska istället och vill att informanten också gör det. 

Skillnaderna mellan sva och svenska uppfattar informanten som lite oklara men har fått 

intrycket av att svenska är svårare och sva är till för de som är nya i Sverige och behöver lära 

sig språket: ”Jag tror att svenska som dom andra har där lite svårare så svenska som 

andraspråk är för dom invandrare som kommer till Sverige och kan inte prata men svenska är 

för dom som bor i Sverige så länge”. De som har bott längre i Sverige kan läsa svenska 

istället. Informanten har själv inte känt att hon vill läsa svenska istället men tänker att det 

kanske blir aktuellt senare när hon har lärt sig mer svenska och skulle kunna klara av 

uppgifterna där.  

Hon tror inte att det är en bra lösning att elever i svenska och sva läser tillsammans i 

samma klassrum för att de som läser svenska kan mycket mer än de som läser sva. De 

behöver inte lika mycket förklaringar för ord och uttryck och kan jobba snabbare. De skulle 

hinna göra fler uppgifter än eleverna i sva och det skulle vara svårt att hitta en bra nivå för alla 

i klassrummet.  

Om informanten fick välja idag skulle hon välja att läsa sva för att hon känner att hon 

behöver den hjälp hon kan få där och är inte redo för den snabba takt hon upplever finns på 

lektionerna i svenska. Hon vill också får mer tid att lära sig om språket, något hon inte tror att 

skulle kunna i svenskan.  
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4.7 Informant 6 

Informant 6 är en 15-årig tjej från Kurdistan. Hon kom till Sverige för 5 år sedan och har 

kurdiska som modersmål. Hon deltar i modersmålsundervisningen i skolan.  

Informanten är positivt inställd till sva och tycker att det är viktigt att det finns ett ämne 

och lektioner där de som har ett annat modersmål än svenska kan få möjlighet att lära sig 

svenska i sin takt och få hjälp på sina villkor. Hon upplever att uppgifterna inte är lika svåra 

som i svenskan men att det resulterar i att de lär sig mer. Hon tycker också att lärarna i sva är 

mycket mer medvetna om vad eleverna behöver just för att de inte har svenska som 

modersmål.  

Informanten har många vänner som har bytt från sva till svenska för att de upplever 

lektionerna i sva som tjatiga och långsamma. De har också uppmanat informanten att byta till 

svenska för att hon har högt betyg i sva men hon vill hellre stanna på sva för att hon känner att 

hon får mer utrymme att ställa frågor och mer tid att lära sig.  

Hon upplever att skillnaden mellan svenska och sva framförallt handlar om 

svårighetsgraden: eleverna och lärarna i svenska har ett mer avancerat språk och det förväntas 

mycket högre nivå av svenska än på lektionerna i sva. Hon har en gång känt att hon vill byta 

från sva till svenska för att hon tyckte att lektionerna blev för tjatiga och de hade en lärare 

som var alldeles för sträng men när de fick en ny lärare försvann viljan att byta.  

Informanten berättar att vänner och bekanta runt henne ofta blir förvånade över att hon 

läser sva för att hon kan så bra svenska, de tror ofta också att hon har varit i Sverige längre än 

hon har: ” Folk blir chockade. De säger ’läser du svenska som andraspråk? Är inte du född i 

Sverige? Är inte du... du är ju så jättebra på svenska!’ Såhär, dom blir bara chockade att jag 

går på svenska som andraspråk istället för svenska.”. De som uttrycker sig så har också 

intrycket av att det bara är elever med dålig svenska som läser sva men informanten 

understryker att hon vet att det inte är så det är. Hon tar heller inte åt sig av sådana 

kommentarer för att hon vet bättre själv hur det egentligen ligger till.  

Informanten tror att det skulle vara komplicerat att försöka undervisa elever i svenska och 

sva i samma klassrum. Hon tror att det finns risk för rasism från de svenska eleverna för att de 

elever som läser sva inte jobbar lika fort och behöver fråga mer. Hon tror också att eleverna i 

sva skulle få sänkta betyg för att de inte kan hålla jämna steg med de andra eleverna. 

Informanten tror att det kanske skulle hjälpa att ha två lärare men att dagens struktur med 

separat undervisning ändå är det bästa. De från sva som vill ha större utmaning kan byta till 

svenska.  
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Hon skulle själv välja sva även idag för att hon uppskattar den extra och anpassade hjälpen 

hon kan få där.  

 

Lärarna för svenska som andraspråk dom förstår att vi inte är från Sverige, Sverige är inte vårt 

modersmål, det svenska språket, utan vi har lite svårt att förstå det och vi kan inte allt för det. För 

jättemånga gånger då är det såhär att mina kompisar säger nåt ord på såhär gammelsvenska och jag 

inte kan ordet, vad betyder det? ’Va, vet du inte vad det betyder? Hur kan du inte veta vad det 

betyder?’ Jag bara ’vadå, jag har ju inte bott här’. 

 

I hennes ordinarie klass är hon den enda med annat modersmål än svenska och hon 

värdesätter möjligheten att få ha några lektioner i veckan tillsammans med några som delar 

hennes modersmål men som också upplever samma svårigheter med det svenska språket som 

hon gör.  

 
4.8 Jämförelse av informanternas svar 

Informantgruppen är överlag positivt inställda till sva och uppskattar den lärandemiljö som 

erbjuds där. Flera av dem har någon gång övervägt att byta från sva till svenska men har valt 

att ändå stanna kvar på grund av sin egen känsla i sva-klassrummet och vänners kommentarer 

om undervisningen i svenska.  

Informanterna är till stor del överens om att skillnaden mellan svenska och sva är tempo 

och svårighetsgrad: de uppfattar sva som enklare och undervisningen där som långsammare 

än svenskan. De flesta informanterna uppskattar den skillnaden och understryker att de 

upplever att de behöver det långsammare tempot för att hinna med allt och ha möjlighet att gå 

tillbaka om de behöver få något förklarat på nytt.   

Två av informanterna (2 och 4) tror att det skulle gynna inlärningen att slå ihop 

undervisningen av svenska och sva i ett och samma klassrum. Resten av informanterna är 

tveksamma eller uttalat negativa framförallt eftersom de tror att sva-elever skulle orsaka 

negativa upplevelser av undervisningen hos eleverna med svenska som modersmål då sva-

eleverna upplever att de ställer fler frågor och behöver fler och längre förklaringar.  

De informanter som har fått kommentarer angående undervisningen i svenskan har 

antingen fått höra att de borde byta för att få en större utmaning eller att svenskan är alldeles 

för svår och att de borde stanna kvar på sva. Både informant 1 och informant 6 har fått 

kommentarer från vänner och/eller lärare om att det är ”för bra” på svenska för att läsa sva 

och istället borde byta till svenska för att få en större utmaning. Ingen av dem har gjort det 

och vill heller inte göra det då de anser att de gynnas bäst av att läsa sva ändå där de kan få 
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mer stöttning och de upplever att de lär sig mer om språket som de inte skulle lära sig på 

lektionerna i svenska. Informant 3 berättar att de vänner hon har som har bytt från sva till 

svenska har ångrat sig och skulle vilja byta tillbaka. Det är en av anledningarna till att 

informanten stannar på sva; hon värderar stöttningen i sva-klassrummet högre än de stora 

utmaningar som hon har hört ska finnas i svenskan.  

Gemensamt för dessa kommenterar är att de påpekar en distinkt nivåskillnad i 

svårighetsgrad mellan svenskämnena. Denna nivå verkar mätas i hur avancerade uppgifterna 

är, hur mycket eleverna förväntas skriva och hur mycket de förväntas läsa. Informanterna 

verkar till stor del hålla med om denna nivåskillnad och verkar ha lärt sig att det är så det är 

utan att egentligen veta hur svenskämnena skiljer sig åt och inte.  

Alla utom informant 4 vill fortsätta läsa sva. Informant 4 var fåordig men bestämd i sin 

övertygelse att det är bättre att läsa svenska om man vill ha snabbare tempo och mer utmaning 

i svenska. Informanten påpekar att sva är väldigt bra för de som ska lära sig svenska men 

tycker själv att han är redo att gå över till svenska istället.  

Informant 6 är den enda som uttryckligen tar upp frågan om rasism. Hon befarar att det 

skulle förekomma rasism i ett ämnesintegrerat klassrum mellan sva och svenska då sva-

eleverna skulle kräva större andel av klassrumsresurserna. Hon är negativt inställd till ett 

sådant upplägg utan vidhåller som många av de andra informanterna att de som vill ha större 

utmaning får byta från sva till svenska.  

Informant 2 och informant 5, som båda kom till Sverige för ungefär tre år sedan från 

Afghanistan, har varit i Sverige kortast tid av alla informanter och uttrycker sig mest positivt 

om sva för egen del, de påpekar hur sva har hjälpt dem i ett större perspektiv i skolan. De 

värdesätter möjligheten att få lära sig svenska isolerat från annat för att få ett tydligare fokus 

på just språkinlärningen. 

De andra informanterna pekar oftare på hur sva kan hjälpa de som ska lära sig svenska och 

behöver mycket stöd i början. De ser mer till nyttan sva har för andra som är i behov av mer 

hjälp än de är medan informant 2 och 5 mer fokuserar på hur sva har hjälp dem personligen.  

De informanter som någon gång har funderat på att byta från sva till svenska har olika 

anledningar till att de har funderat över det. Någon har önskat större utmaning i 

undervisningen, någon reagerade på en sträng lärare och någon ville inte vara utpekad i sin 

klass. Ingen av informanterna har uttryckt en vilja att byta på grund av undermålig 

undervisning eller att undervisningen i sva inte skulle ge dem något.  
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Endast en informant skulle byta till svenska om han fick välja idag. De andra värdesätter 

inlärningsmljön i sva-klassrummet högre än eventuella större utmaningar de skulle kunna få i 

svenskundervisningen.  
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5 Diskussion 

I avsnittet diskuteras resultaten av studien utifrån uppsatsens bakgrund och tidigare forskning 

såväl som studiens syfte och frågeställningar.  

 
5.1 Nyttan av sva 

Informanterna framhåller i sina intervjuer att skillnaden de upplever mellan skolämnena 

svenska och sva inte är särskilt kopplad till innehållet eller aktiviteterna utan 

undervisningstakten och hur mycket stöttning de kan få av framförallt läraren men även de 

andra eleverna i klassen. Även de elever som har funderat på att byta till svenska har till stor 

del lockats att stanna på grund av att de upplever det som enklare och mer tillgänligt att få 

stöttning i sin inlärning i sva-klassrummet. Gibbons (2009:41) pekar på Vygotskys teorier om 

lärande genom samarbete och vikten av stöttning och det är precis det som eleverna upplever 

underlättar mest i inlärningen av svenska, oavsett vilken nivå eleverna har eller hur länge de 

har varit i Sverige.  

Ingen av informanterna nämner att de i sva-klassrummet jobbar efter cirkelmodellen eller 

genrepedagogiken (Gibbons 2009:170ff) men informanternas svar avslöjar att deras 

undervisning  innehåller spår av det. 

Flera av informanterna nämner att de uppskattar de ordentliga genomgångarna de har innan 

de börjar arbeta och att läraren går igenom viktiga ord och förklarar flera gånger vad de ska 

göra. Detta är delar av genrepedagogik och från ett didaktiskt perspektiv är de givetvis 

intressant att informanterna nämner just dessa aspekter i kombination med den uppskattade 

stöttningen som ju är en enormt stor del av genrepedagogiken.  

Frågan är om sva-eleverna som grupp skulle uppskatta en mer tydlig genrepedagogisk 

inriktning i undervisningen för att på så vis höja den kognitiva svårighetsgraden, vilket skulle 

utmana även de högpresterande eleverna. Det skulle också stötta eleverna fullt ut i det 

ämnesspecifika språket vilket skulle sänka tröskeln för eleverna att kunna delta i givande 

undervisning och klara av uppgifter de annars inte skulle ha lyckats med.  

Eftersom genrepedagogik har en tydlig andraspråksinriktning skulle det också vara mer 

logiskt med skolans uppdelning mellan sva och svenska om man i sva jobbade mer 

genrepedagogiskt. Det skulle då också vara mer jämlikt i skolorna i landet om alla använde 

samma upplägg och genrepedagogik var ett självklart inslag i sva-klassrummet. 
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När det gäller att integrera svenska och sva i samma klassrum var det övervägande 

negativa reaktioner från informanterna, endast två var positivt inställda då de såg framför sig 

att alla eleverna skulle kunna hjälpa varandra men framförallt att modersmålstalarna av 

svenska skulle hjälpa de med svenska som andraspråk.  

De informanter som var negativa till integrering av svenskämnena tog upp invändningar 

såsom att modersmålstalande elever skulle bli uttråkade eftersom andraspråkstalarna skulle ta 

upp den största delen av tiden och sänka tempot på undervisningen. En informant befarade 

uttrycklig rasism i klassrummet från modersmålstalarna av svenska eftersom 

andraspråkseleverna skulle behöva större anpassningar av undervisningen än 

modersmålstalarna var vana vid.  

Informanternas invändningar belyser vikten av att det finns ett eget svenskämne för 

andraspråksinlärare där läraren är utbildad specifikt för att undervisa under de premisser som 

ett andraspråksklassrum har och kan bemöta andraspråksinlärare på ett bra sätt i sin 

undervisning (Lightbown och Spada 2013:39).  

Invändningarna mot ett integrerat klassrum visar också de enorma fördomar som eleverna 

upplever finns mot dem. Fördomarna och rädslan för ett integrerat klassrum tas upp i  avsnitt 

5.2.  

Att eleverna upplever att undervisningen i vissa fall går för långsamt och uppgifterna är för 

lätta kan peka på att undervisningen i för hög grad anpassas efter de elever som är nyast och 

har har minst kunskaper i svenska och därför behöver mer tid och mer stöttning. Eleverna som 

har kommit längre känner då att de inte utmanas på det sätt de skulle önska och behöver för 

att utvecklas. Dessa elever måste få veta att de kan utmanas på precis samma sätt i sva som i 

svenska och inte alls behöver byta svenskämne för att de är ”för bra” på svenska. En lösning 

skulle kunna vara genrepedagogik. Det skulle utmana alla elever rent innehållsmässigt och 

stötta dem med det språkliga så att de har möjlighet att visa det de faktiskt kan. 

 
5.2 Attityder och åsikter 

Informanterna i studien håller alla med om att sva-undervisning gynnar de elever som 

kommer nya till Sverige och behöver lära sig svenska men de menar att om man vill ha större 

utmaning och svårare uppgifter så måste man byta från sva till svenska. Informanternas svar 

återspeglar synen på sva som Skolverket (2018b:10) beskrev fanns på 1990-talet innan sva 

fick dagens status som självständigt ämne.  
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Det visar att det fortfarande finns mycket att göra vad det gäller att verkställa 

styrdokumenten för sva som finns där det särskilt framhävs svas värde och nytta och hur det 

inte ska värderas annorlunda än svenska och att kunskapskraven i mångt och mycket stämmer 

överens. Det är ett arbete som pågått sedan skolämnet sva såg dagens ljus men arbetet är inte i 

land så länge elever upplever den här nivåskillnaden mellan svenskämnena.  

Det motstånd och den oro en del informanter visar vid tanken på ett integrerat klassrum 

med sva och svenska är också talande för rådande attityder och uppfattningar om 

svenskämnena. Informanterna upplever att undervisningen skulle ta för lång tid och att läraren 

inte skulle kunna finnas där för eleverna på det sättet som skulle behövas.  

Som Lightbown och Spada (2013:39) påpekar så krävs en välanpassad pedagogik och en 

utbildad andraspråkslärare för att andraspråkselever ska lära sig på bästa sätt. Det kan vara 

svårt att uppnå i ett klassrum där det finns både modersmåls- och andraspråkstalare av 

svenska. Trots detta är det oroväckande att så många av informaterna upplever en så stor 

klyfta mellan de själva och de elever som läser svenska att de inte tror att de skulle kunna 

undervisas i samma klassrum utan att konflikter skulle uppstå.  

Oavsett om det handlar om explicit uttryckta fördomar och attityder eller upplevda dito så 

visar den rädslan som informanterna uttrycker att skolan har mycket kvar att göra när det 

gäller värdegrund och sammanhållning på skolan men också när det gäller att förklara 

ämnenas syfte och varför det finns två svenskämnen. Speciellt allvarligt är det att en 

informant fick en kommentar från sin mentor om att han ”kunde för bra svenska” för att läsa 

sva och borde byta till svenska.  

Anledningen till just frågan om ett integrerat klassrum var att jag redan innan visste att den 

valda skolan höll separat undervisning för svenska och sva och majoriteten av eleverna har 

aldrig upplevt något annat upplägg. Det går att spekulera att det är anledningen till 

informanternas skepsis men det kan likväl vara kopplat till deras upplevelser i övrigt kring 

attityder mot sva-undervisning och sva-elever.  

Hos flera av informanterna kan man se spår av det som Nordberg (2013:25) beskriver som 

språkligt självhat. Det är förvisso mer kopplat till skolämnen än språk men majoriteten av 

informanterna menar att eleverna med svenska som modersmål (majoritetsgruppen) skulle 

hindras i sin undervisning om sva-eleverna (minoritetsgruppen) fanns i samma klassrum och 

därför vill sva-eleverna till stor del fortsätta med separat undervisning.  

Informanterna svarar också själva att de har lättare uppgifter och inte lika högt ställda krav 

trots att så inte är fallet. Det är troligen något de har hört från andra och bara har accepterat 

som sant utan att själva ha en uppfattning om någon egentlig skillnad.  
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Flera av informanterna hade fått kommentarer från vänner eller andra personer i sin närhet om 

att de läser sva. Det har påverkat informanterna på olika sätt, alltfrån att kommentarerna 

ignoreras till att informanterna vill byta svenskämne. Kommentarerna uttrycker ofta att de 

som upplevs ha ”tillräckligt bra svenska” inte borde läsa sva utan byta till svenska.  

Som bland annat Bijvoet (2013:131) skriver så handlar kommentarer av detta slag om 

attityder kopplade till standardisering: eleverna som har uppnått en adekvat nivå av 

standardisering har fått högre status i majoritetssamhället och anses därför redo att läsa 

svenska tillsammans med modersmålstalare. Något annat skulle anses udda eller som ett 

konstigt val, vilket påvisas i vissa informanters beskrivning av reaktionerna de får när det 

kommer fram att de läser sva. De får ofta förvånade kommentarer när de berättar att de läser 

sva fast de ”ju kan svenska”. 

Sammanfattningsvis upplever eleverna skolämnet sva som ett bra och lärorikt ämne som 

gynnar just de som har svenska som sitt andraspråk. Utifrån deras omvärld och människor 

runt om dem så uppfattar många av informanterna fördomar och negativ inställning till sva 

som ämne av olika anledningar och verkar uppleva att det förväntas av dem att de egentligen 

vill läsa svenska tillsammans med modersmålstalare när de väl är ”tillräckligt duktiga”.  

Detta beror både på implicita och explicita uttalanden från människor i närheten, både 

vänner och vuxna. Det resulterar i en motsägelsefull attityd till sva för sva-eleverna; de 

uppskattar ämnet för egen del men har en förväntan på sig att inte uppskatta det så länge de 

kan svenska.  

 
5.3 Avslutning 

Studiens resultat visar att svenskämnena i praktiken inte upplevs som jämlika utan sva 

innebär enklare, långsammare och lägre nivå, svenska innebär svårare uppgifter, mer att läsa 

och högre tempo.  

Denna upplevelse verkar delas av både elever i sva och svenska utifrån de kommentarer 

som framkom under intervjuerna. Trots en upplevd lägre status verkar det finnas en viss 

stolthet hos sva-eleverna och en stark vilja att försvara nyttan av ämnet. Informanterna var 

mycket olika på många sätt men ingen var negativ till ämnet, de bara upplevde en markant 

skillnad i undervisningen mellan svenskämnena.  

En möjlig väg framåt för att lyfta statusen på sva är att jobba mer genrepedagogiskt där det 

då finns ett preciserat sätt att jobba med andraspråkselever som gör att de kan visa vad de kan 

utan att hindras av bristande språkkunskaper.  
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Jag kan konstatera att mitt urval och studiens omfång var mycket begränsad, varvid några 

starka slutsatser ej kan dras men en större studie på samma tema skulle kunna ge sva-elever 

en ärlig chans att ge sin syn på vad sva egentligen är och hur undervisningen och 

omkringliggande attityder uppfattas av de som faktiskt befinner sig mitt i det varje dag. Det 

skulle kunna utgöra ett mycket gott underlag för vidare utveckling av styrdokument och 

skolans generella värdegrund.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

Ålder, modersmål, modersmålsundervisning, hur länge i Sverige, ursprungsland (om född i 

Sverige, föräldrars ursprungsland).  

1. Vad tycker du om ämnet svenska som andraspråk? 

2. Vad säger dina vänner om ämnet svenska som andraspråk? 

3. Vad är det för skillnad mellan svenska och svenska som andraspråk i skolan? 

4. Har du någonsin velat läsa svenska istället för svenska som andraspråk? Om ja, 

varför? 

5. Har du någonsin fått kommentarer om att du läser svenska som andraspråk i skolan? 

6. Hur tror du att det skulle vara om alla elever som läser svenska och svenska som 

andraspråk läste tillsammans i samma klassrum? 

7. Om du fick välja idag, skulle du läsa svenska eller svenska som andraspråk? Varför? 
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Bilaga 2 – Samtyckesblankett 

Samtyckesformulär 
 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i den studie där högstadieelever i svenska som 

andraspråks uppfattning av skolämnet svenska som andraspråk undersöks. Läs igenom detta 

noggrant och ge ditt medgivande genom att skriva under med din namnteckning längst ned. 

 

Medgivande 

 
• Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den kommer 

att gå till och den tid den tar. 

 

• Jag har fått tillfälle att ställa frågor om studien innan den börjar och vet vem jag ska vända 

mig till med ytterligare frågor. 

 

• Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför jag har blivit 

tillfrågad och vad syftet med deltagandet är. 

 

• Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt 

deltagande utan att jag behöver förklara varför. 

 

• Jag ger detta medgivande med förutsättning att min identitet inte kopplas samman med det 

insamlade materialet. 
 

 

________________________ _________________________ 

Ort   Datum 

 

 

______________________________________________ 

Namnteckning 

 

 

______________________________________________ 

Namnförtydligande 

 


