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Sammanfattning 
Under mina år som lärare i svenska som andraspråk har det alltid funnits ett antal Sverige-

födda elever som valt att studera ämnet svenska som andraspråk, sva, i stället för svenska på 

gymnasiet. Jag har ställt mig frågan vad det beror på: är det bristande språkkunskaper eller 

beror det på något annat och i så fall, vad? I begynnelsen benämndes ämnet svenska som 

främmande språk för att sedan bli svenska 2 och sedan 1994 svenska som andraspråk.  

Min ambition var att ta reda på orsaken till valet av svenskämne genom fokussamtal med 7 

informanter på en gymnasieskola i Mellansverige. Dessa samtal analyserades sedan med 

Grundad teori. De ursprungliga analyskategorierna var modersmål, skolgång, upplevelser av 

att vara flerspråkig i den svenska skolan, värdering av och attityd till ämnet, ett eller två 

svenskämnen, flerspråkig identitet och ett eller två modersmål. Resultaten som framträdde är 

att informanterna upplever sin skolgång som positiv men att de aldrig har uppmärksammats 

för sin flerspråkiga och kulturella kompetens. De är mycket nöjda med sva-lärarnas didaktiska 

kompetenser och det är en del av förklaringen till att de ser positivt på ämnet.  

Något som framträder tydligt i studien är den osynliga maktdynamik som finns i skolan. 

Denna maktdynamik strider mot de styrdokument som reglerar skolans arbete. Den uppträder 

på så sätt att andraspråkselever påverkas att tro att enspråkighet är det bästa. Ska man vara 

flerspråkig bör man vara det i högstatusspråk.  

 

Nyckelord: gymnasieskola, svenska som andraspråk, Sverigefödd, grundad teori, fokussamtal 
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1. Inledning 
”Svenska som andraspråk har inte åstadkommit något annat än att befästa det sociala arvet.” 

Det skriver den moderata riksdagsmannen Sedat Dogru i debattartikeln Slopa svenska som 

andraspråk (Svd.se, 20131023). Något tidigare under hösten har Dogru även lagt en motion 

till riksdagen angående ämnets avskaffande för att på så sätt få ett svenskämne där alla elever 

möter samma krav och förväntningar. Lindberg menar i den fortsatta debatten1 att det är helt 

fel och att ämnet tvärtom har hjälpt många in i det svenska samhället. Däremot har skolan 

misslyckats i själva utförandet. Lindberg menar även att samhället uppvisar misstänksamhet 

mot ämnet och flerspråkighet. Så vad är det då som gör att ett antal elever på gymnasiet väljer 

svenska som andraspråk trots att de är födda i Sverige? Borde inte även dessa tvåspråkiga 

elever känna samma förväntningar och krav som Sedat Dogru anför som motivering till äm-

nets avskaffande? Eller spelar andra saker in i valet av svenskämne? Hattie publicerade 2012 

Synligt lärande för lärare2 där han undersöker faktorer som påverkar elevers lärande. Studien 

bygger på ett stort antal tidigare undersökningar och Hattie kommer bland annat fram till att 

gruppstorlek inte spelar roll för hur väl eleverna lyckas utan det är lärarens undervisningsstra-

tegier och förhållningssätt gentemot elever som är viktigast. Strukturella faktorer som socioe-

konomisk bakgrund, kön, ursprung och föräldrarnas utbildningsnivå är också viktiga faktorer 

men primärt är det alltså den undervisande läraren som har den största, enskilda påverkan. 

Hatties undersökning har under senare år fått stor uppmärksamhet, inte minst i Sverige. 

Under min tid som gymnasielärare i svenska som andraspråk har det alltid funnits ett antal 

sverigefödda elever med invandrarbakgrund som valt att läsa svenska som andraspråk och jag 

ska ägna min C-uppsats åt att undersöka och kartlägga huruvida andra faktorer än den på-

stådda, låga kravnivån påverkar detta val på gymnasiet samt om ämnet påverkar ungdomar i 

deras identitetsskapande. 

                                                
1 Lindberg, Inger, 2013: www.isd.su.se/om-oss/nyheter/fortsatt-debatt-om-svenska-som-andraspr%C3%A5k-    
1.153005 
2 Skolverket.se: Metastudie pekar ut områden värda att utveckla. Publicerad 20013-01-25 

Hämtad 2014-04-26 på 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/relationer-larande/metastudie-

pekar-ut-omraden-varda-att-utveckla-1.189961 
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1. 1 Ämnet svenska som andraspråk 
Fram till 1994, benämndes ämnet svenska 2. Detta är ett förlegat och missvisande begrepp 

som fortfarande lever kvar hos elever, lärare och allmänhet. I Otterup (2005) står det att ele-

ver kunnat läsa svenska som andraspråk, hädanefter sva, sedan 1966 men att det då benämn-

des som ett stödämne till svenska. 1994 blev svenska som andraspråk ett eget ämne med egen 

kursplan men i praktiken var det ändå ett stödämne till svenska. Målet var att eleverna så 

snabbt som möjligt skulle klara av att gå över till svenska och följa helklassen. I nu gällande 

läroplan, Lgy11, står det så här om ämnet: 

”Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska 

möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förut-

sättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i sam-

hälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlig-

het och interagerar med andra människor i olika situationer. Ämnet bidrar till att 

eleverna stärker sin flerspråkiga identitet och tillit till sin egen språkförmåga, 

samtidigt som de får en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka 

sig.” (Skolverket 2011:182) 

Det är alltså en stark betoning på att eleverna ska utveckla den kommunikativa förmågan sam-

tidigt som de ska uttrycka sin personlighet och stärka sin flerspråkiga identitet. Även i syftet 

för ämnesplanen för svenska betonas personlighet och utveckling: 

”Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skön-

litteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin om-

värld, sina medmänniskor och sig själv.” (Skolverket, 2011: 60). 

I ämnet svenska ska eleverna ha kunskap om den retoriska arbetsprocessen samt om skönlitte-

ratur från olika epoker och kulturer men i ämnet svenska som andraspråk behöver inte elever-

na det. Eleverna ska läsa texter av olika slag och från olika kulturer och reflektera över dessa. 

Den praktiska biten av språket betonas då eleven ska kunna kommunicera, ha ett rikt ordför-

råd och kunskap om det svenska språkets uppbyggnad (Skolverket, 2011). 

1. 1. 1 Tvåspråkighet, flerspråkighet och andraspråk 
I Abrahamsson (2009: 257, 271) definieras tvåspråkighet och flerspråkighet som ”en individs 

eller ett samhälles frekventa användning av två eller flera språk.” Flerspråkighet innebär inte 

med nödvändighet full kompetens i de involverade språken eller likvärdighet i samhällelig 



 6 

status. Andraspråk definieras som ett språk som lärs in efter modersmålet. Andraspråket lärs 

in i en miljö där språket används, till skillnad från främmande språk som lärs in utanför en 

naturlig kontext (Abrahamsson, 2009: 255). Jag kommer att använda mig av Abrahamssons 

definitioner. 

1. 1. 2 Identitet 
I Nationalencyklopedin (2009:167) definieras identitet som ”individens medvetenhet om sig 

själv, sin kropp, sin personlighet och sin förmåga till självbestämmande. Identiteten kan bli 

försvagad eller störd vid personlighetsstörningar eller schizofreni”.  

Till vardags pratar man ofta om etnisk identitet, manlig identitet, kvinnlig identitet, yrkesi-

dentitet med mera. Användningsområdena är många och beroende på teori bakom termen 

definieras begreppet identitet på olika sätt. Jag har valt en enkel definition av begreppet, det 

vill säga den från Nationalencyklopedin, ”individens medvetenhet om sig själv, sin kropp, sin 

personlighet och sin förmåga till självbestämmande”. 

1. 2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min undersökning är att ta reda på varför en sverigefödd elev med invandrarbak-

grund väljer att läsa svenska som andraspråk på gymnasiet och hur hen påverkas i sitt identi-

tetsskapande av att läsa ämnet. På grundskolan beslutar rektor om vem som ska läsa ämnet 

men på gymnasiet är det eleven själv som väljer vilket svenskämne hen ska läsa. Enligt Gym-

nasieförordningen 4 kap. 11 § (2010: 2039) kan eleven välja att läsa både svenska och 

svenska som andraspråk. Svenska som andraspråk läses då som gymnasiegemensamt ämne 

och svenska inom ramen för individuellt val. 

1. 2. 1 Frågeställningar 
Detta ska jag försöka utröna genom följande frågeställningar: 

! Hur anser eleverna att nivån på modersmålet är? 

! Hur ser skolgången ut från det att de började skolan? 

! Vad tycker de om sva-ämnet och vad var det som gjorde att de valde det?  

! Upplever eleverna att deras två- eller flerspråkighet uppmärksammas i skolan och på 

vilket sätt i så fall? 

! Vad har de för olika känslor inför modersmålet och andraspråket? 
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1. 3 Uppsatsens disposition 
I kapitel 1 redogör jag för ämnet svenska som andraspråk, tvåspråkighet och identitet. Jag tar 

också upp mina frågeställningar. Kapitel 2 innehåller teoretiska perspektiv. Kapitel 3 innehål-

ler metod, beskrivning av fokussamtal, presentation av informanterna. I kapitel 4 tar jag upp 

resultaten och i kapitel 5 diskussion av dessa. 

2 Teoretiskt perspektiv 
I följande kapitel beskrivs några studier och teorier som varit viktiga i min undersökning. Jag 

kommer att ägna ett avsnitt åt grundad teori, GT. 

2. 1 Grundad teori 
Följande avsnitt baseras på Otterup (2005) och Nordberg (2013). Grundad teori är ursprungli-

gen en teori som utvecklades på 60-talet i Amerika av två sociologer, Anselm Strauss och 

Barney Glaser. Det är i grunden alltså en sociologisk, kvalitativ teori som med tiden kommit 

att användas inom både språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig forskning. Teorin är en 

metod för att induktivt och deduktivt generera nya teorier där det inte finns färdiga teorier. 

Den måste vara ordentligt förankrad, grundad, i data och det blir då onödigt att i efterhand 

verifiera den. Glaser & Strauss betonar också vikten av att forskaren går in i en empirisk 

undersökning så objektivt och så förutsättningslöst som möjligt (Nordberg, 2013:23). 

Glaser och Strauss vände sig emot det faktum att forskare använde sig av redan etablerade 

teorier och att det mesta arbetet gick ut på att verifiera dessa. De fokuserade istället på teori-

genererande metoder för empirisk data. I metoden, som är induktiv med deduktiva inslag, gör 

man urval, datainsamling och analys interaktivt. Denna process upprepas om och om igen tills 

teorin har genererats. ”Det är en interaktiv, cirkulär process där datainsamlande och analys 

ömsesidigt påverkar varandra” (Otterup, 2005:129). Den cirkulära processen styrs av regler 

som talar om när insamlat material är tillräckligt analyserat, hur man gör det nya urvalet och 

vad man letar efter. Man jämför hela tiden data man samlat in från de olika urvalsgrupperna i 

en process om fyra faser. 

Den första fasen handlar om att man jämför ”incidents” eller social interaktion i kategori-

erna man fått fram. Fas nummer två handlar om hur kategorierna och deras egenskaper kan 

integreras. Det vill säga, man börjar med korta anteckningar för att koda incidenterna. Sedan 

jämförs incident med incident, vidare jämförs incidenten med egenskaper hos den kategori 

man fick fram inledningsvis i jämförelsen mellan incidenter. Med denna metod menar Glaser 
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& Strauss att kunskaper om en kategoris egenskaper integreras och att det i slutändan leder till 

en sammanhängande helhet, en grundad teori. Den tredje fasen i denna pågående jämförelse 

handlar om att teorin måste avgränsas, vilket sker på två nivåer: avgränsning av teorin och 

avgränsning av de ingående kategorierna. Man kan alltså om man hittar likheter i de ur-

sprungliga kategorierna eller likheter i deras egenskaper formulera teorin med en mindre upp-

sättning begrepp och kategorier och på så sätt få teorin mer allmängiltig. Den fjärde fasen 

handlar om att skriva teorin. När man är övertygad om att man fått fram en systematisk och 

sammanhängande teori kan den publiceras. 

Enligt Glaser & Strauss kan grundad teori användas för att ta fram två olika typer av teori: 

faktiska teorier och formella teorier. Faktiska teorier utvecklas för ett faktiskt eller empiriskt 

område som till exempel rasrelationer, yrkesutbildning eller kriminalvård. Formella teorier 

anges som teorier om till exempel stigma, avvikande beteenden och social rörlighet. Den teori 

som genereras måste vara relevant för det område den ska beskriva. Den måste också fungera. 

Alltså, den måste kunna förklara vad som hänt, vad som händer och vad som kommer att 

hända. Ytterligare krav är att teorin måste kunna modifieras för att stödja kravet på objektivi-

tet i den grundade teorin.  

2. 2 Tidigare forskning 
Otterup undersöker i sin avhandling Jag känner mig begåvad bara (2005) flerspråkighet och 

identitetskonstruktion bland ungdomar i ett multietniskt förortsområde. Otterup gör sin under-

sökning i två delar: först en kvantitativ enkätundersökning och sedan en kvalitativ undersök-

ning som baseras på åtta djupintervjuer med deltagare från enkätundersökningen. Den kvanti-

tativa delen av undersökning skedde 1998 på en mellanstadieskola i ett invandrartätt område i 

Göteborg. 179 elever i årskurs sex svarade på en enkät som bestod av frågor som berör språk, 

språkmiljöer och språkanvändning. 94 % av eleverna vid tillfället för enkätundersökningen 

hade utländsk bakgrund, varav 42 % var födda i Sverige. 95 % av eleverna uppger att de är 

två- eller flerspråkiga. Endast 5 % är enspråkiga. 30 % säger att de använder modersmålet 

mer än svenskan, 20 % lika mycket. 43 % uppger att de använder svenskan mer. Undersök-

ningen visar alltså att svenskan dominerar om man lägger ihop enspråkiga, de som använder 

båda språken lika mycket och de som använder svenskan mer än modersmålet. När det gäller 

attityden till språk menar de flesta att det är bra och praktiskt att kunna flera språk. Engelska 

är det språk som informanterna anger som viktigast men även svenskan är viktig eftersom 

man bor här och går i skolan. Ett antal informanter lyfter fram arabiska och turkiska som vik-

tiga att kunna trots att de i Sverige inte brukar räknas till högstatusspråk.  



 9 

Det framgår i Otterups undersökning att skolan har varit viktig för informanternas fler-

språkighet. Ca 60 % av informanterna deltog i hemspråksundervisningen. 48 % fick studie-

handledning på sitt modersmål. När det gäller svenskundervisningen organiserades den på så 

sätt att två lärare jobbade i klassen. Den ena läraren ansvarade för svenskan och den andra för 

svenska som andraspråk. Enligt Otterup har skolan en viktig roll när det gäller att läsa skönlit-

teratur. I svenskundervisningen läser man skönlitteratur på svenska och de elever som deltar i 

modersmålsundervisning läser även skönlitteratur på hemspråket. Trots dessa insatser gick 46 

% av informanterna ut grundskolan med ofullständiga betyg. I ämnena svenska/svenska som 

andraspråk, matematik och engelska var betygen bättre; 29 % nådde inte målen i alla eller 

något av ämnena. 

För att följa upp resultaten av enkätundersökningen genomför Otterup våren 2003 en kvali-

tativ undersökning där han vill undersöka kärnkategorin identitet. Han intervjuar åtta av de 

tidigare informanterna, fem flickor och tre pojkar. Metoden som Otterup använder är grundad 

teori även om han avviker från den på ett antal punkter. Han går till exempel inte in i under-

sökningen helt förutsättningslöst och urvalet av informanter är inte baserat på ett teoretiskt 

val. Undersökningskategorierna som blir synliga med hjälp av den grundade teorin är famil-

jen, plats, skola, språk och mål. Familjen visar sig vara mycket viktig för ungdomarna. Relat-

ioner till föräldrar, syskon och andra släktingar är mycket viktiga för dem i deras identitets-

skapande. Deras uppväxtplats betyder också mycket för dem. Informanterna känner sig trygga 

där trots att stadsdelen ofta beskrivs i negativa termer i media. De känner sig stolta över 

stadsdelen och ser det som positivt att ha vuxit upp där. Sammantaget menar Otterup att in-

formanterna som deltog i båda undersökningarna har utvecklat en synkretisk identitet, det vill 

säga, de har utvecklat en identitet där föreställningar och bruk från två eller flera religioner 

ingår en syntes (NE, 2009:18). 

I rapporten Att finnas till som läsare – skönlitterär läsning i ett elevperspektiv. Didaktiska 

tillämpningar av en empirisk studie baserad på elevers egna texter om sin läsning från 2013 

genomför Olle Nordberg, doktorand vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala univer-

sitet, en studie av hur elever själva uppfattar sin läsning av skönlitteratur. Nordberg har under-

sökt uppsatser från nationella provet i svenska/svenska som andraspråk B utifrån dessa fråge-

ställningar: 

 

1. Beskrivs receptiva processer och meningsskapande vid fiktionsläsning av uppsatsförfat-

tarna i det undersökta materialet? Och i så fall, ger detta en indikation på vilken roll läs-

ningen spelar hos det tidiga 2000-talets ungdomar?  
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2. Ger uppsatsförfattarna uttryck för en medveten koppling mellan fiktionsläsning och per-

sonlighetsutveckling? Hur relaterar de dessa processer till den egna identiteten?  

3. Vad går att utläsa om internetgenerationens litterära kompetens?  

4. Vilka didaktiska tillämpningar kan göras utifrån studiens resultat? (Nordberg 2013:9) 

 

Nordberg använder sig av Grundad teori som analysinstrument och resultaten i undersök-

ningen visar att eleverna ser läsning som en meningsfylld och personlighetsutvecklande akti-

vitet oberoende av om man läser fiktion eller icke-fiktion. Däremot påverkar läsarens syn på 

valet av litteratur, fiktion eller icke-fiktion, den egna identitetsutvecklingen. Nordberg drar 

slutsatsen att läsning är viktigt och meningsfullt för alla och att läraren därför bör jobba på 

sätt som passar alla elever. 

Charlotte Haglund (2004) skriver att språklig heterogenitet och mångfald kan utgöra ett hot 

mot det övriga, homogena majoritetssamhället. Tidigare ansågs identitet vara något statiskt 

och att människan förblev densamma livet ut. Idag ses identiteten som väldigt dynamisk och 

den utvecklas och förändras hela tiden. När då medlemmar ur språkliga minoriteter möter 

majoritetssamhällets medlemmar uppstår nya identitetskonstruktioner. Senare forskning har 

visat att identiteten kommuniceras och förhandlas i den sociala kontexten, i det språkliga sam-

spelet mellan olika individer. Språkbruket hos individen är alltså nära knutet till den verklig-

het som individen befinner sig i just då och därmed medverkar språket till ”att båda upprätt-

hålla och ifrågasätta maktrelationer, sociala strukturer och ideologier (Haglund, 2004: 363).  

Det är sedan länge klargjort att det finns en tydlig relation mellan språk, kunskap och makt. 

En av de viktigaste förmågorna är att via språket möjliggöra ytterligare tillägnande av språk. 

Om ett barn inte når skolans mål riskerar barnet, precis som sina föräldrar, att hamna långt 

ifrån sociala, kulturella och ekonomiska maktcentra. Enligt Haglund är inte denna maktdyna-

mik som finns i skolan lätt att se och skulle den synas vore det mot skolans styrdokument. 

Maktutövandet neutraliseras och elevens medvetande kan påverkas så mycket att hen till slut 

kan komma att se vissa saker som de enda riktiga, som att till exempel uppfatta enspråkighet 

som det bästa. Denna typ av maktutövande kallas hegemoni och påverkar individen så att hen 

inte längre kan reflektera utan anammar och fortsätter sprida det som infiltrerats.  

Vidare skriver Haglund att den svenska skolan neutraliserar olikheter och detta bidrar till 

att stärka en svensk referensram som det enda rätta. Det påverkar andraspråkselever på så sätt 

att de väljer olika identiteter beroende på situation. Man väljer att helt anpassa sig och bli 

”svensk” eller så ställer man sig helt utanför och protesterar och utmanar. Deras identitets-

skapande blir därför komplext och motsägelsefullt. Enligt Haglund måste andraspråkselever 
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anpassa sig till skolans förväntningar för att nå framgång och på sikt förändra sina möjlighet-

er. Kunskapen blir då additiv, det vill säga, undervisningen bidrar till nya kunskaper som i sin 

tur till bidrar fortsatt utveckling. Men om undervisningen bidrar till att elevernas tillägnande 

av nya kunskaper sker på bekostnad av redan tillägnade kunskaper blir den kompensatorisk 

vilket ofta kan vara fallet för andraspråkselever.  

I en C-uppsats VT 2013 undersöker Idevall några andraspråkselevers upplevelser av den 

identitet som skapas när de talar svenska. Eleverna har bott i Sverige mellan två och åtta år 

och är mellan 17 och 18 år gamla. Eleverna delas in i två grupper och deltar i fokussamtal. 

Det framkommer senare i analysen att eleverna beter sig olika beroende på vem de umgås 

med och att sammanhanget har betydelse för hur de utvecklas. Deltagarna menar att de anpas-

sar sig för att accepteras som medlem i den svenska kulturen. Trygghet är också en förutsätt-

ning för att kunna uttrycka sin identitet och vara sig själv på svenska. Bra relationer till första-

språkstalarna spelar alltså roll. Enligt Idevall vill ingen av deltagarna överge sin egen kultur, 

man uppger att man är stolt över sitt ursprung. De vill alltså inte försöka vara ”svensk” och är 

medvetna om sin ställning som minoritetsgrupp. Samtidigt tror de inte att de har sämre förut-

sättningar än majoritetsgruppen. Flera av deltagarna uttrycker att de inte märker att de har 

förändrats förrän de har återvänt till sina hemländer. Där har det blivit uppenbart att de fått 

andra referensramar. Det betyder inte att identiteten har blivit mer svensk men identitetskon-

struktionen kan sägas vara gränsöverskridande.  

3 Metod 
Jag har valt fokusgruppsamtal som metod och här kommer en redogörelse för den metoden.  

3. 1 Fokusgruppsamtal 
Fokusgrupper som undersökningsmetod har främst använts inom marknadsundersökningsom-

rådet men efter hand har den även kommit att användas inom en rad olika forskningsområden 

som till exempel inom sociologisk och pedagogisk forskning. Fokusgrupper är en typ av in-

tervjugrupp där data samlas in genom gruppinteraktion kring ett ämne som forskaren har be-

stämt (Wibeck, 2010: 25). Forskaren deltar som moderator i gruppen och samtalet kan sägas 

vara mer eller mindre strukturerat. I en fokusgrupp är det inte ovanligt att deltagarna och fors-

karen inte känner varandra sedan tidigare. Detta kan innebära att grupprocessen påverkas av 

faktorer som ålder, kön, förväntningar på andra deltagare och var fokussamtalet rent fysiskt 

sker. Ett fokusgruppsamtal är ett gruppsamtal med fler än två deltagare och det som deltagar-
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na säger måste ha samma fokus och därigenom bidra till det gemensamma samtalet. Detta står 

i motsats till ett dyadiskt samtal där det endast finns två deltagare. 

Jag har valt fokussamtal som metod för att samla in material till denna studie. Eftersom jag 

vill undersöka hur elever kommer fram till sitt val av svenskämne behöver jag göra en djupare 

närstudie, alltså en kvalitativ studie. En kvalitativ studie kan genomföras med få undersökta 

enheter som beskrivs mer noggrant och den är dessutom mera följsam och flexibel. Det är lätt 

att ställa hur- och varför-frågor (Lagerholm, 2010: 31). Inga resultat kommer att presenteras i 

sifferform då antalet informanter är litet och svaren mer djuplodande. 

Nackdelen med att göra intervjuer med ett relativt litet antal informanter är att reliabiliteten 

kan bli låg. Det blir svårt att dra generella slutsatser som går att tillämpa på det stora antalet. 

För att få högre reliabilitet kan man använda enkäter men det skulle bli för stort för den här 

uppsatsen. 

3. 2 Urval 
Jag vände mig till undervisande lärare i svenska som andraspråk på en gymnasieskola för att 

få hjälp. Kriterierna var att eleverna skulle vara födda i Sverige, ha ett annat modersmål än 

svenska och läsa SVA. 7 elever anmälde intresse för studien och det är dessa jag har inter-

vjuat. Skolan är en gymnasieskola med ca 800 elever i en medelstor kommun i Mälardalen. 

Skolan har både teoretiska och yrkesförberedande program med en övervägande del pojkar. 

Informanterna är alla gymnasieelever mellan 18 och 19 år. Innan intervjuerna började fick 

eleverna fylla i ett formulär med bakgrundsinformation om ålder, boende, var hen gått i 

grundskolan, modersmål, språk som pratas i hemmet samt föräldrarnas utbildning och syssel-

sättning vid tiden för studiens genomförande, se bilaga 1. Nedan följer en sammanställning av 

denna information. 

3. 3 Undersökningens informanter 
Ahmed är 18 år och pratar arabiska i hemmet. Han bor i vad eleven själv benämner som en 

invandrartät stadsdel men har haft sin skolgång i grundskolan i en annan stadsdel. Ahmed 

uppger att föräldrarna inte haft möjligheter att gå i skolan i hemlandet. Han nämner att mam-

man studerar svenska nu men inget om pappan. Ahmed går i årskurs två på ett yrkesförbere-

dande program. 
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Ben är 19 år och pratar armeniska hemma. Han är född i en stadsdel utanför centrum där han 

också haft hela sin skolgång i grundskolan. Han uppger ingen information om föräldrarnas 

utbildning eller sysselsättning. Ben går i årskurs två på ett yrkesförberedande program. 

 

Ana är 18 år och bor i centrala staden. Hon har haft hela sin skolgång i en grundskola belägen 

i centrala staden. Hon pratar kurdiska och svenska i hemmet. Pappan är pensionerad och 

mamman sjukskriven. Ana studerar på ett studieförberedande program i årskurs tre. 

 

Beda är också 18 år. Hon har gått på tre olika grundskolor med både svenska och invandrade 

elever. Hon bor centralt och pratar arabiska i hemmet. Pappan jobbar och mamman är hem-

mafru. Beda studerar på ett studieförberedande program i årskurs tre. 

 

Carmen är 18 år och bor i en relativt central stadsdel. Grundskolan har hon också gått i en 

centralt belägen skola. I hemmet pratas svenska och persiska. Mamman jobbar inom vården 

och pappan jobbar på ett laboratorium på ett större sjukhus. Carmen studerar på ett studieför-

beredande program i årskurs tre. 

 

Chady är 19 år och bor relativt centralt och har gått i grundskolan i samma bostadsområde. 

Han pratar både arabiska och svenska i hemmet. Pappan jobbar i bilbranschen och mamman 

är sköterska3 men sjukskriven för tillfället. Chady går i årskurs två på ett yrkesförberedande 

program. 

 

Dimitri är 18 år och har gått i grundskolan i en centralt belägen skola. Han bor i ett villaom-

råde i en välbeställd stadsdel. I hemmet pratar man serbiska och svenska. Båda föräldrarna har 

gymnasieutbildning och jobbar. Dimitri går i årskurs två på ett yrkesförberedande program. 

3. 4 Upplägg och genomförande 
Intervjuerna är halvstrukturerade och jag har utgått från 21 frågor, se bilaga 3. Frågorna be-

handlar modersmålet, tidigare skolgång, upplevelser och erfarenheter av SVA genom skolåren 

och elevernas egna känslor kring sina språk. Samtalen spelades in på mobil. Det var ett enkelt 

och smidigt sätt att spela in på och ljudkvalitén blev bra. 

Samtalen har skett vid tre tillfällen under två dagar med totalt sju elever, varav tre är flick-

                                                
3 Elevens ord.  
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or och fyra pojkar. Intervjuerna är uppdelade på två elever vid första tillfället, tre elever 

(flickorna) vid andra tillfället och två elever vid tredje tillfället. Tillfälle två och tre genom-

fördes samma dag. Eleverna vid tillfälle ett läser båda på ett yrkesförberedande program i 

årskurs två och har tidigare i årskurs ett varit mina egna elever. Därför har jag valt att inter-

vjua dem separat. Vid tillfälle två intervjuade jag de tre flickorna och vid tredje tillfället inter-

vjuade jag ytterligare två pojkar i årskurs två. Dessa båda studerar även de på ett yrkesförbe-

redande program men inte samma som de två första eleverna. De två första intervjuerna tog 

båda 42 minuter medan den tredje intervjun var klar på drygt 30 minuter. Informanterna i 

grupp tre är båda ganska tystlåtna och blyga. Det är möjligt att det är därför den intervjun blev 

kortare än de andra två.  

Hädanefter kommer jag att benämna tillfälle ett som grupp ett, tillfälle två som grupp två 

och tillfälle tre som grupp tre. Grupperingen av eleverna skedde utifrån deras individuella 

scheman. Det var inte schematekniskt och tidsmässigt möjligt att få ihop det till två intervjuer.  

3. 5 Materialbearbetning 
Det inspelade materialet har transkriberats grovt, det vill säga, jag har använt mig av skrift-

språklig stavning eftersom jag fokuserar på innehållet. I de fall jag upplever pauser och andra 

icke-språkliga drag som viktiga för undersökningen har jag markerat detta i transkriptionen.  

3. 6 Undersökningens reliabilitet och validitet 
Som jag nämnt tidigare är antalet informanter lågt vilket gör att det blir svårt att dra generella 

slutsatser ur materialet. För en ökad reliabilitet hade det varit bättre med en enkätundersök-

ning men det hade blivit ett alltför stort arbete.  

I de frågeställningar som berör modersmål, skolgång, upplevelser av att vara flerspråkig i 

den svenska skolan, värdering av och attityd till ämnet, samt ett eller två svenskämnen är va-

liditeten hög, det vill säga, frågeställningarna har fått analyserbara svar. Däremot i de fråge-

ställningar som berör identitet är validiteten lägre. För att få relevanta svar på frågeställningar 

som berör ett sådant komplext ämne som identitet krävs mycket förfinade frågor. 

3. 7 Etiska aspekter 
Jag har i undersökningen följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Innan undersök-

ningen fick eleverna ta del av ett skriftligt informationsblad om vad undersökningen går ut på 

samt deras uppgift i projektet. I detta informationsblad fanns även ett samtyckeskrav som ele-

verna fick skriva under. De upplystes även om att de har rätt av avsluta sitt deltagande i pro-
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jektet närsomhelst (Se bilaga 2). Efter att projektet är klart och uppsatsen färdigställd kommer 

allt insamlat material att förstöras och ljudfilerna kommer att raderas. Materialet kommer 

alltså att användas enbart i denna undersökning. För att garantera eleverna anonymitet har jag 

gett dem fiktiva namn. 

 

4 Resultat 
I resultatkapitlet kommer jag att redogöra för de olika gruppernas svar på fokusfrågorna som 

är kategoriserade i sju resultatgrupper.  

4. 1 Modersmål 
Eleverna tillfrågades om nivån på sina modersmål, en grov uppskattning och jämförelse med 

svenskan.  Ben uppger att på en tiogradig skala ligger hans modersmål armeniska på fem och 

svenskan på åtta – nio. Svenskan är starkare eftersom han mestadels pratar svenska. Ben var-

ken läser eller skriver armeniska. För Ahmed ligger svenskan på åtta-nio och arabiskan på en 

åtta men fem när det gäller att läsa och skriva arabiska. Ben pratar mest svenska hemma men 

armeniska med mamman. Han tror att han kommer att prata svenska med sin egen familj i 

framtiden, något han skäms över: 

”Jag skäms ibland att jag inte kan armeniska. Det blir jobbigt när jag inte kan 

prata med kusinerna till exempel. Jag förstår dem inte och låter dem prata med 

mina föräldrar.” (Ben) 

Ahmed pratar mest arabiska hemma eftersom pappan vill det. Om han inte kan ett ord på ara-

biska fyller han i med svenska. Då rättar föräldrarna honom vilket han uppskattar. Ahmed 

hoppas och önskar att han kommer att prata arabiska med sin framtida familj. Han vill att bar-

nen ska hålla fast vid deras ursprung och att det är viktigt att komma ihåg varifrån man kom-

mer. 

I grupp två uppger Ana att hon pratar kurdiska men bara hemma och med släktingar. Hon 

kan inte läsa och skriva kurdiska. Ana tror att hon kommer att prata svenska med sin framtida 

familj men att det beror på var hon kommer att bo. Beda pratar arabiska hemma. Hon vill inte 

lära sig att prata och skriva på arabiska då hon anser att det inte behövs. Hon tror att hon 

kommer att prata både svenska och arabiska med sina barn. Carmen uppger att persiska är 

finare men att hon är bättre på svenska. Hon kan inte heller läsa och skriva på persiska. Car-
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men kommer att prata svenska med sina egna barn eftersom hon inte kan skriva och läsa på 

persiska. 

I grupp tre har man liknande svar. Dimitri säger att han är dålig på serbiska. Han pratar 

mest svenska hemma och bara serbiska på semestern men det är svårt. Han kan inte heller läsa 

och skriva på serbiska. Dimitri kommer att prata svenska med sina egna barn. Chady pratar 

arabiska hemma med föräldrarna men svenska med syskonen. Chady varken läser eller skri-

ver på arabiska. Med sina framtida barn tror han att han kommer att prata svenska först för att 

de ska lära sig det bra. Sen ska han gå över till arabiska eftersom han tycker att det är svårare. 

Samtliga informanter utom de arabisktalande Ahmed och Beda uppger att deras kunskaper 

i modersmålet är sämre än i svenska. Dessa två är de enda informanterna som kommer att 

prata modersmålet med sin framtida familj. Chady kommer att lära barnen det senare. I fokus-

samtalen framkom inte om informanterna har studerat respektive modersmål i skolan. Detta 

bör givetvis undersökas i en större undersökning eftersom det antagligen har relevans för den 

egna identitetsuppfattningen. 

4. 2 Skolgång 
För att få reda på lite om elevernas skolgång ställde jag dessa frågor:  

• Vad är ditt första minne av svenskundervisning när du började i skolan? 

• Har du under din tid i grundskolan och eventuellt på gymnasiet, läst svenska? 

• Har du under din tid i skolan, stött på svårigheter som har med svenskämnet att göra? 

• Du har läst, eller läser nu, svenska som andraspråk. När bestämde du dig för att välja 

det och inte svenska? 

• Hur kom du fram till det beslutet? Diskuterade du det hemma med dina föräldrar? 

Kompisar? Lärare? 

I grupp ett uppger både Ahmed och Ben att det var positivt med skolan och svenskan även om 

de inte vet om de läste svenska eller svenska som andraspråk. De lyfter fram hur roligt det var 

och speciellt när de började läsa: 

”Vi gick i muslimskola. Kände mig lite ute när man inte kunde läsa. Det var bara 

kurder och araber och vi läste i sagogruppen. Jag ville inte läsa men kämpade 

och till sist fick jag fram orden. Och då ville jag inte sluta. Det kändes som jag 

uppnått något i livet” (Ahmed) 

Ahmed har läst svenska på grundskolan och första terminen på gymnasiet. Han bytte till 

svenska som andraspråk eftersom han inte trivdes i den större klassen. Ben har alltid läst 
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svenska som andraspråk. Han uppger att det är stressigt i helklass och att han inte får den 

hjälp han anser sig behöva. Ingen av dem har upplevt svårigheter med att få det svenskämne 

de har önskat. För Ben har det alltid varit ett självklart val att läsa sva men valet har varit ifrå-

gasatt: 

”De frågade alltid varför läser du svenska 2? Och jag sa att jag bara ville gå 

kvar där. Jag hade problem med stavning och läsning” (Ben) 

Vilka ”de” är framgår inte men jag tolkar det som att det är lärare eller annan skolpersonal. 

Ben har hela tiden upplevt sva som ett bättre ämne för honom. Ahmed uppger att det först var 

kompisar som drog över honom till sva men att han efter en tid upptäckte att ämnet passade 

honom bättre. Båda upplever sva som ett speciellt ämne, ett ämne som är roligt och att det är 

lektioner man längtar till. Man lär sig mer eftersom man får mer hjälp. När de skulle välja 

svenskämne på gymnasiet valde Ben själv utan att prata med någon. Ahmed pratade med sin 

pappa som först avrådde eftersom han trodde att det var ett dåligt ämne. Sedan Ahmed förkla-

rat så tyckte pappan att det lät bra. 

Grupp två har också positiva minnen från skolstarten. Beda läste svenska som modersmål i 

åk sju, åtta och nio och i åk ett på gymnasiet. Ana läste svenska i åk ett och två på gymnasiet 

men bytte i åk 3 till svenska som andraspråk. Carmen har läst svenska men bytte i åk två på 

gymnasiet till svenska som andraspråk eftersom hon upplevde att hon inte fick rätt stöd på 

svenskan. Inför valet av sva pratade Ana med föräldrarna som överlät valet till henne själv. 

Hon pratade också med både svenskläraren och svaläraren. Beda pratade med svaläraren en-

bart och hon läste båda svenskämnena i åk två. Carmen bytte från svenska i åk 3 eftersom hon 

i slutet av åk två upplevde att hon inte fick rätt stöd på svenskan. Innan det fick hon parallellt 

med svenskan, stöd hos svaläraren. Hon pratade med kompisar, mentor och svenskläraren 

innan hon bytte. Alla tre uppger att de bytte för att få en mer jämlik behandling i klassrum-

met. Det känns bättre att veta att alla har samma tvåspråkiga bakgrund och att man då inte per 

automatik hamnar utanför. Det bidrar också till trivseln i gruppen. 

Chady och Dimitri i grupp tre kommer inte ihåg hur deras skolstart var, de har inga speci-

ella minnen av det. Chady har läst båda svenskämnena parallellt genom grundskolan, medan 

Dimitri bara läst svenska. Båda uppger att de har fått läsa rätt svenskkurs genom hela skol-

gången. Dimitri bestämde sig efter två veckor i åk ett på gymnasiet att läsa sva eftersom han 

kände ett behov av att läsa i ett mindre sammanhang. Chady har gått på skoldaghem och upp-

lever fortfarande att han klarar sig bättre i en mindre grupp. Han har provat på helklass men 
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han uppger att det inte fungerar för hans del. Båda har valt sva efter behov. Dimitri har pratat 

med kompisar och Chady med sva-läraren. 

Samtliga informanter har upplevt skolgången som positiv och det kändes bra att börja sko-

lan. Vad som blir tydligt i svaren är att samtliga informanter efterlyser mer stöd och då i form 

av mindre undervisningsgrupper. De upplever större trivsel där men om det beror på lärarens 

kompetens och framtoning är svårt att säga. Flera informanter uttrycker sig positiva över en 

metodik som låter eleverna bli mer delaktiga i utformningen av kursen än i en större klass där 

de upplever att de inte får sina behov tillgodosedda på samma sätt. De uttrycker också att by-

tet från svenska i vissa fall har skett på grund av att de inte känner sig jämlika i en större 

klass. Det skapas en trygghet när man känner att fler har samma språkliga bakgrund vad det 

gäller två- eller flerspråkighet. Det skulle också kunna tolkas som att ämnet fyller ett behov 

trots att informanterna uppger att det starkare språket är svenska. Ett behov som inte kan till-

godoses i ämnet svenskas kursplaner. 

4. 3 Upplevelser av att vara flerspråkig i den svenska skolan 
I samtalen ställde jag en fråga om skolan och lärare någonsin tagit till vara på elevernas 

språkkunskaper och andra kunskaper som kommer med att man är flerspråkig. Ben har aldrig 

fått en fråga rörande hans språkkunskaper. Inte heller Ahmed som säger  

”Det är ingen förtryckargrej men jag tror de4 ser negativt på det. Eftersom vi kan 

prata arabiska och då stöter vi ut de andra. Då blir det negativt. Jag själv är 

överlycklig över att kunna flera språk. Men jag har aldrig fått någon reaktion 

från skolan på att det är bra, inget visat intresse.” (Ahmed) 

Informanterna i grupp två uppger samma svar: ”Nej, aldrig någonsin.” (Beda) 

Chady och Dimitri i grupp tre uppger att de tror att de blivit uppmärksammade för sin fler-

språkighet men vet inte när eller i vilken skola. Dock inte på den gymnasieskola där de går 

nu. Det är de säkra på. 

Haglund (2004) diskuterar i sin artikel om den dolda maktstrukturen i den svenska skolan. 

Trots att det strider mot rådande styrdokument ligger det nära till hands att tro att bristen på 

uppmärksamhet för flerspråkighet och andra kulturella referensramar än den svenska är symp-

tom på denna typ av maktstruktur. En stor del av elevernas kunskaper inom vitt skilda områ-

den utelämnas och eleverna infiltreras att tycka att flerspråkighet är något negativt, att det är 

enspråkighet som är bättre.  
                                                
4 Det framgår inte vilka ”de” är. 
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4. 4 Värdering av och attityd till ämnet 
SVA-ämnet benämns fortfarande ofta som svenska 2, ett ämne som försvann i och med nya 

läroplanen 1994. Jag ställde frågan till informanterna hur de själv benämner ämnet och om de 

upplever att ämnet påverkat deras utveckling i svenska språket. 

 

I grupp 1 svarar Ben att han kallar ämnet svenska 2 men att det kanske är andra som ser det 

som en värdering. Ahmed kallar även han ämnet för svenska 2. Ben menar att han pratar 

bättre svenska och kan två olika varieteter. Ahmed uppger även han att han behärskar fler 

varieteter. 

”Jag kan fina ord och fler betydelser, jag pratar två varianter av svenska”. (Ben) 

I grupp 2 kallar två av informanterna det också för svenska 2. Carmen kallar det för sva el-

ler sas. Beda uppger att det ligger en värdering i det: 

”Folk tror att det är sämre och att man har sämre betyg”.(Beda) 

Carmen säger att 

”Det är inte sämre egentligen. Man har ju fördomar och folk förväntar sig att 

man är sämre. Jag har varit med om det”.(Carmen) 

På frågan om de känner att de har utvecklats genom ämnet är alla tre överens om att de har 

utvecklats. Man lyfter fram det faktum att man diskuterar mer och bearbetar uppgifter mer än 

på svenska. De upplever även att de har större möjligheter att påverka uppgifterna vilket leder 

till att de lär sig mer och att arbetet blir roligare. 

I grupp tre benämner både Chady och Dimitri ämnet som svenska 2 men lägger ingen vär-

dering i det eftersom de anser att båda ämnena är likvärdiga. Båda tror att de utvecklats ge-

nom ämnet utan att de har märkt det. 

Informanterna kallar mestadels ämnet för svenska 2 vilket är anmärkningsvärt eftersom det 

försvann innan de själva föddes. Man bör alltså kunna dra slutsatsen att skolledare, lärare och 

annan skolpersonal fortfarande använder den termen. Om det nu är så är det dessutom felakt-

igt sedan införandet av kursen svenska 2 i Gy11. Vad som dock är positivt är att eleverna 

själva uppskattar ämnet och därigenom bidrar till att höja statusen. 

4. 5 Ett eller två svenskämnen? 
På frågan om de tycker om ett gemensamt svenskämne svarar både Ahmed och Ben nej. De 

säger att det finns folk som behöver hjälp med svenskan och att de måste få gå i en mindre 
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grupp för att få adekvat hjälp. Ett alternativ vore två lärare i klassen om det bara skulle finnas 

ett svenskämne. 

I grupp två för informanterna samma resonemang. Två svenskämnen behövs eftersom det 

finns elever på olika nivåer och det är viktigt att alla kan tillgodogöra sig undervisningen. 

Även Chady och Dimitri är emot förslaget om ett gemensamt svenskämne. De säger att det 

finns elever som kan lite svenska och därför behöver mer hjälp, annars blir det för svårt. De 

lyfter även fram gruppstorlekens betydelse: 

”Alltså man är få i klassen och får det lite lättare. Gruppens storlek är vik-

tig”.(Dimitri) 

Ingen av informanterna ställer sig positiv till en sammanslagning av de båda svenskäm-

nena. De ser själva individuella nivåer av språkbehärskning i svenskan och ser det helt enkelt 

inte som möjligt att slå samman ämnena. Skulle det ske krävs det två lärare i klassrummet 

menar Ahmed. Lärarna skulle då ha olika ansvarsområden. 

4. 6 Flerspråkig identitet 
Flerspråkig identitet är ett stort forskningsområde. Jag har valt att analysera åtta av mina fo-

kusfrågor tillsammans eftersom de går in i varandra. Frågorna jag ställde är följande: 

• Hur känns det att kunna flera språk och förändras man som person? 

• På vilket språk är det lättast att uttrycka vad man tycker och känner? 

• Är du samma person när du pratar svenska och ditt modersmål eller känner du dig 

olika i olika språksituationer? 

• När tycker du att du är som bäst; när du pratar svenska eller ditt modersmål? 

• På vilket språk är det lättast att uttrycka känslor? 

• Ibland ljuger man. Vilket språk är det lättast att ljuga på? 

• Humor är väldigt kulturberoende. Vad skulle du säga om humor? Vad har du för hu-

mor? Är den annorlunda beroende på vilket språk den är? 

• Finns det något ämne som det är lättare att prata om på ditt modersmål? 

 

Ahmed och Ben tycker båda att det känns bra att kunna ytterligare språk. Man blir glad när 

man hör sitt språk på gatan, det är en bra känsla. Ahmed uppger även att han blir glad och 

förvånad när han hör svenska i sitt hemland. Det blir en positiv känsla: 

”Blir glad då och förvånat glad. Det är en positiv känsla och man känner sig inte 

helt ute. Stolt kanske”. (Ahmed) 
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På frågan om vilket språk det är lättast att uttrycka åsikter och känslor säger Ben svenska 

eftersom han inte pratar armeniska så bra. Ahmed uppger att det är arabiska i alla situationer, 

både när han är glad och när han uttrycker negativa känslor. Ibland kommer det på svenska 

men informanten tror själv att arabiskan är mer automatiserad på grund av att han alltid pratar 

arabiska i hemmet. Ben vet inte om han är samma person på båda språken. Han har aldrig 

funderat på det medan Ahmed är helt säker på att han är densamme. När det går bra i skolan 

och Ben vill berätta det för mamman blir det på armeniska men växlar till svenska när ordför-

rådet tryter på armeniska. Ahmed uppger samma svar och även han kodväxlar till svenska när 

arabiskan inte riktigt räcker till. Så länge de båda är i skolan talar de svenska. På frågan vilket 

språk de lättast uttrycker känslor säger Ben att det sker på svenska eftersom armeniskan inte 

räcker till. Ahmed uppger att han inte tänker på det utan bara pratar på, arabiska med arabisk-

talande kompisar och svenska med övriga. När det kommer till att ljuga uppger Ben att han 

lättare ljuger på armeniska för föräldrarna, kanske för att verka ”smörigare”. Ljuger han på 

svenska märker föräldrarna det direkt. Ahmed uppger att det är samma sak, inget förändras 

beroende på vilket språk han talar. Både Ahmed och Ben uppger att de upplever humor som 

helt olika beroende på språk och att den inte kan översättas utan att bli fjantig. Ahmed berättar 

att han uppskattar arabisk humor mer men att han även tittar på svenska humorprogram. På 

frågan om det är lättare att diskutera något ämne på modersmålet säger Ben att familjerelate-

rade frågor är lättare på modersmålet men att mer seriösa diskussioner sker på svenska. Ah-

med uppger att han hamnar i seriösa diskussioner både på svenska och arabiska och han vet 

inte om något ämne är lättare på arabiska. 

Carmen i grupp två tycker att det är coolt att kunna flera språk men säger inget om föränd-

ring. Ana tror inte hon har förändrats på grund av sin flerspråkighet. Beda har inte svarat. På 

frågan vilket språk man har lättast att uttrycka vad man tycker och känner svarar Beda att det 

beror på vem hon pratar med, svenska med svensktalande och arabiska med arabisktalande. 

Carmen uppger samma svar. Ingen av informanterna upplever att man förändras beroende på 

språk. Ana och Carmen säger dock att de upplever en osäkerhetskänsla när de pratar kurdiska 

respektive persiska. För Beda spelar det ingen roll om hon pratar svenska eller arabiska ef-

tersom hennes båda språk är likvärdiga. Ana och Carmen säger att de tycker att de känner sig 

starkast på svenska. På frågan vilket språk det är lättast att uttrycka känslor som glädje, sorg 

och kärlek säger alla tre först svenska. Beda tillägger sedan att det är kanske lättare på ara-

biska eftersom hon tycker att det språket på något sätt är hårdare och därav blir det tydligare 

nyanser i språket. Carmen tillägger att hon faktiskt pratar persiska med sin mamma när det 
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handlar om starka känslor. Ana ljuger bra på båda språken, men säger att det är svårare att 

ljuga för pappan på kurdiska eftersom hon blir skakig på rösten. Beda ljuger ibland på 

svenska för föräldrarna eftersom hon tycker att hon verkar mer seriös i föräldrarnas ögon när 

hon pratar svenska. På arabiska däremot förstår de att hon ljuger. Carmen ljuger lättast på 

svenska. Alla tre informanterna upplever att humor på kurdiska, arabiska och persiska är 

mycket rolig men att de inte kan översätta den. De föredrar modersmålets humor framför den 

svenska humorn även om de tycker om den också. På frågan om det finns något ämne som det 

är lättare att prata om på modersmålet säger Carmen direkt att det är mat. Beda och Ana har 

ingen uppfattning i frågan. 

Chady och Dimitri i grupp tre svarar på frågan om hur det känns att kunna flera språk att 

det är bra men de tror inte att de förändras när de byter språk. Båda tycker att de uttrycker 

åsikter bäst på svenska. Modersmålet räcker inte till för samtal där de uttrycker åsikter.  

”Svenska lättast, kan inte på mitt språk.”(Dimitri) 

På frågan om de tycker att de förändras beroende på vilket språk de talar uppger båda att 

de blir artigare på modersmålet. De blir mer respektfulla eftersom de är vana med det. 

På frågan när informanterna känner sig som bäst uppger båda direkt att det är när de pratar 

svenska. Känsloyttringar sker lättast på svenska för Dimitri. Chady uppger först svenska men 

sen ändrar han sig och menar att svenskan är fattigare på ord och att arabiskan på något sätt 

blir tydligare när man är ledsen och arg. Båda säger att man ljuger överallt och på alla språk. 

För Dimitri är det lättast på svenska eftersom han inte behärskar serbiskan tillräckligt bra. 

Chady säger att han är ovan att ljuga på arabiska men att det blir lättare efter ett tag. När jag 

frågade om vad de tycker om humor uppger båda direkt att humorn på arabiska respektive 

serbiska är klart bäst. Deras humor skulle bli väldigt dålig på svenska säger båda informanter-

na. På frågan om det är lättare att prata om något ämne på modersmålet säger Dimitri att det 

alltid är lättast att prata på svenska oberoende av ämne medan Chady säger att mat är något 

han gärna pratar om på arabiska. Kanske eftersom han har positiva minnen till arabisk mat. 

När det gäller frågeställningar som rör den flerspråkiga identiteten framträder några saker. 

Modersmålet verkar inte räcka till för de flesta informanterna när de ska diskutera åsikter som 

kräver ett mera komplext språk. Familjerelaterade, ”mjuka” ämnen som känslor och positiva 

minnen verkar vara lättare att framföra på modersmålet trots språkliga brister. På frågan om 

man förändras beroende på språk så tror inte informanterna det, förutom Chady och Dimitri 

som uppger att de är artigare och mera respektfulla på modersmålet. Övriga menar att de alltid 

är desamma. 
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4. 7 Ett eller två modersmål? 
Som sista fråga i samtalen ville jag få veta hur informanterna ser på sina språk: har de ett mo-

dersmål och ett andraspråk eller har de två modersmål?  

Ahmed i grupp ett säger när han har funderat ett tag att han nog har två modersmål ef-

tersom han känner sig lika stark på båda språken. Ben resonerar ett tag och säger sen att båda 

språken är modersmål men att han använder svenskan mer. Till slut kommer han fram till att 

armeniskan nog är andraspråket. 

I grupp två säger Ana och Carmen att svenska är modersmålet. Carmen rangordnar 

svenska som förstaspråket, sen engelska och sist persiska eftersom det är hennes föräldrars 

språk och hamnar för långt bort från henne personligen. Beda menar att hennes båda språk är 

balanserade men att hon har ett modersmål och det är arabiska. 

Dimitri säger direkt att det svenska som är modersmålet och serbiska andraspråket. Han 

uppger att han stammar när han pratar serbiska och allt blir jobbigt. Chady funderar fram och 

tillbaka och säger sen att svenska nog är modersmålet men kan inte riktigt formulera om ara-

biska är andraspråket. 

”Vet inte…arabiska mitt andraspråk…känns bra. Båda språken i hjärtat. Jag är 

ju född här”. (Chady) 

Det är tydligt att informanterna inte har funderat så mycket kring vad begreppet modersmål 

innebär. Det är kanske ett enklare begrepp om man är enspråkig från födseln. Det visar sig i 

samtalen att informanterna efter en stunds funderande kommer fram till att svenska egentligen 

borde vara modersmålet eftersom de behärskar det språket bäst. Ahmed och Beda skiljer sig 

dock från de andra eftersom de uppger att båda språken är balanserade. Chady vet inte ef-

tersom han har båda språken ”i hjärtat”. Det är ett väldigt talande citat egentligen för i fallet 

med mina informanter vore det kanske bättre att skilja mellan modersmål och ett starkare 

språk, inte ett andraspråk. De är födda här och har haft hela sin skolgång på svenska men 

detta har skett på bekostnad av modersmålet.  

5 Diskussion 
Den här studien har mynnat ut i en kartläggning av Sverigefödda elever med invandrarbak-

grund och som väljer att läsa svenska som andraspråk i gymnasiet. Min ambition var att göra 

en undersökning som skulle baseras på grundad teori. Efter hand insåg jag att mitt material 

var för litet och det skulle alltså inte gå att genomföra fullt ut. Å andra sidan avviker både 
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Nordberg (2013) och Otterup (2005) från teorin på vissa punkter, bland annat från kravet på 

objektivitet och att forskaren ska gå in i studien helt förutsättningslöst. De kategorier jag ut-

gick ifrån i analysen var modersmål, skolgång, upplevelser av att vara flerspråkig i den 

svenska skolan, värdering av och attityd till ämnet, ett eller två svenskämnen, flerspråkig 

identitet och ett eller två modersmål. Under analysen framkom nya kategorier som kan inte-

greras och jämföras med tidigare incidenter och kategorier. De kategorier som framträtt är 

lärare, gruppstorlek, modersmål kontra ett starkare språk och skolans dolda maktdynamik. 

Dock har det inte framkommit något som antyder att eleverna utvecklat en synkretisk identitet 

vilket är fallet i Otterups undersökning.  

Läraren i svenska som andraspråk har genomgående varit mycket viktig för informanterna, 

ända från den dag de började i skolan som sjuåringar. Det kan bero på flera olika faktorer. En 

faktor är att den enskilde läraren besitter stor ämneskompetens och didaktisk kompetens. Äm-

net i sig är komplext och kräver stor insikt och kunskap av läraren. Alla informanterna pekar 

också ut gruppstorlek som en annan viktig faktor för att lyckas med svenskämnet. Informan-

terna tydliggör ett samband mellan lärare och gruppstorlek för att de ska känna att de får rätt 

sorts undervisning. Detta går samtidigt stick i stäv med trenden i skolan då man för att spara 

resurser slår samman mindre grupper till större men förlorar i kunskap. Nutida forskning, till 

exempel Hattie (Skolverket.se) visar att gruppstorleken i sig inte ska ha påverkan på resulta-

ten men det är nog inte hela sanningen.  

Under arbetets gång har jag fokuserat på modersmål kontra ett andraspråk utan att egentli-

gen reflektera så mycket. Det är nu tydligt i studiens slutfas att det vore bättre att benämna 

andraspråket som ”det starkare språket”. Det är tydligt att samtliga informanters modersmål, 

utom hos två, är det svagare språket trots att det är förstaspråket. Man kan då fundera vidare 

på vad det är som finns i ämnets karaktär förutom ovan nämnda saker, saker som gör att ele-

verna väljer svenska som andraspråk. För att få reda på detta krävs det djupare studier av ni-

vån på svenskan hos på Sverigefödda elever. Vidare forskning skulle kunna utgå från katego-

rierna lärare, gruppstorlek, modersmål kontra ett starkare språk och skolans dolda maktdyna-

mik och analyseras enligt grundad teori.  

En kategori som framförallt bör analyseras är just skolans maktdynamik som Charlotte 

Haglund (2004) skriver om. En dold agenda som går ut på att infiltrera andraspråkselever till 

att tro att enspråkighet är det bästa. Det innebär rent krasst att den svenska skolan ignorerar 50 

% av kunskaperna hos två- och flerspråkiga elever. Detta är ett stort problem som är svårt att 

upptäcka men icke desto mindre låter personal och skolledare det fortgå trots att det är emot 

styrdokument som alla i skolans värld är skyldiga att jobba utifrån. Orsakerna till denna 
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maktdynamik är naturligtvis som Haglund skriver, ett hot mot den enspråkiga majoritetskul-

turen. Men den beror också enligt min mening på stor okunskap ute på skolorna. Denna okun-

skap borde vara ganska lätt att komma till rätta med men för det krävs det vidare fortbildning 

av berörd personal och mera forskning.  

Avslutningsvis, för att knyta an till Sedat Dogrus citat om att svenska som andraspråk en-

bart har bidragit till att befästa det sociala arvet hävdar jag utifrån mina informanters ord i 

undersökningen att det är den dolda maktdynamiken som står för det, helt på egen hand. 

”Det är ingen förtryckargrej men jag tror de ser negativt på det. Eftersom vi kan 

prata arabiska och då stöter vi ut de andra. Då blir det negativt. Jag själv är 

överlycklig över att kunna flera språk. Men jag har aldrig fått någon reaktion 

från skolan på att det är bra, inget visat intresse.” (Ahmed) 
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Bilagor 

Bilaga 1 Bakgrundsfakta 
Namn:  ____________________________________________________________________________________  

Ålder:  ____________________________________________________________________________________  

Grundskola:  ________________________________________________________________________________  

Stadsdel:  __________________________________________________________________________________  

Modersmål:  ________________________________________________________________________________  

Språk som pratas i hemmet:  ___________________________________________________________________  

Dina föräldrars utbildning:  ____________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

Föräldrarnas sysselsättning idag:  _______________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  
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Bilaga 2 Samtyckesblankett 
Denna studie utför jag inom ramen för Svenska som andraspråk, examensarbete 15 hp, nivå C vid Uppsala uni-

versitet. Jag ämnar undersöka varför man väljer att läsa svenska som andraspråk och inte svenska på gymnasiet 

när man är född i Sverige, och hur detta val påverkar ens person. Metoden är fokusgruppsamtal. 

 

Studien genomförs med hjälp av intervjuer som spelas in för senare analys. Efter genomförd studie kommer det 

inspelade materialet att förstöras. Alla deltagare garanteras anonymitet och man kan avbryta sitt deltagande när 

man vill. Intervjuerna sker på helt frivillig basis. 

 

Tack för att du väljer att delta i undersökningen! Du kan kontakta mig närsomhelst om du har frågor eller funde-

ringar kring undersökningen. 

 

Agneta Wenngren 

 

 

Jag har tagit del av informationen och samtycker till att delta i denna studie. 

 

 

Namnteckning   Namnförtydligande 
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Bilaga 3 Att välja svenska som andraspråk på gymnasiet 
Fokusgruppsfrågor 

1. Vad är ditt första minne av svenskundervisning när du började i skolan? 

2. Har du under din tid i grundskolan och eventuellt på gymnasiet, läst svenska? 

3. Har du under din tid i skolan, stött på svårigheter som har med svenskämnet att göra? 

4. Du har läst, eller läser nu, svenska som andraspråk. När bestämde du dig för att välja det och inte 

svenska? 

5. Hur kom du fram till det beslutet? Diskuterade du det hemma med dina föräldrar? Kompisar? Lärare? 

6. Hur upplever du att nivån på ditt modersmål är?  

7. Talar du ditt modersmål hemma eller pratar ni svenska? 

8. Vilket språk tror du att du kommer att prata i din framtida familj? 

9. Vad är ditt första minne av svenskundervisning när du började i skolan? 

10. Har du under din tid i grundskolan och eventuellt på gymnasiet, läst svenska? 

11. Har du under din tid i skolan, stött på svårigheter som har med svenskämnet att göra? 

12. Du har läst, eller läser nu, svenska som andraspråk. När bestämde du dig för att välja det och inte 

svenska? 

13. Hur kom du fram till det beslutet? Diskuterade du det hemma med dina föräldrar? Kompisar? Lärare? 

14. Upplever du att dina lärare och skolan tar vara på dina språkkunskaper och andra kunskaper som man får 

genom att vara flerspråkig? 

15. SVA benämns ofta som svenska2, blattesvenska, ord som speglar en värdering. Hur ser du på den värde-

ringen? Vad säger du själv om sva-ämnet? 

16. På vilket sätt tycker du att sva har påverkat din svenska? Alltså, tycker du att du har blivit bättre på 

svenska? Ingen utveckling alls? Vad har förändrats i ditt språk och dig själv? 

17. Med jämna mellanrum blossar debatten om ett gemensamt svenskämne upp. Vad tycker du om det? 

18. Hur känns det att kunna flera språk? Förändras man som person? 

19. På vilket språk är det lättast att uttrycka vad man tycker och känner? Motivera! 

20. Är du samma person när du pratar svenska och ditt modersmål eller känner du dig olika i olika språksitu-

ationer?  

21. När tycker du att du är som bäst; när du pratar svenska eller ditt modersmål? 

22. På vilket språk är det lättast att uttrycka känslor? Glad, ledsen, trött, kärlek, fula ord…. 

23. Ibland ljuger man. Vilket språk är det lättast att ljuga på? 

24. Humor är väldigt kulturberoende. Vad skulle du säga om humor? Vad har du för humor? Är den olik be-

roende på vilket språk den är på? 

25. Finns det något ämne som det är lättare att prata om på ditt modersmål? I så fall, vilket ämne? 

26. Har du ett modersmål och svenska som andraspråk eller har du två modersmål? 


