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Sammandrag   
Det har funnits svårigheter att implementera svenska som andraspråk i gymnasieskolan och 

många flerspråkiga elever väljer bort ämnet.  Syftet med denna studie är att undersöka vilka 

attityder gymnasielärare har till ämnet svenska som andraspråk och huruvida de anpassar 

undervisningen till elever med annat modersmål. För att undersöka detta genomfördes nio 

kvalitativa intervjuer med lärare, däribland svenska som andraspråkslärare och övriga ämnes-

lärare på sju gymnasieskolor.   

Resultatet visar att lärarna är positiva till både svenska som andraspråk och flerspråkig-

het. Ämnet har ingen hög prioritet på skolorna och på fyra av sju skolor lågprioriteras ämnet. 

Ämneslärarna individanpassar sin undervisning dock inte med speciellt hänsyn till andra-

språkslever. De tar inget eller lite ansvar för andraspråkselevernas språkutveckling. De fler-

språkiga elevernas erfarenhet används i vissa ämnen. Informanterna uppfattar att andraspråk-

seleverna upplever flerspråkigheten som en belastning. Det råder en osäkerhet om vem som 

ska välja svenska som andraspråk och fler flerspråkiga elever borde få hjälp att utveckla 

svenskan. Arbetet med att anpassa undervisningen för flerspråkiga elever är inte färdigt.  

 

Nyckelord: attityd, flerspråkighet, svenska som andraspråk, anpassad undervisning  
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Förord  
Jag vill ta tillfället i akt att tacka alla de som varit med och gjort detta examensarbete möjligt. 

Ett stort tack till alla lärare som har tagit sig tid till mina intervjuer. Genom dem har jag fått 

en djupare inblick i svenska som andraspråk och i de flerspråkiga elevernas situation i gymna-

sieskolan. Jag vill också tacka min handledare Shidrokh Namei för hjälp och stöd. Responsen 

har alltid kommit snabbt och jag har fått många goda råd i arbetet.  
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1. Inledning 
Svenska som andraspråk är ett ungt ämne och först 1982 kom själva beteckningen efter inter-

nationellt mönster Second Language Learning/Teaching. Trots förespråkare bland forskare, 

politiker och lärare har ämnet fått kämpa i motvind. Att det inledningsvis inte gav behörighet 

till högskolestudier var säkert en bidragande orsak till dess låga status liksom att det betrakta-

des som ett stödämne eller en säråtgärd (Hyltenstam & Lindberg 2004: 18). Dess låga status 

har klart resulterat i att få elever väljer ämnet på gymnasiet (SOU 2002: 27, Mål i mun s. 337) 

även om de haft det på högstadiet. Åtgärder som att utbilda fler andraspråkslärare har vidta-

gits för att höja ämnets status och vidare forskning har bedrivits. Detta behandlas mer utförligt 

i kapitel 2. Arbetet behöver dock fortsättas tills ämnet fått en likvärdig status som svenska, 

men framför allt för att elever med annat modersmål än svenska ska få en likvärdig utbild-

ning.   

En viktig roll i det här sammanhanget är lärarna. Hur är inställningen till svenska som 

andraspråk bland lärarna? Troligtvis möter man positiva svenska som andraspråkslärare, men 

de övriga? Eventuellt kan det finnas skillnader mellan män och kvinnor. Det är vidare intres-

sant att se att huruvida lärare i andra ämnen bidrar till att elever med annat modersmål utveck-

lar sitt andra språk eller om de anser att det är svenska som andraspråkslärarna som bör stå för 

detta. Cummins (2000: 4) menar att skolan måste se till att andraspråkselever får begripligt 

inflöde på alla sina lektioner, vilket han menar att de inte alltid får. Han vill därför införa en 

särskild språkpolicy som ska omfatta alla lärare. (Cummins 2000: 10) 

  Som verksam gymnasielärare anser jag att ämnet svenska som andraspråk behövs sam-

tidigt som det behöver finnas en öppenhet för förändring. Viktigt är dock att förändringen 

först och främst är förankrad hos svenska som andraspråksforskare, men även bland lärarna. 

Även om materialet i den här C-uppsatsen är begränsat, kommer den att visa gymnasielärares 

uppfattning och tankar om ämnet svenska som andraspråk och andraspråkselever.   

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka vilka attityder gymnasielärare har till ämnet svenska som 

andraspråk och huruvida de anpassar undervisningen till elever med annat modersmål. Mina 

frågeställningar är:  

1. Vilka attityder har lärare till ämnet svenska som andraspråk?  

2. Om och på vilket sätt anpassar lärarna sin undervisning till elever med svenska som 

andraspråk? 
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1.2 Centrala begrepp 
Begreppet flerspråkiga elever innebär i arbetet elever som har flera språk som hon/han använ-

der och i detta fall svenska och ett annat eller flera andra språk. Gemensamt är att svenska inte 

är deras modersmål utan deras andraspråk och gruppen innefattar alltså inte bara de elever 

som får undervisning i svenska som andraspråk. Andraspråkselever används synonymt med 

flerspråkiga elever. 

1.3 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen består av fem kapitel. Kapitel 1 börjar med inledning följt av syfte och frågeställ-

ningar samt förklaring av centrala begrepp. Kapitel 2 ger en bakgrund till ämnet svenska som 

andraspråk historiskt, vetenskapligt samt beskriver dess nuvarande syfte i gymnasiets ämnes-

planer. 

Metoden och undersökningens informanter presenteras i kapitel 3. Där diskuteras även 

metodologiska styrkor och svagheter. I kapitel 4 presenteras studiens resultat utifrån fråge-

ställningarna. Dessa analyseras och diskuteras därefter med koppling till de teoretiska ut-

gångspunkterna i kapitel 5. I det sista kapitlet förs en avslutande diskussion kring vilka följder 

detta får för undervisningen i skolan samt förslag för fortsatt forskning.  
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2. Bakgrund  
I följande kapitel ges först en kort historisk bakgrund till ämnet svenska som andraspråk, atti-

tyder som funnits till ämnet samt vad forskningen betonar när det gäller andraspråksutveckl-

ing. Avslutningsvis beskrivs ämnets nuvarande syfte i gymnasieskolan.   

2.1 Kort historik  
Det var först under 1970-talet som svenska som andraspråk började utvecklas som ett eget 

skolämne samt som ämne för lärarutbildning och forskning vid högskola och universitet. In-

ledningsvis kallades det svenska som främmande språk och liknande undervisningen som 

elever i engelska, tyska och franska fick (Tingbjörn 2004: 743 ff ). 

Den nya beteckningen Second Language Learning/Teaching poängterade att det inte var 

ett främmande språk som skulle läras ut, utan ett andraspråk som invandrare skulle leva med, 

arbeta och studera på (Economou 2007: 32). Ämnet svenska som andraspråk började 1987 att 

ingå i lärarutbildningen (Tingbjörn 2004: 751).  

1990 infördes ämnet i gymnasieskolan, men utan att ge allmän behörighet till högskola 

och universitet. Misstron och motståndet fanns kvar och trots protester från lärare och språk-

forskare strök Utbildningsdepartementet ämnet svenska som andraspråk som kärnämne på 

gymnasiet 1994. Det återinfördes redan året efter och två år senare, 1997, blev ämnet behö-

righetsgivande för studier vid högskola och universitet (Tingbjörn 2004: 757).   

Samtidigt togs andra viktiga initiativ som möjliggjorde forsknings- och utvecklingsverk-

samhet för svenska som andraspråk, t. ex inrättades Institutet för svenska som andraspråk vid 

Göteborgs universitet, 1996 och Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk vid 

lärarhögskolan i Stockholm 1998 (Tingbjörn 2004: 758).  

2.2 Attityder till ämnet  
Att ämnet är relativt ungt, liksom att det från början inte gav behörighet till högskola och uni-

versitet, påstås ha påverkat svårigheterna att implementera ämnet i skolan. Därutöver kommer 

osäkerheten när det gäller syfte och innehåll. Detta visar flera rapporter och skrifter, till ex-

empel presenterade Kommittén för svenska språket 2002 ett betänkande (SOU 2002: 27 Mål i 

mun). De konstaterar att ämnet har låg status, få väljer ämnet i sin lärarutbildning och förhål-

landevis få elever som var berättigade till undervisning i svenska som andraspråk väljer att 

läsa det. Orsaker som diskuterades är att elever varken erbjuds eller uppmuntras att välja äm-
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net, ofta för att det inte finns lärare att tillgå. Ytterligare orsaker till ämnets låga status bland 

elever och föräldrar som nämns är brister i undervisningens kvalitet och okunskap om ämnet.  

I en senare rapport från Myndigheten för skolutveckling Kartläggning av svenska som 

andra språk (MSU 2004) bekräftas att få elever väljer att läsa svenska som andraspråk och 

endast hälften av skolorna i undersökningen uppger att de ordnar undervisning i svenska som 

andraspråk. Rapporten visar också att man sällan diskuterar flerspråkiga elever som grupp på 

skolorna, utom när det gäller deras brister och svårigheter. Ansvaret att stödja de flerspråkiga 

eleverna visade sig ligga helt och hållet hos lärarna i svenska som andraspråk (Economou 

2007: 36).  

Ytterligare en aspekt som framkom i rapporten är att begreppet andraspråk upplevs som 

exkluderande och tolkas som uttryck för ett majoritetsperspektiv och därför upplevs som 

stigmatiserande. Flera elever i rapporten anser att svenskan är deras starkaste språk och de 

reagerar därför över att svenskan kallas deras andraspråk och har funderingar över när man 

egentligen får kalla sig svensk (Economou 2007: 37). 

Enligt de svenska andraspråksforskarna Hyltenstam & Lindberg (2004: 17) har skolan 

misslyckats med att bedriva undervisningen enligt styrdokumenten eftersom det saknats 

material som tydliggjort målen liksom att det saknats lärare med formell kompetens. Därför är 

det inte så konstigt att ämnet fortfarande har en svag ställning, enligt de två forskarna och de 

förklarar att stödstämpeln inte är så lätt att tvätta bort. Ämnet har ju betraktats som en säråt-

gärd och har därför inte integrerats med övrig undervisning. Undervisningen på skolorna har 

bedrivits som om ingenting hänt trots att eleverna i dagens skola talar ca 140 olika språk och 

det har inte funnits något mångkulturellt förhållningssätt i skolans verksamhet. (Hyltenstam & 

Lindberg 2004: 18) 

Andraspråksforskaren Monika Axelsson med flera menar att skolan inte har tagit till sig 

den kunskap som tvåspråksforskningen bidragit med (Axelsson, 2004: 506). Hon instämmer i 

påståendet att det inte är ovanligt att ämnet behandlas som stödämne till ämnet svenska och 

åsidosätts, t. ex när olika ämnen planeras och schemaläggs. Mot den bakgrunden är det inte så 

konstigt att ämnet har haft låg status under den relativt korta tid som det funnits.    

Tvåspråkighetsforskaren Charlotte Haglunds avhandling (2005) visar att elever med ut-

ländsk bakgrund ofta möts av attityder och värderingar som tenderar att osynliggöra deras 

flerspråkighet och kulturer. Det verkar alltså inte som att man tar till vara på flerspråkiga ele-

vers erfarenhet, vilket många med Cummins förespråkar (se kap. 2:3). 

Eliaso Magnussons rapport (2010) visar hur lärare uppfattar elevers flerspråkighet som ett 

hinder snarare än som en tillgång. Trots att informanterna, de assyriska/syrianska eleverna, 
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har en bred språklig repertoar är det få av dem som upplever att deras flerspråkighet uppfattas 

som en resurs. Istället får de höra att de har en bristande språkförmåga. Studien visar att när 

skolan, och särskilt lärarna, framhåller elevernas flerspråkighet som ett hinder, upplever ele-

verna skol- och utbildningsmöjligheterna som stängda.  

2.3 Forskning om andraspråksutveckling   
Att svenska som andraspråk utgör nyckeln till övriga ämnen för flerspråkiga elever, och där-

med generellt också skolframgång, verkar andraspråkforskarna vara överens om. Inte minst 

med tanke på att det har funnits en osäkerhet om ämnets syfte och innehåll är det viktigt att 

andraspråkslärarna har en nära och kontinuerlig kontakt med forskningen. (Hyltenstam & 

Lindberg 2004: 21) 

Språkinlärningen är både en kognitiv process och en socialisationsprocess. Eftersom syf-

tet med den här studien berör attityder ligger betoningen på det sistnämnda. Dessutom pekar 

forskningen att den sociala biten är grunden för en lyckad språkframgång.  

Från att ha fokuserat på individuella faktorer som avgörande för framgångsrik språkinlär-

ning strävar man nu mot att allt mer beskriva andraspråksinlärningen i ett vidare perspektiv, 

snarare som en komplex social praktik än en abstrakt internaliserad. En socialt relevant andra-

språksundervisning baseras på aktivt deltagande och har sin utgångspunkt i elevernas kon-

kreta erfarenheter och behov (Hyltenstam & Lindberg 2004: 21).  

Den kanadensiska pedagogen och forskaren Jim Cummins skriver att det inte är tillräck-

ligt att andraspråkslärarna får information om relevant forskning och tar ansvar för elevernas 

språkinlärning utan förespråkar som nämnts en språkpolicy där alla lärare är insatta och tar 

ansvar för språkutvecklingen (Cummins 2000: 4ff). Eleverna befinner ju sig som han skriver 

hos vanliga lärare på de flesta av sina lektioner och det är där de måste få en adekvat under-

visning.   

Som grund för denna språkpolicy har Cummins skapat en undervisningsmodell: ”För att 

utveckla en god studiemässig förmåga”. Modellen betonar vikten av interaktion mellan lärare 

och elev där elevens kognitiva engagemang måste var maximalt för att han och hon ska göra 

studiemässiga framsteg. Cummins utgår ifrån Vygotskijs teori om den närmaste utvecklings-

zonen. Interaktionen mellan lärare och elev måste dessutom bejaka elevens kulturella, språk-

liga och personliga identitet för att eleverna helhjärtat ska vilja engagera sig. Han skriver:  
Det finns ett ömsesidigt förhållande mellan kognitivt engagemang och identitetsinvestering. Ju mer ele-
verna lär sig, desto mer stärks deras studiemässiga självbild och desto mer engagerade i sina studier blir 
de. Eleverna kommer dock inte att vilja investera sin identitet i inlärningsprocessen om de känner att lä-
raren inte tycker om dem, respekterar dem och uppskattar deras kunskap och förmåga (Cummins 2000: 
10). 
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Cummins menar att elever från marginaliserade grupper sällan har fått denna känsla av be-

kräftelse och respekt för sitt språk och sin kultur och har därför sällan gett uttryck för sin in-

tellektuella och personliga begåvning i skolan. Lösningen är alltså att lyfta fram elevernas 

tidigare kunskaper i undervisningen, vilket alltså gynnar inlärningsprocessen. Där elever med 

annat modersmål ses som en resurs stärks de i sin identitet, vilket Cummins kallar identitets-

investering. När självbilden stärks ökar motivationen som i sin tur gynnar språkutvecklingen. 

Det skapar samhörighet i klassrummet men också motivation att aktivt delta i samhället. Det 

är först sedan en relation har byggts upp och eleverna känner sig välkomna och stöttade i den 

mycket krävande ansträngningen som det innebär att komma i kapp studiemässigt, som stra-

tegier och arbetsformer är effektiva (Cummins 2000). 

Cummins undervisningsmodell lyfter fram tre olika aspekter som alla lärare bör ha för att 

utveckla språkfärdigheten hos elever med annat modersmål: (Cummins 2000: 14 ff ) 

 

1. Fokus på att ha ett begripligt innehåll,  

2. Fokus på att utveckla en kritisk språkmedvetenhet hos eleverna 

3. Fokus på att eleverna ska använda språk.  

 

Cummins (ibid.) förklarar att i Fokus på innehåll bör begripligt inflöde tolkas i en vidare be-

märkelse än bara bokstavlig förståelse. Det innefattar en djupare förståelse av såväl begrepp 

och ordförråd som kritisk analys av informationen. Utvecklingen genom fem olika faser ska 

leda till kritisk litteracitet. Först en kunskapsfas där tidigare kunskap aktiveras, vidare till en 

bokstavsfas som har fokus på informationen i texten, därefter personlig fas där eleverna rela-

terar till egna erfarenheter, sen till en kritisk fas med analys av problem i texten och slutligen 

en kreativ fas där resultatet omsätts i handling genom t. ex drama eller insändare.  

I Fokus på språklig medvetenhet bör betoningen ligga på formella drag tillsammans med 

ett kritiskt undersökande av språk och makt. Att utveckla en språklig medvetenhet är bra både 

för att göra språket begriplig men även för att stärka elevernas självkänsla. Slutligen bör det 

finnas Fokus på språkanvändning som ger både kognitiva och språkliga fördelar och bidrar 

till att eleverna utrycker sina egna mål, värderingar och ambitioner (Cummins ibid.). 

Olga Dysthe (1995: 46 ff) är inne på samma linje när hon lyfter fram betydelsen av att 

räkna med allas röster i klassrummet. Hon menar att kunskap är något som uppstår i samspel 

med andra människor och att eleverna inte kan ta till sig kunskap om de inte själva är aktiva. 

Både skriftlig och muntlig bearbetning lyfts fram i vad Dysthe kallar det flerstämmiga klass-

rummet. Begreppet innebär att elevernas röster tillsammans med lärarens och olika texter ger 
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en mångfald av tankar och idéer till skillnad från ett klassrum där läraren är den allvetande. 

Problemet med den monologiska undervisningen är att den inte knyter an till elevernas erfa-

renheter (Dysthe 1995: 223). I det flerspråkiga klassrummet däremot blir elevernas erfaren-

heter betydelsefulla och en viktig kunskapskälla för övriga elever och därmed fungerar det 

även som identitetsstärkande.  

En viktig orsak till att inte bara andraspråkslärarna utan även andra lärare bör ta hänsyn 

till och ansvar för andraspråksinlärningen är att det tar mellan fem och tio år att få färdigheter 

som motsvarar jämnåriga förstaspråkselever (Thomas & Colliers 1997). Det som flera andra-

språkforskare lyfter fram är att andraspråkseleverna dels måste arbeta för att komma ifatt, dels 

för att hålla jämn takt med sina enspråkiga kamraters utveckling. Det är alltså både svårt och 

tidskrävande att lära sig sitt andraspråk. Den förståelsen måste även eleverna med annat mo-

dersmål få.  

I Thomas & Colliers studie (1997) jämförs två olika program för andraspråksinlärning: 

berikande program (integrated enrichments programs) och stödprogram (segregatet pro-

grams). De berikande programmen har en additiv inriktning och ser på andraspråkselevernas 

tidigare språkliga och kulturella erfarenheter som en resurs, medan stödprogrammen har ett 

kompensatorisk synsätt där man framförallt utgår ifrån elevernas brister i sitt andraspråk. En-

ligt de båda forskarna är det endast i de additiva programmen som den nödvändiga kunskaps-

inhämtningen är möjlig. De tillägger att framgången för de berikande programmen beror på 

att andraspråkseleverna där får möjlighet att utveckla både sitt modersmål och sitt andraspråk 

under den största delen av sin skoltid i olika ämnen samt att de integreras med sina engelsk-

språkiga kamrater. När de flerspråkiga eleverna blev behandlade med respekt, dvs. fick be-

finna sig i en sociokulturellt stödjande miljö, nådde de bäst resultat. Deras erfarenheter fick 

utrymme och de tvåspråkiga eleverna sågs som en tillgång.  

Monika Axelsson (2004) kritiserar Thomas & Colliers för att inte sätta tillräckligt med 

fokus på utveckling av andraspråket även om hon håller med om att undervisning i både mo-

dersmål och andraspråk är viktigt för skolframgång.  

2.4 Gymnasieskola 2011  
Ämnet svenska som andraspråk ska enligt nya Gymnasieskolan 2011 ge elever med annat 

modersmål möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ämnesplanen förklarar 

att ett rikt språk är en förutsättning för att både kunna tillgodogöra sig sin utbildning och för 

framtida samhälls- och arbets- och studieliv. Både den språkliga, vardagsrelaterade basen och 

studiespråket ska byggas upp. (Skolverket 2011: 182) 
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I linje med andraspråksforskningen ska svenska som andraspråk bidra till att stärka ele-

vernas flerspråkiga identitet och tilliten till den egna språkförmågan, vilket bör leda till en 

ökad respekt för andra språk och andras sätt att uttrycka sig. I en ämneskommentar skriver 

Skolverket att flerspråkighet är en tillgång för såväl individen som samhället. (Skolverket 

2011: www) 

Innehållet i svenska som andraspråk bör i hög grad riktas mot ett språk för lärande, enligt 

ämneskommentaren och att eleverna ska få undervisning i ämnet svenska som andraspråk 

samtidigt som de ska få utveckla andra kunskaper på svenska. Man rekommenderar också 

samarbete med andra ämnen som en metod (Skolverket ibid.) Det är så nära man kommer den 

språkpolicy där alla lärare är involverade i språkutvecklingen som andraspråksforskare Cum-

mins förespråkar.  

 I Gymnasieskola 2011 har svenska som andraspråk fått en tydligare profil än det hade i 

kursplanerna från 2000. Både svenska och svenska som andraspråk ger fortfarande samma 

grundläggande behörighet men det sker på parallella vägar. Skillnader som nämns är att 

svenska har mer litteraturhistoria medan svenska som andraspråk har mer språkanalys. Vik-

tiga moment som t. ex att hantera stora textmängder och att förhålla sig kritisk till olika källor 

finns dock i båda. (Skolverket ibid.)  

I en jämförelse mellan grundskoleämnet svenska som andraspråk och gymnasieämnets 

har det förra fokus på läsning av litteratur medan gymnasieämnet betonar vikten av att arbeta 

med ett varierat språk från olika texttyper för att öva upp ett funktionellt språk och klara av 

studierna [min kursivering] i andra ämnen. (Skolverket ibid.) 
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3. Metod och material   
I föreliggande kapitel presenteras först undersökningens strategi, sedan informanterna och 

därefter testinstrumentet, undersökningens upplägg och genomförandet. Därefter redovisas 

materialbearbetning, etiska aspekter, tillförlitlighetsfrågor och generaliserbarhet.  

3.1 Forskningsstrategi  
För att undersöka gymnasielärares attityder till svenska som andraspråk och huruvida de an-

passar undervisningen till elever med annat modersmål än svenska har jag gjort nio kvalitativa 

intervjuer på olika gymnasieskolor. Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen 

utifrån undersökningspersonernas synvinkel. Den försöker utveckla mening ur deras erfaren-

heter och avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna (Kvale & 

Brinkman 2009: 17). Som verksam lärare vill jag förstå och eventuellt förändra något i min 

egen verksamhet. Jag har funderat över varför det har funnits ett visst motstånd för elever med 

annat modersmål att välja svenska som andraspråk samtidigt som jag förstått vilken utmaning 

det är för elever med annat modersmål att lyckas i de olika ämnena.   

Anledningen till att jag har valt att utföra nio kvalitativa intervjuer för att få svar på mina 

undersökningsfrågor är att i intervjun kommer man närmare informanterna och de får möjlig-

het att uttrycka sina åsikter med egna ord. Eftersom intervjun är en form av social interaktion 

där både forskaren och informanten deltar, byggs kunskap inom området upp tillsammans 

(Kvale & Brinkmann 2009: 34).   

Kvale & Brinkmann (2009: 64) skiljer på två olika typer av intervjuare. Den ene är som 

en malmletare som gräver fram värdefull kunskap i intervjupersonens inre medan den andre 

ses som en resenär, vilken med sina samtal rekonstruerar en berättelse. Jag identifierar mig 

mer med resenären, vilket innebär att både intervjuaren och informanten deltar och påverkas 

av varandra. Resan leder inte bara till ny kunskap utan resenären kanske själv förändras.   

Att klargöra attityder och inställningar är svårt och kräver flexibilitet och känslighet hos 

intervjuaren, så att klargörande följdfrågor ställs på det som kan anas finns mellan raderna och 

på eventuella motsägelser. Den kvalitativa intervjun utgår ifrån teman och är inte strängt 

strukturerad med standardiserade frågor och passar därför undersökningens syfte att få insikt 

om lärares attityder till svenska som andraspråk samt få insikt hur lärare arbetar med flersprå-

kiga elever. Den är dock inte helt ”nondirektiv” utan riktar sig mot forskningsämnet genom 

öppna frågor (Kvale & Brikmann 2009: 46).   
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3.2 Urval  
Informanterna är alla lärare på gymnasieskolor i Mellansverige. Dessa har dels valts slump-

mässigt, dels utifrån medvetna val från min sida. Jag har velat intervjua både manliga och 

kvinnliga lärare samt ha både andraspråkslärare och övriga ämneslärare. Jag har också velat 

att lärarna ska arbeta på olika gymnasieskolor. Att därutöver låta slumpen avgöra anser jag 

vara bättre än att fråga mig fram på skolorna, eftersom oddsen att få typiska lärare därmed 

ökar. Att inte alla tillfrågade har ställt upp har också bidragit till att urvalet delvis är slump-

mässigt.  

Utifrån ovan nämnda utgångspunkter har jag letat namn och mejladresser på olika gym-

nasieskolors hemsidor och har mejlat ut 20 förfrågningar. Nio av dessa lärare har avböjt på 

grund av tidsbrist, tre har inte svarat och de övriga åtta har deltagit i min undersökning. Ytter-

ligare en informant har tillkommit på grund av ett sammanträffande på en resa.     

Lärarna har informerats i förfrågan om att det gäller en undersökning om lärare är posi-

tiva eller negativa till ämnet svenska som andraspråk och varför. Förutsättningarna att de 

skulle vilja ställa upp på en intervju tror jag har ökat genom att jag har erbjudit mig att 

komma till deras skola på tider som har passat dem.  

Medvetet har jag inte utfört undersökningen på min egen gymnasieskola för att det inte 

skulle påverka tillförlitligheten på ett negativt sätt. Detta berörs ytterligare i avsnitt 3.7. 

3.2.1 Undersökningens informanter   
Studiens informanter är alltså nio gymnasielärare som presenteras i Tabell 3.1. Som tabellen 

visar deltar fyra andraspråkslärare: Isa, Lena, Mia och Pia. De fyra har alla har studerat 

svenska som andraspråk men alla har inte 90 poäng i ämnet, vilket är det kommande behörig-

hetskravet. Vidare deltar fyra utbildade gymnasielärare i övriga ämnen: Bodil, Erik, Erland 

och Karin. Erik har även en tjänst på universitetet. Den nionde informanten är Hanna som är 

karaktärslärare med en lågstadieexamen i grunden, vilket hon kompletterat med enstaka kur-

ser i bland annat Svenska som andraspråk och Turismvetenskap, därutöver har hon yrkeserfa-

renhet inom området. Som tabellen visar är hon den enda av informanterna som inte är behö-

rig gymnasielärare. Engelsk- och tyskläraren Karin har arbetat som svenska som andraspråks-

lärare i tre år.  

Skola A, C, E och F har övervägande teoretiska program medan skola B, E och G har 

övervägande yrkesprogram. Det finns få flerspråkiga elever i skola C och F. Skola G ligger i 

ett annat demografiskt område än de övriga.  
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Tabell 3.1: Informanternas bakgrund 

 Informanter Utbildning  
gymnasielärare i  

Behörighet Undervisar för  
närvarande i  

Jobbar på 
skola  

Andraspråkslärare Isa Eng, Sva, Sve  Ja, men ej  
90 poäng i Sva   

Sva A 

Lena Re, Sva, Sve Ja, men bara 
delvis i Sva   

Sva, Sve  B 

Mia Hi, Sve, Sva  Ja, men bara 
delvis i Sva    

Sva C 

Pia Sva, Sve  Ja  Sva D  
Ämneslärare Bodil Bi, Ke  Ja  Bi, Ke, Nk  E 

Erik Bi, Ge, Ke  Ja  Ge, Nk  F  
Erland Ge, Hi, Sh  Ja  Ge, Hi, Sh  D 
Hanna Karaktärsämnen  Ja, i sina ämnen  Hotell, Turism, Service 

och bemötande  
C 

Karin  Eng, Ty  Ja  Eng, Ty  G 

3.3 Studiens testinstrument  
Jag har valt den halvstrukturerade livsvärldsintervjun som ”söker förstå teman i den levda 

vardagsvärlden ur undersökningspersonens eget perspektiv […] den är varken ett öppet var-

dagssamtal eller slutet frågeformulär (Kvale & Brinkmann 2009: 43).  

Jag har inlett samtalet med att förklara att intervjun kommer att handla om synen på äm-

net svenska som andraspråk, att ha elever med annat modersmål i klassrummet och synen på 

flerspråkighet. Inledningsvis har jag även frågat om behörighet och vilka ämne informanten 

undervisar i samt vilka program som erbjuds på skolan.  

 Intervjun har utgått ifrån tre teman: uppfattning om ämnet svenska som andraspråk, ele-

ver med annat modersmål i klassrummet och flerspråkighet. Jag har låtit informanterna prata 

så fritt som möjligt och har på ett naturligt sätt ställt frågor utifrån mina teman. Under temat 

svenska som andraspråk har hållning och uppfattning till ämnet berörts, ämnets syfte, vilka 

elever som borde välja det, hur ämnet prioriteras på skolan samt dess status.  

Under temat elever med annat modersmål i klassrummet har samtalet handlat om man 

som lärare anpassar undervisningen till flerspråkiga elever och i så fall hur. Jag har velat veta 

om lärarna ser sig delaktiga i ansvaret för flerspråkiga elevernas språkutveckling eller om de 

anser att det är svenska som andraspråklärarnas ansvar samt att höra om det finns något sam-

arbete med svenska som andraspråklärarna. Vidare har jag velat skaffa mig en uppfattning om 

lärarna ser de flerspråkiga eleverna som en resurs eller som elever med behov.  

När det gäller temat flerspråkighet har både elevernas attityd till flerspråkighet och lärar-

nas egen syn berörts. I detta har både modersmålet och svenskan inkluderats.  
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3.4 Undersökningens genomförande 
All kontakt med informanterna före intervjuerna som bokning av tid och plats har skett via 

mejl. De halvstrukturerade intervjuerna har utförts på respektive skolor där lärarna arbetar 

med undantag av två. På grund av sjukdom har en intervju utförts via telefonen. Den andra 

har genomförts under en bussresa med informanten som jag har träffat på en fortbildningskurs 

i Tyskland. Intervjuerna har varat mellan tjugofem minuter och en timme drygt. Intervjuerna 

på skolorna har utförts i ett arbetsrum, grupprum eller personalrum och jag har med något 

undantag kunnat utföra intervjuerna ostört. Informanterna har tillfrågats om tillåtelse att spela 

in och alla utom en lärare har tillåtit mig göra detta. Anteckningar har förts under hela inter-

vjun. Vid intervjun där ingen inspelning har skett och vid telefonintervjun har jag fört mer 

noggranna anteckningar och har direkt efter intervjuerna läst igenom anteckningarna och 

kompletterat där detta har behövts.  

Alla informanterna har verkat trygga och har varit obesvärade av inspelningarna som ju 

har skett i samtliga utom i två fall. Vi har dessutom suttit i en miljö som de har valt och är 

trygga med. Därför antyder inget att de inte har sagt vad de har tyckt och tänkt.  

I stort sett direkt efter varje intervju har jag lyssnat på inspelningarna och kompletterat 

mina anteckningar. På så sätt har allt vad informanten sagt blivit nedskrivet. Fördelen med 

inspelning är just att man kan kontrollera att man har uppfattat allt rätt liksom att höra om det 

kommer fram ytterligare någon nyans.   

Jag har blivit väl emottagen av lärarna på skolorna och har inte haft några problem med 

insamlingen av empirisk data. Önskvärt vore dock att ha hitta någon manlig andraspråkslä-

rare. Orsaken till de svårigheterna kan bero på att de övervägande svenska som andraspråkslä-

rarna är kvinnor.  

Precis som Kvale & Brinkmann (2009: 64) skriver har inte bara ny kunskap utifrån 

undersökningens syfte erhållits utan intervjuaren själv har förändrats.   

3.5 Materialbearbetning  
Resultaten från intervjuerna har kategoriserats under de tre olika temana (se avsnitt 3.3) där 

resultaten från svenska som andraspråkslärarna och de övriga lärarna skiljs åt. Därutöver har 

jag kompletterat med mina egna intryck från intervjuerna efter att jag jämfört med det som 

informanterna sagt för att se om de verkar ha varit uppriktiga och om det kan ha varit något 

som kan ha påverkat intervjun på något sätt. Att jag har kategoriserat materialet är för att få 

översikt, se om jag har fått svar på mina frågeställningar samt om det går att utläsa något utö-

ver mina frågeställningar. 
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Utifrån frågeställningarna har jag därefter skrivit in materialet från intervjuerna (kapitel 

4) antingen i tabeller eller i brödtext allt eftersom det har varit mest lämpligt att göra. Därnäst 

har jag analyserat resultatet utifrån de teoretiska utgångspunkterna och sammanställt det (ka-

pitel 5). I kapitel 6 drar jag slutsatser utifrån resultatet och fastställer rimliga konsekvenser för 

undervisningen i skolan samt ställer nya frågor som blir aktuella för fortsatt forskning angå-

ende ämnet svenska som andraspråk.  

3.6 Etiska aspekter  
Vetenskapsrådet (1990) har satt upp ett antal forskningsetiska principer som bör gälla för 

undersökningar inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Informationskravet är ett 

och det innebär att informanten ska informeras om undersökningens syfte, vilket jag både har 

gjort i förfrågan och inledningsvis av intervjun. Eftersom ordet attityder kan ha en negativ 

klang har jag istället använt uppfattningar och tankar.  

Enligt samtyckeskravet bör informanten själv få bestämma över sin medverkan. I förfrå-

gan presenterades att jag i min C-uppsats önskade intervjua lärare angående ämnet svenska 

som andraspråk och det framkom tydligt att deltagandet var frivilligt. 

I konfidentialitetskravet uttrycker att alla personuppgifter och uppgifter kopplade till en 

informant ska döljas så att ingen utomstående kan få del av dem. Mitt intervjumaterial har 

behandlas konfidentiellt så att ingen annan har kunnat ta del av det. Uppsatsen innehåller inga 

personuppgifter eller information som kan peka ut vilken skola eller vilka lärare som deltagit i 

undersökningen. De namn som används är fiktiva och har ingen koppling till informanternas 

och skolornas verkliga namn. Informanterna informerades om anonymitet både vid förfrågan 

och inledningsvis i intervjun.  

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet från undersökningar enbart får an-

vändas i forskningsändamål. Materialet som kommit mig till del genom intervjuerna kommer 

inte att lämnas vidare till utomstående.   

3.7 Metodens styrkor och svagheter  
Valet av kvalitativa intervjuer har som nämnts tidigare fördelen att man kommer närmare in-

formanterna, liksom att den ger möjligheten att ställa klargörande frågor och informanten får 

uttrycka sig med egna ord. Även om avsikten är att få fram informanternas verklighet finns 

det en stor risk att valet av kvalitativa intervjuer ger ett subjektivt resultat, färgat av mitt per-

spektiv.  Försök att neutralisera detta har gjorts genom noggrann reflektion och ett kritiskt 

förhållningssätt.  
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Att använda kvalitativa undersökningsmetoder som intervju har en del brister ur reliabili-

tetssynpunkt. Hur frågorna ställs påverkar hur svaren blir liksom att det finns utrymme för 

feltolkningar i både intervjufrågorna och svaren. Å andra sidan finns det möjlighet i en inter-

vju att klargöra eventuella otydligheter. Att man träffar informanterna personligen gör att man 

kan bilda en uppfattning om dem som personer. Som nämnts uppfattade jag informanterna 

som trygga och jag fick en uppfattning av de var ärliga och sa inte bara det de trodde att jag 

ville höra. Att majoriteten av informanter var obekanta för mig ökar tillförlitligheten att jag 

fick ärliga svar.  

En styrka är att jag har intervjuat lärare på sju olika typer av gymnasieskolor. Att sko-

lorna finns i olika demografiska områden, har både få och många flerspråkiga elever och re-

presenterar både teoretiska gymnasier och skolor med övervägande yrkesprogram liksom att 

jag på dessa skolor har intervjuat olika ämneslärare och inte enbart svenska som andraspråks-

lärare är en av undersökningens starka sidor. En svaghet är att informanterna till övervägande 

del består av kvinnor när det gäller att undersöka eventuella skillnader mellan män och kvin-

nor.  

När det gäller undersökningens validitet anser jag att jag har ställt öppna frågor i intervju-

samtalet som stämmer överens med mitt syfte och som på olika sätt ger svar på mina fråge-

ställningar.  

Som nämnts utfördes inte undersökningen på min egen skola, men genom min ständiga 

närhet till skolvardagen har jag haft ett inifrånperspektiv. Genom mina erfarenheter som lärare 

i svenska, tyska och svenska som andraspråk har jag en slags förståelse och ”tyst kunskap” 

som kan vara till nytta för undersökningen. Det kan också vara till nackdel, eftersom jag ris-

kerar att fokusera på de aspekter som ligger i linje med mina värderingar och riskerar att för-

bise nya infallsvinklar och alternativa tolkningar. En medvetenhet om risken eliminerar dock 

till viss grad problemet i undersöknings- och tolkningsprocessen (Economou 2007: 43). 

Kvalitativa metoder kritiseras ofta för inte kunna leverera generaliserbara resultat. Syftet 

med undersökningen är å andra sidan inte att ge färdiga svar angående lärares attityder till 

svenska som andraspråk och flerspråkiga elever. Däremot tror jag att de ger en glimt av hur 

verkligheten är på gymnasieskolorna.   
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4. Resultat  
Här redovisas det resultat som framkommit genom de nio intervjuerna med gymnasielärare på 

sju olika gymnasieskolor i Mellansverige.  

4.1 Attityder till svenska som andraspråk  
Ämneslärarna är grundläggande positiva till ämnet svenska som andraspråk. Som Bodil ut-

trycker det är språket grunden för övriga ämnen men också för livet efter gymnasiet. Erland är 

positiv därför att det gynnar både hans ämne och eleverna. Dessutom främjar det både elever-

na och samhället på sikt, resonerar Bodil och Erik. Övervägande delen av informanterna ser 

svenska som andraspråk som ett eget ämne likvärdigt med svenska. Karin och Mia menar 

dock att lärarna på deras skolor till skillnad från dem själva ser det som ett stödämne. Karin 

säger att många lärare felaktigt har bilden av ämnet som en krycka åt andra ämnen. Utifrån 

Erlands kommentar att syftet med ämnet är att bli bättre förberedd för studier i andra ämnen 

kan man se viss tendens åt stödämnesuppfattningen.    

4.1.1 Ämnets syfte  
När det gäller ämnets innehåll är skillnaderna mellan svenska som andraspråkslärarna och 

ämneslärarna marginella. Även om Hanna själv uttrycker att hon har en vag uppfattning säger 

hon, liksom svenska som andraspråkslärarna, att ämnet är en introduktion i både språket och 

kulturen. Alla informanterna nämner något om att det gäller att erövra studiespråket till skill-

nad från det ytliga vardagssamtalet. Att helt enkelt bli bättre på svenska och som Karin 

utrycker det är målet att nå en infödds nivå. Hon, liksom andraspråkslärarna, betonar att detta 

görs genom en annan metod än den i den ”vanliga” svenskan, t. ex genom litteratur på en an-

passad nivå. Pia säger att ämnet besvarar frågor och tar upp grammatik och ord som inte be-

rörs i andra ämnen och inte heller är aktuellt för infödda. En stor fördel är att eleverna är i 

samma sits och vågar därför ställa frågor som man inte gör i de övriga kurserna, enligt Lena.  

Att ämnet ska innehålla ordkunskap och meningsbyggnad är alla informanterna överens 

om. Andraspråkslärarna liksom Karin betonar vikten av att läsa texter intensivt och inte ge 

eleverna utrymme för gissningar som ofta leder till feltolkningar. Isa ger exempel på en elev 

som trodde att okänd och ökänd var samma sak. En fallen kvinna är inte en kvinna som ramlat 

som någon av Karins elever trodde. Det är just bildspråket och kulturella skillnader i innebör-

den av begrepp och ord som måste synliggöras för de flerspråkiga eleverna och detta görs 

både när man analyserar och diskuterar olika texter och när de skriver egna texter, enligt Mia.  
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Medvetenheten om de flerspråkiga elevernas luckor i allmänbildning och i den allmänna 

förståelsen verkar vara högre bland svenska som andraspråkslärarna än bland ämneslärarna. 

Svenska som andraspråkslärarna är mer tydliga och ger exempel som okunskap om allemans-

rätten som troligtvis de flesta infödda känner till. Mia berättar om en elev som förvånades 

över att sex med minderårig rubriceras som brott när flickor i hennes hemland i regel är gifta 

vid den åldern.    

4.1.2 Ämnets målgrupp   
Enligt gymnasieförordningen (2010: 2039) får en elev som har annat språk än svenska som 

modersmål läsa svenska som andraspråk som gymnasiegemensamt ämne istället för svenska. I 

den tidigare förordningen fanns det en tydligare rekommendation om att elever som behöver 

och önskar det ska få läsa kursen. Tabell 4.1 visar vad de nio informanterna anser. 

  

Tabell 4.1: Ämnets målgrupp  
 För alla som inte har 

svenska som modersmål 
och behöver eller vill läsa 
kursen  

För alla som inte 
pratar svenska 
hemma/på fritiden  

Enbart för dem som behöver 
det och inte för alla som inte 
har svenska som modersmål  

Fler borde läsa 
svenska som andra-
språk på min skola  

Isa    X  
Lena  X   X 
Mia  X  X 
Pia   X X  
Bodil X   X 
Erik X    
Erland X    
Hanna  X   X 
Karin   X X X 
 

Tabell 4.1 visar att fem lärare anser att de som vill ska få välja ämnet medan det hos lika 

många finns åsikter om ett förtydligande om vilka som bör få välja ämnet. Tre lärare som re-

presenterar tre olika skolor vill begränsa det till att gälla enbart dem som verkligen behöver 

det. De anser att svenska som andraspråk inte är för dem som har uppnått infödd nivå. Samti-

digt visar tabellen att fem lärare som representerar fyra skolor menar att fler än de som idag 

läser kursen har behov av den. Tre av lärarna säger att om man inte talar/kommer i kontakt 

med svenska hemma/på fritiden bör man läsa svenska som andraspråk. Det finns t. ex elever 

som går i Karins skola som bara kommer i kontakt och använder svenska i skolan och det är 

självklart att de behöver välja svenska som andraspråk, säger hon.   
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4.1.3 Ämnets status på skolan   
Tabell 4.2 visar vilken status ämnet svenska som andraspråk har på skolan, enligt de nio in-

formanterna. Ordvalen låg/ingen status/neutral/relativ hög och högre status är informanternas.  

Tabell 4.2: Ämnets status  

 Skola  Låg/ingen hög status   Neutral Relativt hög  Högre status  
Isa   A   X  
Lena  B X    
Mia C X    
Pia  D    X 
Bodil E X    
Erik F  X   
Erland D    X 
Hanna  C ?    
Karin  G X    

  

Tabell 4.2 visar att ämnet svenska som andraspråk har låg/ingen hög status på fyra skolor och 

relativt hög eller högre på två skolor. Erik har ingen uppfattning om ämnets status. Han har få 

flerspråkiga elever i sina kurser och bland dessa finns de som är fullständigt tvåspråkiga, dvs. 

behärskar modersmålet och svenska på infödd nivå. Hanna vet inte något om ämnets status, 

men eftersom hon påstår att fler borde läsa ämnet, och då kollegan Mia påstår att ämnet har 

låg status på skolan, har ett frågetecken ersatt krysset.  

4.1.4 Skolans prioritering  
Tabell 4.3 visar informanternas uppfattning om hur skolan prioriterar ämnet. Det påverkar 

troligtvis ämnets status. Ordvalen är liksom i Tabell 3 informanternas.  

 

Tabell 4.3: Skolans prioritering av ämnet  

 Prioriteras inte En kostnadsfråga  Prioriteras  Vet ej  
Isa    X  
Lena  X    
Mia  X   
Pia    X  
Bodil X    
Erik    X 
Erland    X 
Hanna     X 
Karin  X    

 

Ämnet prioriteras inte i Lenas, Bodils och Karins skolor. Behovet i Lenas skola är en heltids-

tjänst men hennes halvtidstjänst är den enda. Hon säger att antingen får hon ge av sin fritid 

eller så får eleverna färre lektioner. Bodils uppfattning är att det inte prioriteras eftersom det 

bara finns en svenska som andraspråkslärare och att hon anser att fler borde läsa kursen. På 
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Karins skola verkar det som ledningen anser att ämnet inte behövs och ifrågasätter undervis-

ningen i smågrupper som andraspråksgrupperna ofta är.     

Ämnet prioriteras däremot i Isas och Pias skola, men de tillägger att det finns tecken på 

att det håller på att försämras. Isa anser att schemaläggningen av ämnet är optimalt, men 

grupperna har blivit för stora. Hon har sex grupper i ämnet och hälften av dem har fler än 12 

elever, vilket hon anser är gränsen för att kunna hålla en bra undervisning i svenska som and-

raspråk. Hon liksom Pia anar det som Mia säger att det är en ekonomisk fråga och nedskär-

ningar kan vara på gång. Ämneslärarna Erik, Erland och Hanna har ingen uppfattning om hur 

skolan prioriterar ämnet.  

4.1.5 Samarbetet med övriga lärare   
Tabell 4.4 visar om det finns samarbete mellan svenska som andraspråkslärarna och de övriga 

ämneslärarna angående flerspråkiga elever. Samarbetet kan ge en viss antydning om hur äm-

nets prioriteras på skolan, vilket även kan påverka dess status.  

 

Tabell 4.4: Samarbetet med övriga lärare 

 Samarbete saknas  Samarbete finns  
Isa   Bra  
Lena   Mi bra  
Mia  Bra  
Pia   Bra  
Bodil X  
Erik X  
Erland  Bra  
Hanna   Delvis  
Karin  X  

 

Ämneslärarna Bodil, Erik och Karin har ingen kontakt med svenska som andraspråkslärarna 

på sina skolor. På Isas, Mias och Pias skola vänder sig ämneslärare som Erland och Hanna till 

dem för att få hjälp och stöd. Pia berättar att ämnet inte glöms bort av övriga lärare på skolan 

t. ex när lektioner ställs in vid studiebesök meddelas svenska som andraspråkslärarna liksom 

övriga lärare. Mia och Pia hjälper vid tid och möjlighet sina elever med texter och uppgifter i 

andra ämnen. Pia gör detta ofta utöver sin schemalagda lektionstid. Isa och Pia har arbetat i 

flera år med att ändra statusen på ämnet bland de övriga lärarna och bland eleverna på sina 

skolor och har enligt dem lyckats att komma en bit på väg. 

På Lenas skola har samarbetet fungerat till och från, t. ex har det funnits samarbete med 

samhällskunskapsläraren. Samarbete med yrkeslärarna har varit svårare att få till. Trots att 
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hon har tagit initiativ och erbjudit hjälp med lärobokstexterna, eftersom hon hört att hennes 

elever haft problem att förstå, har inte hjälpen tagits emot.   

4.2 Flerspråkiga elever i klassrummet 
Oberoende om det finns många eller få flerspråkiga elever skiljer inte ämneslärare ut dem från 

övriga elever i klassrummet. Hanna verkar vara representativ och säger att grundsynen är att 

de är vilka elever som helst i klassrummet. Erland anser att det inte är någon skillnad eftersom 

alla elever har behov från den duktige till den lågpresterande. Speciellt om de går naturveten-

skapliga programmet förväntas de kunna svenska, menar Karin och tillägger att det är just där 

de flesta flerspråkiga elever går i hennes skola.  

Av samtalen med ämneslärarna framkommer att det också genomgående är så att elever-

na talar bra svenska och det är först efter tag som det visar sig att de har bristande för- 

och/eller språkkunskaper. Bodil märker det vid prov då de svarar som om de inte alls förstått 

eller ställer frågor som visar att de inte alls vet hur de förväntas svara. Bodil liksom naturve-

tenskapslärarna på skola G, enligt Karin, förvånas därför över att dessa elever inte väljer 

svenska som andraspråk. 

Svenska som andraspråkslärarna är eniga om att ämneslärare i allmänhet inte har en aning 

om hur svårt de flesta flerspråkiga eleverna har det i klassrummet och därför inte heller tänker 

speciellt på dem. De har brister både när det gäller kulturen och språket, säger Karin. Mia är 

den mest radikala av dem och återkommer flera gånger i samtalet till att de borde läsa alla 

kurser utom svenska på sina modersmål. Pia är mer positiv och säger att det varierar nog. Att 

lärarna på hennes skola däremot speciellt skulle vända sig till flerspråkiga tror hon inte utan 

det handlar om elever i allmänhet.  

4.2.1 Anpassning av undervisningen  
Enligt informanterna individanpassar lärare idag sin undervisning och för en dialog med ele-

verna på ett annat sätt än man gjorde i det tidigare monologiska klassrummet. Lärarna anser 

att detta gynnar alla elever. Att ämneslärare däremot speciellt skulle anpassa undervisningen 

för flerspråkiga elever verkar inte vara någon allmän tendens på de skolor där undersökningen 

utförts.  

De förväntas å ena sidan att kunna vanliga begrepp, enligt Karin, och å andra sidan är det 

ju gymnasiet och svårt att anpassa undervisningen, som Isa säger. Lärarna kan ju t. ex inte ta 

bort äldre texter i svenska eftersom de ju hör till kulturarvet och kan inte heller förväntas för-

klara ord och företeelser som för en infödd är självklarheter. Mia säger att det är få flersprå-
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kiga elever i klassrummet och lärarna anpassar inte undervisningen för dem. Pia tror inte hel-

ler att lärarna anpassar undervisningen, men att de förklarar för eleverna efter lektionen.  

Bodil och Erik förklarar ständigt nya ord i sina kurser, men det är inget de gör speciellt 

för flerspråkiga elever. Erland och Hanna är de som tydligast lyfter fram individanpassad 

undervisning och ger stöd åt alla som har behov av det. Det framkommer däremot inte att de 

speciellt anpassar undervisningen för flerspråkiga elever. Tydlig struktur gynnar alla elever 

säger Pia och tillägger att lärare också borde tänka på hur man formulerar t. ex instuderings-

frågor.  

Karin däremot tar aktivt del i de flerspråkiga elevernas språkutveckling genom att korri-

gera och förklara hur man använder orden på svenska. Hon berättar om en elev som hon nyli-

gen förklarade skillnaden för hur man använder hämta och ta med. Eleven tog tacksamt emot 

förklaringen samtidigt som hon förvånades över att ingen tidigare hade förklarat att man inte 

kan använda hämta om man ska ta med något. Ett annat uttryck som ofta används felaktigt av 

eleverna på Karins skola är du driver utan att mena att personen förs bort av vinden eller lik-

nande utan menar att personen skämtar och de borde alltså säga: du driver med mig.   

På Lottas skola bedrivs för närvarande ett projekt med syftet att få ämneslärare att jobba 

med språkutveckling i fler ämnen än i svenska. Sex lärare, en fjärdedel av lärarna på skolan, 

har valt att delta i projekten som är tänkt för flerspråkiga elever men gynnar även språksvaga 

elever. Hon förklarar att det finns en hel del elever med svenska som modersmål på skolan 

som har svårigheter att läsa texter som förekommer i de olika kurserna. För några år sedan 

fanns det på Isas skola en liknande kurs för hur man ska tänka när man har flerspråkiga elever 

i klassrummet. Det ledde till alla lärarna på skolan mer regelbundet började förklara ord.  

Isa förklarar att det är svårt för ämneslärarna att förstå hur svårt många flerspråkiga ele-

ver har det i deras kurser. Det kräver mycket insikt och helst andraspråkutbildning. Hon före-

slår att det borde finnas ordlistor helst på de större språken i de olika läroböckerna.  

Ingen av svenska som andraspråkslärarna tror att ämneslärarna tar ansvar för de flersprå-

kiga elevernas språkutveckling. Som nämns tidigare tar de dock ett allmänt ansvar att förklara 

ord och begrepp.  

4.2.2 De flerspråkiga eleverna är en tillgång  
Undersökningen visar att lärare i vissa ämnen använder flerspråkiga elever som resurser. Erik 

och Erland ser dem absolut som en resurs och tillgång i klassrummet och använder ofta deras 

kunskaper. Hanna gör det ibland, men skulle kunna göra det mer. Bodil har inte tänkt så i sina 
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ämnen. Mia har aldrig hört att ämneslärarna använt de flerspråkiga elevernas erfarenheter i sin 

undervisning och förklarar att eleverna ofta har bristande kunskaper om sina hemländer.   

Karin berättar att hon ofta frågar eleverna vad olika ord heter på deras modersmål. Hon är 

nyfiken men tror också att det stärker dem själva. När det gäller svenska som andraspråkslä-

rarna menar alla utom Mia att ämneslärarna i religion, geografi och samhällskunskap använ-

der dem som resurser i klassrummet. Mia är tveksam eftersom flera av hennes elever har ringa 

utbildning i sina egna länder.   

4.2.3 Bristande språkkunskaper är en belastning  
Informanterna är övervägande positiva till flerspråkighet och ser det som en förmån och 

styrka att kunna flera språk. Det öppnar upp möjligheter på arbetsmarknaden och ger en helt 

annan tillgång till världen. Å andra sidan har inte flerspråkiga elever den insikten, enligt in-

formanterna. Därför är vårt bemötande så viktigt och de behöver ha hjälp att se fördelarna, 

menar lärarna.  

Tvärtemot är belastningen att inte kunna svenska så stor för de flerspråkiga eleverna att 

det är näst intill omöjligt att se något positivt i flerspråkigheten. Alla informanterna uttrycker 

tydligt att det är en belastning och är ett handikapp att inte kunna svenska på den nivå som 

behövs på gymnasiet. Det är bristen att inte se nyanserna och framförallt att sakna det akade-

miska språket. Av den anledningen är Isa något pessimistisk till flerspråkighet.  

Eleverna upplever det jobbigt att ständigt behöva be om förtydligande och titt som tätt får 

de kommentarer som: ”det är ju där med språket”, ”kommunikationen fungerar inte” och ”det 

faller på grund av språket”. Erlands förklaring är att de erfarenhetsmässiga fördelarna inte har 

något med språket att göra. Därtill kommer att en del av dem inte har tillräckliga kunskaper i 

sina modersmål.  

De som däremot går på modersmålsundervisning har det ofta lättare än de som av någon 

anledning inte går på den. Enligt lärarna verkar det inte bero på att de har en negativ bild av 

sitt modersmål utan snarare att de inte inser behovet av att förkovra sig i sitt modersmål.  

Just bristen på självinsikt återkommer flera lärare till. Eleverna tycker att de kan svenska 

och inser därför inte sina begränsningar. Det kan vara som Karin och Lotta berättar att det 

finns elever på skolorna som använder en begränsad svenska, men själva uppfattar de den som 

riktig svenska. De är ju födda i Sverige och blir provocerade av dem som talar ”finare 

svenska”. Den ”finare svenskan” är dock bara vanlig svenska. Sen finns det elever som är 

födda i Sverige och därför vill kunna bättre än de kan, menar Isa. Hos dem kan det finnas en 

rädsla att misslyckas och just därför anstränger de sig inte. Lotta berättar om elever som tyck-
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er att de gjort allt när de lämnat in sina uppgifter och tittar förvånat på henne när hon ber dem 

titta på svensk tv och läsa svenska tidningar.  
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5. Diskussion   
Resultatet från de nio kvalitativa intervjuerna har redovisats i kapitel 4 och i det här kapitlet 

tolkas och diskuteras detta utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Det berör också eventuella 

skillnader mellan ämneslärarna och svenska som andraspråkslärarna, manliga och kvinnliga 

lärare samt skillnader mellan skolorna. 

5.1 Attityder  
Informanterna har en positiv attityd till svenska som andraspråk och anser att det är ett bety-

delsefullt ämne. De nämner alla behovet av att erövra studiespråket. Även när det gäller äm-

nets innehåll finns en samstämmighet bland informanterna. Återkommande är ordkunskap, 

grammatik, vilket är grundläggande för att utveckla den kommunikativa förmågan och i en-

lighet med ämnesplanen få ett fungerande språk både för utbildning och framtida samhälls- 

och arbets- och studieliv. Att informanterna även nämner allmänbildning, vilket inte nämns i 

ämnesplanen, bör också ses som en del av den kommunikativa språkförmågan eftersom ord 

och kultur hänger ihop. Man behöver ha viss svensk allmänbildning för att förstå vissa förete-

elser, uttryck och texter.  

En av informanterna anser att man inte ska ge andraspråkselever utrymme att gissa ef-

tersom det ofta leder till feltolkningar. Om eleven ifråga gissar utan att använda sig av själv-

kontrollerande strategier kan det klart bli förödande för förståelsen. Om däremot medveten-

heten till självkontroll finns gynnar gissningar all språkinlärning. Ett effektivt sätt är att göra 

som Mia synliggöra begrepp och ords betydelse genom att analysera och diskuterar dess bety-

delse, vilket även gör att orden fastnar bättre. 

Stödämnesstämpeln som nämns i avsnittet 2.2 verkar vara svår att få bort och lyser ige-

nom hos flera av ämneslärarna, men övervägande ses svenska som andraspråk som ett eget 

ämne likvärdigt med svenska. Det är inte heller något stödämne utan ett eget ämne med en 

egen profil som däremot har en viktig funktion i förhållande till de övriga ämnena, enligt äm-

nesplanerna.  

Undersökningen visar att på skolor där ämnet prioriteras ekonomiskt och vid sche-

maläggningen har det högre status. Högre status verkar gynna samarbete mellan ämneslärarna 

och svenska som andraspråkslärarna. På Lenas skola där ämnet har lägre status har hon haft 

svårigheter att få till samarbete trots att hon försökt. På Mias skola finns ett visst samarbete 

mellan henne som svenska som andraspråksläraren och de övriga ämneslärare. Samarbete 
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verkar dock inte räcka för att höja ämnets status på skolan. Samarbete är bra och underlättar 

inlärning, vilket ju även ämnesplanerna uppmuntrar till.    

Ämnet har låg status på fyra/fem av de sju skolorna i undersökningen. Både svenska som 

andraspråkslärarna och några av ämneslärarna har på dessa skolor märkt att ämnet lågpriorite-

ras, vilket framför allt märks ekonomiskt. Det är förvånande att man fortfarande inte tagit till 

sig vad andraspråksforskningen visar när det gäller ämnets betydelse. Än mer anmärknings-

värt är att på de skolor där statusen idag är relativ hög finns tecken på nedskärningar.  

En andraspråksforskare som Cummins (2000) skulle dock inte förvånas över skolled-

ningens agerande eftersom det inte krävs insikt i frågor som rör andraspråksinlärning för att få 

en skolledande befattning. Han påstår att så länge frågor som rör kulturell mångfald och rätt-

vis utbildning för andraspråkselever är marginella i samhällets prioriteringar är det inte alls 

märkligt att inget samarbete finns för att möta dessa elevers inlärningsbehov.     

Tydligt är att ämnets företrädare bör fortsätta att plädera för dess betydelse utifrån vad 

andraspråksforskningen redan påpekat och är en åsikt som även delas av informanternas. Att 

detta bör påpekas är märkligt i sig eftersom ämnen i regel inte ifrågasätts på det sättet som 

svenska som andraspråk gör. Vem skulle komma på idén att t. ex ifrågasätta ämnet fysik? Det 

kan ju inte vara rimligt att det är politiska beslut som ska avgöra svenska som andraspråk va-

rande men inte fysikens. Även om ämnets ålder inte kan jämföras med vissa andra ämnen har 

det dock funnits över 20 år.  

Någon skillnad mellan män och kvinnor, när det gäller attityder till svenska som andra-

språk, går inte att urskilja, men å andra sidan är informanterna till övervägande del kvinnor.  

5.2 Flerspråkighet  
Genomgående visar undersökningen att ämneslärare inte anpassar undervisningen för fler-

språkiga elever i klassrummet. Dock finns det en hög medvetenhet om att individanpassa 

undervisningen. Detta liksom att ha en tydlig struktur gynnar alla elever i klassrummet, vilket 

också lärarna är medvetna om. Å andra sidan visar studien att de flerspråkiga eleverna har 

svårigheter som ämneslärarna inte fullt ut är medvetna om. Svårigheter med nyanser i språket, 

luckor i förväntad förförståelse och avsaknad av studiespråket gäller ofta bara flerspråkiga 

elever. Inte bara lärarna utan till och med eleverna själva saknar ibland insikten om de här 

svårigheterna.   

 Även om informanterna genomgående nämner vikten av att erövra studiespråket är alltså 

inte ämneslärarna till fullo medvetna om hur krävande och svårt det är att studera på ett språk 

som man bara delvis har och att det tar mellan fem och tio att få färdigheter i nivå som första-
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språkselever har. Eleven talar ju svenska som några av informanterna uttrycker det och det 

märks först på proven att de inte kan. Cummins skiljer på två typer av språkfärdighet: BICS 

(basic interpersonal communicative skills) och CALP (cognitive/academic language profici-

ency). BICS-färdigheterna innefattar grundläggande kommunikationsfärdigheter, medan 

CALP-färdigheterna handlar om att använda språket som tankeverktyg på en åldersadekvat 

nivå (Cummins 1996: 57f). När en elev behärskar vardagsspråket som Cummins kallar BICS-

färdigheter kan omgivningen luras att tro att han eller hon har uppnått CALP-nivå men i 

själva verket har han eller hon ännu inte uppnått ett kunskapsrelaterat språk som CALP ibland 

kallas. 

Just därför att det tar så lång tid innan eleven uppnår CALP-nivå förespråkas att integrera 

språk- och ämnesundervisningen. Det ordinarie klassrummet är den bästa miljön för att ett 

andraspråk ska utvecklas, skriver Pauline Gibbons (2006: 163). Det är ju där språket används 

i ett naturligt sammanhang och det gäller ju att tiden utnyttjas effektivt i klassrummet som hon 

framhåller. Cummins förespråkar en språkpolicy där alla lärare har ett språkutvecklande per-

spektiv (se avsnitt 2.3). Trots att flera av informanterna arbetar med ordkunskap och med text-

förståelse verkar inte ämneslärarna i undersökningen bedriva ett sådant språkutvecklande ar-

bete. Ansvaret för språkutvecklingen ligger som tidigare undersökningar visat (se avsnitt 2.2) 

fortfarande till största delen på andraspråkslärarna. Det behöver inte betyda att ytterligare en 

börda läggs på ämneslärarna utan framförallt att de görs medvetna om situationen och att ett 

utökat samarbete mellan ämneslärarna och svenska som andraspråkslärarna kommer till stånd. 

Samarbete både när det gäller textläsning och skrivuppgifter.  

Parallellt med att ha fokus på en adekvat och begriplig undervisning finns det en gräns för 

hur mycket man kan anpassa undervisningen, enligt den tanke som Isa var inne på. Att till 

exempel ta bort äldre skönlitterära texter som hör till allmänbildningen från svenskkursen 

därför att dessa inte är begripliga för andraspråkselever är inte lösningen. De flerspråkiga ele-

verna borde få fortsätta läsa texter som är anpassade för deras nivå i svenska som andraspråk 

som flera av andraspråksinformanterna påpekar. I det här sammanhanget är det viktigt att 

klargöra att Cummins inte menar förenkling när han pratar om anpassning. Det är inte me-

ningen att ribban ska sänkas för elever med svenska som modersmål. Att aktivera elevernas 

tidigare kunskaper bygger upp en kontext som ger eleverna möjlighet att förstå ett mer kom-

plicerat språk och utföra mer kognitivt krävande uppgifter (Cummins, 2000: 11) Precis som 

flera av informanterna också påpekar finns det mycket som behöver förklaras för både första-

språksinlärare och andraspråksinlärare. 
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Övervägande delen av informanterna menar att lärare i vissa ämnen ser de flerspråkiga 

eleverna som en tillgång och ibland använder deras erfarenheter och kunskaper i undervis-

ningen. Det stärker identiteten och gynnar inlärningsprocessen men det görs med all sannolik-

het inte tillräckligt. Det är inte alltid att eleverna förstår att syftet är att stärka identiteten när 

lärare som Karin frågar vad ord heter på deras modersmål. Tyvärr är det väl lätt att se elever-

nas brister så länge som de inte har hunnit utveckla språket i den utsträckning som krävs i 

skolan och förbiser elevernas resurser och möjligheter. Som Haglunds undersökning (2005) 

visar verkar det som tendensen är att flerspråkighet och andra kulturer osynliggörs. Dock i ett 

klassrum där eleverna tillsammans med läraren är kunskapskällan främjas inlärningen för alla 

elever (Dysthe 1995).  

Av någon anledning har inte informanternas positiva bild av flerspråkighet slagit igenom 

hos de flerspråkiga eleverna. En orsak kan vara att de som en av informanterna menar att de 

inte ser sambandet mellan erfarenheterna och språket. Erfarenheterna har fördelar men att 

vara språkligt begränsad är enbart en nackdel för dem. Begränsningen blir de ju dessutom ofta 

påminda om. Att det är en belastning att inte kunna studiespråket återkommer informanterna 

genomgående till, vilket i sin tur tyvärr har en negativ påverkan på elevernas syn på flersprå-

kighet. Balansen att inse den språkliga begränsningen och den krävande ansträngningen det är 

att erövra studiespråket och samtidigt stärka den flerspråkiga identiteten kräver en lärares pro-

fessionalitet.  

Resultatet blir att den flerspråkiga eleven snarare ser sig som en belastning än som en re-

surs. Detta har en negativ påverkan på inlärningen och motivationen att lära sig språket och 

kulturen. Utbildningsmöjligheterna upplevs som stängda om skolan och lärarna framhåller 

elevernas flerspråkighet som ett hinder (Magnusson 2010).  

Det är dock inte tillräckligt att ändra inställningen utan resurser måste sättas in utifrån en 

medvetenhet att det är krävande att erövra studiespråket och att det tar tid. För allt som kräver 

arbete och tar tid krävs motivation. Här har identitetsinvestering en viktig funktion men säkert 

finns fler sätt att höja motivationen som att visa möjligheterna till fortsatta studier och karriär 

så att den dörren inte förblir stängd. Därutöver behöver tid ges till att lära ut strategier och 

teknik som inom alla färdigheter. För att dessa ska bli effektiva bör bekräftelse komma först 

(se avsnitt 2.3) Vissa flerspråkiga elever skulle behöva ha tid att utveckla språket innan de 

börjar gymnasiet, en åsikt som ett par av informanterna för fram, men som inte delas av 

Cummins (2000: 6). Han menar att det skulle avhjälpas genom att all lärare som undervisar 

flerspråkiga elever blir utbildade och delaktiga i språkutvecklingen just därför att det tar tid.     
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Precis som Cummins lyfter även Hyltenstam & Lindberg (2004) fram aspekten att synen i 

samhället påverkar synen i skolan. Så även om informanterna till övervägande del är positiva 

till flerspråkighet delas inte den åsikten av alla i samhället och det blir en ond cirkel. Kan nå-

got göras så att samhället får en generösare inställning till flerspråkighet? Mia föreslår att kra-

ven på att tala utan brytning borde minska liksom kraven att alla ska uppnå en infödd nivå. 

Ingen ska behöva skämmas för att han eller hon har språkliga luckor som Hanna avslutade 

vårt samtal med att säga. 

Hyltenstam & Lindberg (2012) menar att orsakerna går djupare än så och talar om under-

liggande idéströmningar som finns i samhället, vilka undergräver synen på flerspråkighet. Att 

det finns en starkt förankrad enspråkig norm, en homogen svenskhet som utgör normen samt 

att avvikelser och olikheter uppfattas som brister är exempel på sådana företeelser, enligt dem. 

Andraspråkselever anses vara svaga elever, flerspråkighet anses hämma svensk- och kun-

skapsutvecklingen och till och med elevernas varierande kulturella erfarenheter ses ofta som 

belastning. Därför behövs detta synliggöras så att inte ideologiska idéströmningar blir det som 

medvetet eller omedvetet styr uppfattningen och agerandet i andraspråksfrågor.  

5.3 Svenska som andraspråk    
Utifrån vad undersökningen visar behöver svenska som andraspråk finnas kvar som ämne på 

gymnasiet. Det behövs däremot bli tydligare vilka som ska välja kursen. Tre av informanterna 

ger en lämplig gräns nämligen att ämnet inte borde vara för dem som har uppnått infödd nivå. 

När det gäller att uppnå infödd nivå resonerar Abrahamsson & Hyltenstam (2004: 251) att det 

är mer rimligt att prata om en jämförbar nivå med infödda talare. Det finns biologiska faktorer 

som begränsar möjligheten att uppnå infödd nivå även om detta till viss del går att kompen-

sera genom t. ex hög motivation.  

Framförallt visar undersökningen att fler borde välja ämnet. Fem informanter, vilket re-

presenterar fyra skolor menar detta. De representerar skolor där ämnet inte har hög status, 

medan på de två skolorna där ämnet har högre status nämns inte detta behov. Det finns såle-

des ett samband här. På den sjätte av de sju skolorna som har få flerspråkiga elever saknas 

underlag för en kommentar.  

På de två skolorna, där informanterna inte menar att fler andraspråkselever borde välja 

svenska som andraspråk, nämligen skola A och skola D, har mer gjorts för att både höja statu-

sen och för att underlätta för de flerspråkiga eleverna att välja ämnet. Enligt ämnesläraren på 

skola D uppfattar inte de flerspråkiga eleverna det stigmatiserade att välja ämnet utan ser det 

som ett val bland många andra ämnesval på skolan.  
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En av orsakerna att det finns flerspråkiga elever som saknar självinsikt är att de är födda i 

Sverige och därför menar sig kunna svenska samtidigt som de inte vill bli exkluderade, enligt 

informanterna. De tror att det räcker om de gör de uppgifter de ska som Lena förklarade. Det 

räcker i vardagen men inte för att klara den akademiska nivån. Andra är rädda att misslyckas 

och satsar inte på skolan. Någon måste ge dem den insikten som inte betyder att de är exklu-

derade. Valet av svenska som andraspråk är varken B eller exkluderande som det framkommit 

att det ibland har uppfattats av flerspråkiga elever (avsnitt 2.2). Att välja svenska som andra-

språk är en förmån, en anpassning för dessa elevers situationer. Det är statusen på ämnet som 

måste höjas samtidigt som den allmänna bilden av flerspråkighet i samhället behöver uppgra-

deras.        

Det är ingen motsättning att svenska som andraspråk lyfts fram på skolorna mot att alla 

lärare blir involverade i de flerspråkiga elevernas språkutveckling. Thomas & Colliers (1997) 

påstår att elever som får tvåspråkig undervisning eller undervisning på sitt andraspråk, som i 

vårt fall svenska som andraspråk, har betydligt bättre resultat än de som bara får undervisning 

på ”vanlig” svenska.  

Svenska som andraspråk behövs därför att där är alla i samma sits och där är det lätt att 

ställa frågor, vilket är svårt i grupper med övervägande svensktalande elever, enligt informan-

terna. Att grupperna är små underlättar. Inget i undersökningen antyder att undervisningen i 

dessa grupper skulle ha lägre kvalité, vilket tidigare studier tagit upp (se avsnitt 2.2). 

Intentionerna var goda vid införandet av svenska som andraspråk. Syftet var att garantera 

en professionell och likvärdig utbildning för elever med flerspråkig bakgrund. Orsaker till att 

det inte alltid har lyckats har diskuteras, vilka bör arbetas vidare med samtidigt som det bör 

finnas en öppenhet för nya lösningar. Ett problemområde som tydligt framkommer i under-

sökningen är vilka elever som ska läsa svenska som andraspråk och just här bör man fråga sig 

om det finns något alternativt förfarande. Detta diskuteras i Hyltenstam & Lindberg (2012) 

och de lägger fram ett förslag till undervisningsprogram för flerspråkiga elever med behov av 

språkligt stöd, vilket verkar vara en mycket bra lösning på problemet med tanke på vad under-

sökningen visar.   

Hyltenstam & Lindberg (2012) föreslår att när elever uppnått en nivå som möjliggör lä-

rande och social delaktighet på svenska utan påtaliga hinder ska de läsa ”vanlig” svenska men 

samtidigt erbjudas ”svenska för studieframgång” (namnfrågan är ännu inte löst). De tillägger 

att för att avgöra när andraspråkseleven uppnått den nivån krävs adekvata instrument för pro-

fessionell bedömning. Denna ”svenska för studieframgång” skulle erbjudas även till tidigt 

anlända elever eller flerspråkiga elever födda i Sverige.  
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6. Sammanfattning 
Undersökningens syfte att klargöra gymnasielärares attityder till svenska som andraspråk och 

huruvida de anpassar undersökningen till elever med annat modersmål har uppfyllts genom de 

nio kvalitativa intervjuerna på de sju gymnasieskolorna, vilket har presenteras och diskuterats. 

Även om det inte går att generalisera några resultat utifrån detta begränsade material kan man 

ändå dra vissa slutsatser hur det ser ut på gymnasieskolorna i Sverige och förslag på åtgärder, 

vilket gör resultatet betydelsefullt.  

Gymnasielärares attityder till svenska som andraspråk och flerspråkighet är övervägande 

positiva. Däremot prioriteras inte ämnet alltid av skolledare på grund av brist på insikt 

och/eller på grund av att flerspråkighet och mångkulturella frågor inte har speciell hög priori-

tet i samhället. Ämnet har fortfarande låg status. Många lärare individanpassar sin undervis-

ning men ämneslärare har inte ett språkutvecklade arbetssätt som det som t.ex. Cummins före-

språkar. Det finns lärare som felaktigt tror att anpassning betyder förenkling.   

Den positiva bild som lärarna har till flerspråkighet har svårigheter att slå igenom hos 

andraspråkseleverna. De flerspråkiga eleverna ser till övervägande delen sin flerspråkighet 

som en belastning. De påminns ofta om sina begränsningar, deras erfarenheter lyfts inte fram 

tillräckligt och därutöver kommer de bakomliggande ideologiska idéströmningarna som ser 

flerspråkighet som normbrytande.  

Ämnets låga status tillsammans med osäkerheten om vem som ska välja svenska som 

andraspråk leder till att inte alla får det språkutvecklande stöd de behöver för att lyckas med 

sina studier. Därför är Hyltenstam & Lindbergs förslag att erbjuda ämnet ”svenska för studie-

framgång” till dem som enligt tydliga diagnostiseringar inte läser svenska som andraspråk 

men däremot inte ännu nått en jämförbar språklig nivå med infödda mycket välkommet.  

Att arbeta vidare med deras modell av språkhandledning som de också kallar det vore 

mycket intressant och är viktigt. Behov finns att utveckla diagnosmaterial för att identifiera 

individuella behov och bestämma nivån för vilka elever som ska höra till svenska som andra-

språk och vilka som ska erbjudas språkhandledning. Viktigt är att man enas om vem som ska 

välja svenska som andraspråk.  

Svenska som andraspråkslärarna har en viktig roll, men både skolledare och ämneslärare 

har en betydelsefull roll i att ge flerspråkiga elever lika förutsättningar att lyckas med sina 

studier som de med svenska som modersmål. Det vore därför värdefullt att undersöka även 

skolledares attityder till flerspråkighet med förhoppningen att dess slutsatser ska gynna fler-

språkiga elever.  
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