
UPPSALA UNIVERSITET  EXAMENSARBETE, 15 hp 
Institutionen för nordiska språk  Svenska som andraspråk C 
  Vt 2015 

	  
 
 
 
 
 
 

”Det är väl svenska som svenska” 
 

Gymnasieelevers attityder till ämnena svenska och 
svenska som andraspråk 

 
 

Sofia Jansson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Handledare: Ingrid Lennartsson-Hokkanen 
Institutionen för nordiska språk 



Sammandrag 
Syftet med denna undersökning är att studera gymnasieelevers attityd till ämnena svenska 
och svenska som andraspråk. Om dessa elever tycker att ämnena är jämlika studeras också. 
Undersökningen genomfördes med hjälp av en enkät där eleverna besvarade frågor om attityd 
och inställning till påståenden som berörde de båda ämnena. Studies resultat visar att 
eleverna har en relativt positiv attityd till det egna ämnet, trots att många av eleverna vill se 
ett gemensamt svenskämne för alla elever oavsett modersmål. Vidare speglar resultatet att 
majoriteten av informanterna inte anser ämnena svenska och svenska som andraspråk vara 
jämlika. 
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1 Inledning 
I den svenska gymnasieskolan bedrivs numera undervisning både i ämnena svenska och 

svenska som andraspråk. Undervisningen i svenska har bedrivits sedan lång tid tillbaka 

medan svenska som andraspråk är ett tämligen nytt inslag i kursutbudet. Sedan 1970-talet har 

undervisning i svenska som andraspråk (då kallat ”svenska som främmande språk”) bedrivits 

i den svenska skolan men det var inte förrän på 90-talet som svenska och svenska som 

andraspråk började utgöra ”parallella vägar till grundläggande behörighet” (Economou 2013: 

48). I och med denna förändring bedrivs undervisningen i svenska och svenska som 

andraspråk parallellt men med varsin läroplan och separata kunskapskrav. Genom att 

andraspråkseleverna får chans att utveckla sin svenska på den nivå de befinner sig och utefter 

sina egna behov kan också den kognitiva utvecklingen gynnas. Denna kombination bidrar i 

sin tur till att eleverna når skolframgång (Abrahamsson 2009:116ff). 

 Från och med ämnets inträde i gymnasieskolan har utvecklingen av undervisningen i 

svenska som andraspråk gått fort, främst på grund av den internationella forskning som 

bedrivits inom ämnet andraspråksinlärning. Däremot tycks ibland kunskaperna om vad 

svenska som andraspråk innebär avsevärt begränsade eller rent av obefintliga utanför skolans 

sfär, men även utanför det klassrum där undervisningen i svenska som andraspråk bedrivs 

(Hyltenstam 2001: 8). Denna okunskap kan lätt leda till felaktiga slutsatser och negativa 

attityder gentemot ämnet och de individer som tillägnar sig undervisningen (Bijvoet 

2013:123). 

 I denna undersökning vill jag studera gymnasieelevers inställning och attityd till ämnena 

svenska som andraspråk och svenska. Eftersom ämnet svenska under lång tid varit ett centralt 

ämne i svenska skolan vill jag undersöka om eleverna ser svenska som andraspråk som ett 

lika självklart inslag i undervisningen. De två ämnena är också, enligt läroplanen, jämställda 

varandra. Huruvida eleverna också anser att ämnena är likvärdiga är någonting som också 

kommer att studeras i denna undersökning. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Gymnasieelevers motivation och attityd till sin skolgång tillsammans med den 

ämnesundervisning som bedrivs inom gymnasieskolan är en avgörande faktor för deras 

skolframgång och språkinlärning. Genom att studera elevernas attityder till ämnena svenska 

och svenska som andraspråk vill jag kunna synliggöra vilka attityder som är rådande hos 

dagens gymnasieelever gentemot de två ämnena och om dessa attityder ser olika ut beroende 
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på vilket ämne de läser. Syftet med denna studie är därför att undersöka vilka attityder 

gymnasieelever har till de två ämnena svenska och svenska som andraspråk; hur de ser på 

dessa ämnen och om eleverna uppfattar ämnena som jämställda. Således vill jag därför 

besvara på dessa frågeställningar: 

1. Vad har de elever som läser svenska för attityd till det egna ämnet och till svenska som 

andraspråk och vice versa? 

2. Anser eleverna att de två ämnena är likvärdiga? 

 

2 Bakgrund  
I detta kapitel presenteras delar av den forskning som bedrivits inom ämnet svenska som 

andraspråk. Utgångspunkten till studien är attityder, och detta begrepp beskrivs också i detta 

kapitel. Först presenteras vilka teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

genomförandet av enkätundersökningen. Efter det följer en översikt över ämnet svenska som 

andraspråk; dess historiska utveckling, vad ämnet har för funktion i skolan idag och vilket 

syfte och funktion som ämnet utgör i dagens gymnasieskola. Även kritik som framförts mot 

ämnet tas upp. Efter detta följer ett avsnitt om skillnader mellan svenska och svenska som 

andraspråk i den läroplan som från 2011 är aktuell i den svenska gymnasieskolan. Kapitlet 

avslutas sedan med en kortare översikt över attitydsbegreppet och attityder till språkliga 

skillnader. 

 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

Denna undersökning utgår ifrån ett interaktionellt perspektiv som innebär att inläraren av ett 

andraspråk sätts i relation till inlärarens språkliga omgivning. Man undersöker alltså hur det 

sociala och språkliga samspelet med omgivningen påverkar andraspråksinlärarens 

språkanvändning och relation till målspråket (Hammarberg 2013: 59). 

 Sprunget ur det interaktionella perspektivet kommer de sociokulturella teorier som fått 

stor genomslagskraft och där den ryske psykologen Lev Vygotskij är framträdande. Han 

menar att det är de sociala kontakter som en människa ställs inför som utvecklar individens 

språkliga färdighet. Hammarberg (2013) sammanfattar Vygotskijs teori om sociala kontakter 

och skriver att ”[s]pråkinlärningen hos individen är en del av dennes socialisation och uppstår 

i ett samspel med individer som behärskar språket” (Vygotskij i Hammarberg 2013:64).  
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 Denna studie syftar till att undersöka gymnasieelevers attityder till svenska och svenska 

som andraspråk. Därför är även en socialpsykologisk utgångspunkt också relevant att nämna, 

då denna typ av forskning varit ledande inom attitydforskningen ända sedan 1920-talet. 

Utifrån den socialpsykologiska forskningsgenren mynnar också sociolingvistiken, där 

forskaren fokuserar på individers attityder i samhälleliga processer samtidigt som attitydens 

roll för språklig förändring och variation belyses (Bijvoet 2013:123f).    

 

2.1.1 Vad är andraspråk? 

På svenska har begreppet modersmål förekommit länge och är en term som beskriver det 

språk som etablerats först hos en individ. I engelskspråkig litteratur om andraspråksinlärning 

och andraspråksforskning används istället förkortningarna L1 och L2 där L står för 

engelskans ord för språk; language. L1, alltså ett förstaspråk, är det språk som en individ 

tillägnar sig först genom att föräldrarna förmedlar detta språk till individen. Termerna 

förstaspråk och andraspråk syftar endast till inlärningsordningen av språken, inte på vilken 

nivå som språken behärskas (Abrahamsson 2009:13f). Ett andraspråk, L2, är således ett språk 

som tillägnats efter att individen har exponerats för och börjat etablera förstaspråket 

(Abrahamsson 2009:13). I språkvetenskapliga sammanhang, och så även i denna uppsats, 

likställs begreppen modersmål och förstaspråk. Att L1 är det språk som individen tillägnar 

sig först behöver dock inte betyda att det är detta språk som individen behärskar bäst. Det 

omvända, att L2 är starkare hos en individ, är mycket vanligt hos immigrerade L2-inlärare.  

 

2.2 Svenska som andraspråk – en kort historisk överblick 

I Läroplanen för gymnasieskolan (Lgy11), den läroplan som just nu är rådande i den svenska 

gymnasieskolan, finns ämnena svenska och svenska som andraspråk representerade som två 

olika gymnasieämnen. Ämnet svenska riktar sig till de elever som har svenska som 

modersmål medan svenska som andraspråk finns för de elever som har något annat 

modersmål än svenska. Ämnesplanerna skiljer sig åt mellan svenska som andraspråk och 

svenska men samtidigt kan de två ämnena ses som likvärdiga då de båda är 

behörighetsgivande till högskolestudier. 

 Svenska som andraspråk har dock inte haft en lika tydlig och historisk roll i 

skolverksamheten som ämnet svenska. Först på 1970-talet kom ämnet att få ett eget namn: 

”Svenska som främmande språk” och liknade då den undervisning som svenska elever fick i 

engelska, tyska och andra moderna språk. 1982 fick ämnet namnet ”Svenska som 
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andraspråk” då man ville verka för en standardiserad och internationell beteckning av ämnet 

(Second Language Learning) men även för att poängtera att det inte rörde sig om ett 

främmande språk som lärdes ut, utan ett andraspråk som talades i elevernas direkta 

omgivning (Economou 2007:32). Först på 90-talet blev svenska som andraspråk ett 

självständigt ämne i gymnasieskolan men 1994 lät Utbildningsdepartementet, trots protester 

från lärare och forskare, ta bort svenska som andraspråk på gymnasiet. Anledningen var att 

ämnet inte ”följde den föreskrivna kursplanestrukturen” när de nya kursplanerna skulle 

utarbetas.  

 Men i samband med regeringsskiftet 1995 infördes svenska som andraspråk åter i den 

svenska gymnasieskolan och skulle nu anses likvärdigt med modersmålsämnet svenska. Två 

år senare blev svenska som andraspråk även behörighetsgivande för högskola och universitet 

och därmed också jämbördigt med ämnet svenska (Economou 2013:44f). Återinförandet av 

svenska som andraspråk i gymnasieskolan var ett resultat av den forskning som bedrivits i 

stor utsträckning under 90-talet och som pekade på att en anpassad andraspråksundervisning i 

kombination med förstärkning och utveckling av förstaspråket bidrar till skolframgång hos 

eleverna och god språkinlärning av både första och andraspråket (Economou 2013:45).  

 

2.3 Varför behövs undervisning i svenska som andraspråk? 

Inlärningsgången av ett nytt språk är densamma oavsett vilket modersmål individer har. En 

individ som har svenska som modersmål går alltså igenom exakt samma stadier i 

språkutvecklingen som en individ med svenska som andraspråk går igenom vid inlärningen 

(Abrahamsson 2009:58). Därigenom bidrar en senare kontakt med målspråket också en 

senare utveckling av detsamma. Andraspråkselever i svenska skolan måste därför tillägna sig 

det nya språket samtidigt som de måste tillgodose sig de nya kunskaper som undervisningen 

vill förmedla. Att tillägna sig ett nytt språk tar tid och många gånger underskattas denna 

tidsåtgång, framför allt när det gäller skolelever som får en formell undervisning i det nya 

språket. Utvecklingen av andraspråket inleds med att individen tillägnar sig ett basspråk, det 

vill säga ett språk som är på en sådan nivå att individen utan större hinder kan kommunicera 

med andra i vardagliga situationer och samtal. Denna process tar uppskattningsvis 1-2 år. 

Men för att individen sedan ska tillägna sig det skolrelaterade språket som krävs för att förstå 

och tillgodogöra sig undervisningen krävs betydligt längre tid (Cummins 2000:58ff). 

Vardagsspråket kallas inom andraspråksforskningen för basic interpersonal communication 

skills (BICS) och innefattar kunskaper och förmågor inom kommunikation, uttal och 
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förståelse. Cognitive academic language proficiency (CALP) syftar istället till form- och 

skriftbaserade kunskaper (Abrahamsson 2009:218). 
 Att utveckla ett andraspråk på den kognitiva nivå som krävs för skolframgång är beroende 

av många olika faktorer. En av dessa faktorer är den tidpunkt för när inläraren först kommer i 

kontakt med det nya språket. Inlärningen har olika tidsåtgång beroende på hur tidigt eller sent 

i livet som individer möter målspråket. Om individen är mellan 12-15 år brukar man räkna 

med att inlärningen av det skolrelaterade språket på målspråket tar 6-8 år att tillägna sig. För 

yngre barn, 5-8 år, kan denna denna inlärning ta mellan 3-8 år. Skillnaden beror främst på att 

kraven i skolan blir högre ju äldre individen blir och därmed tar också tillägnandet av det 

skolrelaterade språket längre tid. Är individen däremot mellan 8 och 11 år brukar 

tidsåtgången bara vara 2-5 år. Här är tidigare skolerfarenheter avgörande. De barn som 

kommer i kontakt med ett nytt språk i 8-11-årsåldern har i många av fallen redan en viss 

skolbakgrund och har kunskaper i exempelvis läsning och skrivning på förstaspråket. Dessa 

elever kan istället fokusera på att tillägna sig målspråkets skolspråk på en något mer 

avancerad nivå än de elever som inte har någon skolbakgrund (Salameh 2012:33). Däremot 

har studier visat att språkutvecklingen hos andraspråkstalare inte bara är avhängt på 

ankomstålder eller första kontakt med målspråket. Den amerikanska professorn S. Krashen 

har tagit fram en monitormodell där han framför hypoteser om hur andraspråket inhämtas, 

tillägnas och lagras hos andraspråksinlärare (Abrahamsson 2009:116). I denna modell lyfts 

inflödet, det vill säga den språkliga input som en målspråksinlärare utsätts för, som 

avgörande vid andraspråksinlärning. Krashen framhåller att ett för inläraren begripligt inflöde 

av målspråket fungerar som en katalysator för att målspråket ska utvecklas. Med begripligt 

inflöde menar Krashen att konstruktiva förenklingar hos målspråkstalarna genomförs, bland 

annat hos lärare. Ett sådant inflöde kan bestå i foreigner talk, ett förenklat språk vars typiska 

drag är lägre taltempo, språkliga förenklingar och ett mer grundläggande ordförråd 

(Abrahamsson 2009:196). När undervisningen sker av en behörig lärare som är utbildad i 

svenska som andraspråk och har kunskap om hur ett andraspråk tillägnas kan undervisningen 

hjälpa eleverna i deras skolsituation. 

 Gymnasieskolans svenskundervisning utgår ifrån att eleverna har tillägnat sig den 

språkliga basen som barn. Under grundskolan ska de sedan utveckla det åldersadekvata, 

skolrelaterade språket för att på gymnasiet utveckla det skolrelaterade språket än mer, då 

svenskundervisningen på gymnasiet är tämligen abstrakt och innehåller nya begrepp som 

ligger långt ifrån vardagsspråket (Economou 2007:28). Därför kan svenskundervisningen bli 

alltför ogripbar för elever med svenska som andraspråk. Dessa elever måste inte bara tillägna 
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sig den nya, avancerade kunskapen av den typ som förmedlas på bland annat 

svenskundervisningen, utan de måste också utveckla sitt skolrelaterade andraspråk och 

samtidigt upprätthålla och förbättra sin språkliga nivå på modersmålet (Axelsson 2013:553). 

Genom att eleverna i undervisningen i svenska som andraspråk får möjlighet att uttrycka sig 

om och diskutera kring innehåll i mindre grupper med färre elever kan det gynna deras 

andraspråksinlärning (Axelsson 2013:557). Ämnet svenska som andraspråk syftar till att 

hjälpa andraspråkseleverna med denna dubbla uppgift då ämnet ska syfta till att eleverna får 

möjlighet att utveckla och förbättra sin kommunikativa språkförmåga, inhämta ny kunskap 

och stärka sin flerspråkiga identitet (Skolverket 2011:182).  

 

2.4 Skolframgång för elever med svenska som andraspråk 

Elever med annat modersmål än svenska har ibland svårt att uppnå de kunskapskrav som 

ställs i de olika gymnasieämnena. Detta kan bero på att språkinlärningen i svenska inte har 

utvecklas i samma takt som ämnesstoffet avancerar och den kognitionskrävande 

undervisningen ökar (Flyman Mattson & Håkansson 2010:9). Som omskrivs i avsnitt 2.1 – 

2.3 har undervisning i svenska som andraspråk införts för att tillgodose dessa elever med den 

språkliga undervisning som behövs för att komma ifatt och uppnå det åldersadekvata språk 

som krävs i gymnasieskolan.  

 Flerspråkighet behöver dock inte vara synonymt med ouppnådda kunskapskrav. Tvärtom 

kan elever med svenska som andraspråk gynnas av sin flerspråkighet i skolsammanhang. En 

förutsättning för detta är en så kallad additiv flerspråkighet där eleven behärskar både 

modersmålet och andraspråket väl (Damber 2013:663). Om inläraren har en positiv 

inställning och attityd både till målspråkstalarna, deras kultur och deras språk, samtidigt som 

det egna modersmålet, gruppen och kulturen värderas högt bidrar detta till en hög kompetens 

med balans mellan både modersmålet och målspråket. Har inläraren däremot negativa 

attityder gentemot L1-gruppen men en mer positiv inställning till L2-gruppen är risken stor 

att andraspråket värderas högre och därmed tar över individens språkanvändning samtidigt 

som modersmålet kommer att behärskas till en lägre nivå. Detta kallas då för en subtraktiv 

flerspråkighet (Abrahamsson 2009:199f).  

 

2.5 Kritik mot ämnet svenska som andraspråk  

Ämnet svenska som andraspråk har länge haft problem med ansedd låg status. När ämnet 
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togs bort från gymnasieundervisningen i mitten av 90-talet skapade det osäkerhet och 

förvirring hos såväl lärare som elever. Borttagandet av ämnet bidrog till att många studenter 

som utbildade sig till lärare vid landets högskolor valde att inte utbilda sig inom ämnet och 

oron kring dess sjunkande status stärktes. Att få lärare utbildades inom svenska som 

andraspråk resulterade i lärarbrist då ämnet återinfördes inom gymnasieundervisningen. 

Skolor runt om i landet blev då tvungna att låta outbildade lärare undervisa i svenska som 

andraspråk och så är fallet på många skolor än idag (Economou 2007:33). 

 Eftersom ämnet till en början inte heller var behörighetsgivande för vidare studier 

resulterade detta i att många gymnasieelever valde bort svenska som andraspråk till förmån 

för svenska. En annan anledning till att elever även idag, trots att behörigheten har ändrats, 

väljer bort svenska som andraspråk kan vara att eleverna redan är godkända i svenska som 

andraspråk i årskurs 9 och därför inte anser sig behöva ämnet för vidare studier på gymnasiet. 

De väljer då istället att läsa svenska på gymnasiet (Economou 2007:34).  

 2004 kom en rapport från Myndigheten för skolutveckling som pekade på att 

uppdelningen av de två svenskämnena bidrog till segregation och fördelning av elever utifrån 

etnicitet. Man ville istället införa ”ett brett, demokratisk, icke-segregerande och språk- och 

kunskapsutvecklande svenskämne […]” (Economou 2007:135). I myndighetsrapporten 

menade man att varje elev oavsett modersmål skulle ges möjlighet till den utveckling och det 

stöd de behöver (Economou 2007:136). Economou (2007) belyser i sin tur risken med att den 

typ av gemensam undervisning som Myndigheten för skolutveckling ger förslag på snarare 

bidrar till att andraspråkselevernas behov hamnar i skuggan av modersmålstalarna. 

Economou ifrågasätter hur andraspråkselever ska kunna utvecklas språkligt och 

kunskapsmässigt då klasserna kan bli stora och L2-eleverna har andra behov än L1-eleverna. 

Hon uttrycker också oro över att en integrering av andraspråkselevernas inlärningsprocess i 

den gemensamma svenskundervisningen kan bli svår att genomföra och menar att ”[e]n 

sådan oreflekterad strävan efter normalisering är inte förenlig med synen på mångfald som 

självklar och berikande” (Economou 2007:136f). 

 En rapport från Skolverket (2008) uppmärksammar också problematiken med att svenska 

som andraspråk ofta inte har betraktats som ett eget ämne, utan snarare ett stödämne och ett 

komplement till ämnet svenska. Enligt rapporten organiseras undervisningen i svenska som 

andraspråk som ett stödämne, där eleverna läser enligt ordinarie schema förutom att de några 

timmar i veckan har undervisning i svenska som andraspråk, medan resten av klassen har 

undervisning i svenska. Även på de skolor där svenska som andraspråk utformas som ett eget 

ämne ses undervisningen endast som en tillfällig insats. Att se ämnet som en tillfällig insats 
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resulterar i att de två ämnena snarare från skolans håll sorteras som en A- och en B-kurs 

snarare än två likvärdiga ämnen (Skolverket 2008:52f). Economou bekräftar denna syn på 

ämnet svenska som andraspråk i sin avhandling och menar också att lärarna i ämnet lägger 

stor vikt vid att kompensera brister hos eleverna och deras kunskaper i svenska där fokus 

läggs på elevernas kunskapsluckor i språket snarare än att referera till deras tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Economou menar att eleverna därmed blir ”betraktade som 

bärare av problem och skolsvårigheter” (Economou 2007:131).  

 I sin avhandling kommer Economou också fram till att många elever som läser svenska 

som andraspråk och deras föräldrar inte har fått tillräcklig information om de två 

svenskämnena innan de slutligen väljer svenska som andraspråk. Förvirring om huruvida 

svenska som andraspråk är jämställt med svenska uppstår ofta, liksom oklarheter kring vilka 

skillnader som finns mellan ämnena (Economou 2007:132).  

 

2.6 Svenska och svenska som andraspråk i läroplanen 

Från och med 2011 gäller en ny läroplan för grundskola och gymnasieskola i Sverige. Den 

läroplan, som idag är rådande för gymnasiet (Lgy11), är uppdelad i fyra olika delar: skolans 

värdegrund och uppgifter, övergripande mål och riktlinjer, examensmål för alla nationella 

program och gymnasiegemensamma ämnen. Det är i den sistnämnda delen som ämnena 

svenska och svenska som andraspråk presenteras. Ämnesbeskrivningarna är i sin tur 

uppdelade i tre kategorier: syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Under rubriken syfte 

beskrivs de kunskaper som undervisningen syftar att förmedla till eleverna. Det är dessa 

kunskaper som sedan i huvudsak betygsätts. Centralt innehåll beskriver sedan det innehåll 

som varje kurs inom ämnet bör innehålla. Den avslutande delen kunskapskrav, redovisar 

sedan i tabeller vilka krav och kunskaper som ställs för respektive betyg. På gymnasiet är 

svenska som andraspråk och svenska två åtskilda ämnen och därför representeras de i Lgy11 

av enskilda syften, centrala innehåll och kunskapskrav; där syftet är gemensamt för alla de 

olika kurser inom svenska respektive svenska som andraspråk, medan det centrala innehållet 

och kunskapskraven är olika beroende på vilken kurs de behandlar. Ämnena skiljer sig åt 

eftersom elever med annan språkbakgrund än svenska ska ges möjlighet att utveckla sina 

färdigheter och kunskaper i svenska språket utifrån sina egna språkliga förutsättningar 

(Skolverket 2011: 182). 

 I tablå 1 nedan, som Economou (2013) utvecklat, ges en tydlig översikt över de 

syftesbeskrivningar som förekommer inom ämnena svenska och svenska och andraspråk. 
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Utifrån tablån kan utläsas att Skolverket, i ämnet svenska som andraspråk, valt att lägga 

fokus på tillägnande av språket: eleverna förväntas utveckla sin förståelse och kunskap inom 

språket. Däremot står det ingenting i ämnets syfte om att utvecklas individuellt, istället 

poängteras vikten av att använda skönlitteratur som språngbräda till andras erfarenheter. 

 I syftesbeskrivningen av innehållet i gymnasiekurserna i svenska nämns däremot vikten 

av att sätta skönlitteraturen ”i relation till egna erfarenheter”. Här betonas även att lusten att 

läsa, lyssna, tala och skriva ska stimuleras i undervisningen, någonting som uppenbarligen 

inte är syftet med ämnet svenska som andraspråk.  

 

Svenska som andraspråk (SVA) Svenska (SVE) 

• Utveckla färdigheter i och kunskaper om 

det svenska språket 

• Reflektera över sin flerspråkighet och sina 

förutsättningar att erövra och utveckla ett 

funktionellt andraspråk 

• Skönlitteratur […] används som källa till 

andras erfarenheter […] för att utveckla ett 

varierat och nyansrikt språk. Innehållet 

ska väljas så att elevernas tidigare 

erfarenheter och kunskaper tas till vara 

• Genom att jämföra språkkunskaper och 

språkliga erfarenheter med andra utveckla 

bättre förståelse av vilken funktion språket 

har för kommunikation, tänkande och 

lärande 

• Utveckla förmåga att kommunicera 

• Använda skönlitteratur […] som källa till 

självinsikt och förståelse av andra 

människors erfarenheter […], utmana till 

nya tankesätt och öppna för nya 

perspektiv 

• Utveckla kunskaper för att söka, 

sammanställa och kritiskt granska olika 

källor 

• Stimulera elevernas lust att tala, skriva, 

läsa och lyssna och därmed stödja deras 

personliga utveckling 

• Utveckla tillit till egna språkförmågan och 

tillägna sig språkliga redskap som krävs 

för vardags- och samhällsliv 

• Värdera och bearbeta egna och andras 

texter och muntliga framställningar 

• Möta […] skönlitteratur samt få sätta 

innehållet i relation till egna erfarenheter, 

intressen och den egna utbildningen 

Tablå 1 Sammanfattning av begrepp i svenskämnenas syftesbeskrivning, efter Economou 
(2013:49) 
 



	  
14	  

2.7 Attitydbegreppet  

Attityd är ett svårdefinierat begrepp och innehar vissa nyansskillnader beroende på 

forskningsområde. I denna uppsats har jag valt utgångspunkten för begreppet inom 

socialpsykologin. Här definieras begreppet som ”en benägenhet som är inlärd snarare än 

medfödd att reagera på ett konsekvent sätt (t.ex. välvilligt eller avvisande) i fråga om en viss 

företeelse, ett visst beteende o.s.v.” (Bijvoet 2013:125). Vilken typ av attityd och inställning 

en individ får formas utifrån den sociala kontext som individen befinner sig i och kommer 

sedan till uttryck genom individen. Den attityd som personer i individens direkta närhet har 

påverkar därmed individens egen attityd till att likna omgivningens (Abrahamsson 2009:205).   

 Attityders struktur och hur de framträder kan identifieras utifrån tre olika komponenter. 

Den första handlar om individens uppfattning och föreställning om objektet eller fenomenet. 

Dessa uppfattningar och föreställningar behöver inte nödvändigtvis bygga på fakta utan kan 

istället vara mer eller mindre osanna. Den andra komponenten handlar om individens 

känslomässiga värderingar om attitydsobjektet (affektiv komponent). Dessa känslor och 

värderingar kopplas ihop med de föreställningar som individen innehar om attitydsobjektet. 

Dessa värderingar är möjliga att placera på en graderad skala, beroende på om individen 

hyser positiva eller negativa känslor gentemot objektet. Denna komponent betraktas som den 

mest centrala för attityder. Den sista komponenten, konativ komponent, syftar till i vilken 

grad individen är redo att handla och verka utifrån sina känslomässiga föreställningar och 

värderingar (Bijvoet, 2013:124f).   

 

2.7.1 Attityder till språklig varietet 

Attityder brukar ofta fungera som en utgångspunkt för att kategorisera och gruppera andra 

individer. Individers sätt att tala kan därför ge ledtrådar om deras grupptillhörighet: man 

skiljer den egna gruppen från andra med utgångspunkt i språkliga skillnader. 

Majoritetsgruppen som har språket som modersmål accepterar vissa språkliga varieteter 

samtidigt som andra sätt att tala inte tolereras. Att majoritetsgruppen har positiva attityder till 

vissa språkliga varieteter och negativa attityder till andra kan ha två orsaker: Antigen kan 

attityden bero på strukturella och estetiska bedömningar som är gemensamma för gruppen. 

Det kan också handla om sociala konventioner; gruppens medlemmar har gemensamma 

attityder och preferenser, vilket i sin tur bidrar till att man gemensamt definierar talarna av 

varieteten utifrån vilken status man gemensamt i gruppen förknippar med status och prestige. 

Attityder till språklig varietet är alltså egentligen inte attityder till själva varieteten, utan 
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snarare attityder till talarna av de olika varieteterna (Bijvoet 2013:131).  

 Andraspråksforskaren Jim Cummins (1996) menar att faktumet att andraspråkselever inte 

får lika goda resultat i skolan i samma utsträckning som elever som har majoritetsspråket som 

modersmål beror på ett historiskt och strukturellt maktförhållande som grundas i 

majoritetsgruppens attityder till den avvikande minoritetsgruppen (i detta fall 

andraspråkseleverna). En majoritetsgrupp har makten att tvinga minoritetsgruppen till att 

inrätta sig i den dominerande gruppens kultur och språk. Enligt detta synsätt assimileras alltså 

minoritetsgruppen av majoritetsgruppen och denna maktstruktur påverkar samspel och 

relation mellan de två grupperna (Economou 2007:13).  

 Från den svenska skolans sida introduceras ofta eleverna i en enspråkighetsnorm som är 

rådande för alla elever oavsett modersmål och detta kan bidra till att elever med svenska som 

andraspråk får en negativ inställning till det egna modersmålet. Dessa negativa attityder kan i 

värsta fall bidra till att missgynna deras tillägnande av språkinlärning på båda språken och 

därmed också den positiva inverkan som additiv flerspråkighet har på elevernas läsförmåga 

(se avsnitt 2.4) (Hedman 2012, s. 79). 

 

3 Metod och material 
I föreliggande kapitel presenteras först den metod som jag valt att använda till denna 

undersökning och varför. Efter detta beskrivs hur undersökningen gått till och slutligen 

presenteras informantgruppen och hur urvalet av denna skett.  

 

3.1 Enkätundersökningen 

Attitydundersökningar av den typ som åsyftas att genomföras i denna undersökning kan 

utformas på olika sätt men den metoden som kom att bli aktuell för att fullfölja denna studie 

var en enkätundersökning. En enkätundersökning är en typ av direkt eliciteringsmetod som 

innebär att informanterna själva yttrar eller på annat sätt redogör för sina attityder (Bijvoet 

2013:133) även för denna undersökning.  

 Enkäten (se bilaga 1) består av tre delar. Den första delen behandlar bakgrundsinformation 

om informanten så som vilket gymnasieprogram eleven går, vilket modersmål eleven har och 

vilket eller vilka språk som talas i hemmet samt ålder och kön. Del två fokuserar på 

informantens attityd och ställningstagande i så kallade Likertskalor, där informanten själv får 
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ta ställning till olika påståenden genom att gradera i vilken mån informanten håller med i 

påståendet eller inte (Bijvoet 2013:134). Dessa Likertskalor innehåller påståenden som 

kretsar kring elevens syn på ämnena svenska och svenska som andraspråk och hur eleven 

värderar de båda ämnena. Skalan är femgradig och går från håller inte alls med till håller helt 

med. Fem grader har valts på grund av att alternativet vet ej finns med. Anledningen till att 

jag valde att ha med det svarsalternativet är för att inte tvinga fram ett svar från 

informanterna som de egentligen inte står för, men som ingår i skalan. Informanternas 

uppfattning om de olika svarsalternativen och graderingsskalan kan skilja sig åt från individ 

till individ, därför vill jag att de ska få en möjlighet att avstå från frågor där de inte kan 

motivera sitt ställningstagande. På detta sätt kan man undvika att undersökningen visar på 

ställningstaganden som egentligen inte stämmer med informanternas verkliga attityder och 

åsikter och som därmed skulle kunna komma att påverka resultatet i missvisande riktning. 

Problem med alternativet kan däremot vara att informanterna ser vet ej-alternativet som en 

simpel utväg för att slippa ta ställning eller fundera på sin faktiska attityd till frågan. Därför 

kan detta alternativ ses som problematisk. Emellertid anser jag att de positiva aspekterna av 

att ha med detta alternativ är övervägande och därför kvarstår mitt beslut om att använda en 

femgradig skala, trots att utfallet kan påverkas av detta val. 

 Några av påståendefrågorna i del två har även följdfrågan varför. Dessa följdfrågor finns 

med för att informanterna ska få möjlighet att utveckla sina svar som sedan leder till 

möjliggörande av utökade, kvalitativa analyser av materialet. Det finns dock en risk med 

denna typ av öppna frågor, eftersom ett längre skrivet svar kan bli tidskrävande och 

ansträngande om svararen är ovan att uttrycka sina åsikter i skrift. Detta kan resultera i att  

svarare som är osäkra, eller inte har någon åsikt i frågan, väljer att lämna dessa följdfrågor 

oskrivna. Samtidigt kan valet att uteslutande använda Likerskalor resultera i att informanten 

blir alltför styrd av de förutbestämda svarsalternativen. Medveten om detta valde jag därför 

att kombinera de två typerna av frågor i enkäten. Eftersom det finns risk att trötta ut 

informanterna togs beslutet att endast ha följdfrågan varför på några av påståendefrågorna 

och informanterna har möjlighet att lämna följdfrågan obesvarad om de vill.  

Den tredje och sista delen ser olika ut beroende på om informanten studerar svenska eller 

svenska som andraspråk. Därför varierar även antalet frågor i enkäten från 24 frågor för de 

informanter som läser svenska som andraspråk, till 27 frågor för de informanter som läser 

svenska. Eftersom jag med enkäten bland annat vill ta reda på vad informanterna anser om 

det ämne de inte läser, måste utgångspunkten och frågeställningarna se olika ut hos de två 

olika informantgrupperna. Frågorna i den tredje delen är utformade som tidigare, med 
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Likerskalor där eleven får värdera sin åsikt i frågan, i några av fallen följd av en öppen fråga 

för att informanterna ska kunna utveckla sina svar.  

I enkäten har jag även valt att låta vissa av frågorna behandla ungefär samma sak, men 

formulera dem på olika sätt. Detta för att minska risken att eleverna ska ge de svar på 

frågorna som de tror att jag förväntar mig eller vill ha. 

 

3.2 Informanturval 

I enkätundersökningen deltog totalt 59 informanter som går andra eller tredje året på 

gymnasiet i en och samma kommun i Mellansverige. 28 av dessa informanterläser svenska 

som andraspråk och 31 läser svenska. I Tabell 1 och 2 presenteras de informanter som har 

deltagit i enkätundersökningen. Tabellen är utformad efter den kod som jag gett varje 

informant. SVA och SVE i kodnamnet står för vilket ämne informanten läser: svenska eller 

svenska som andraspråk. L1 eller L2 står för om informanten har svenska som förstaspråk, 

First Language (L1) eller andraspråk, Second Language (L2). 

  I tabell 1 kan man utläsa att totalt 28 elever som deltog i undersökningen läser svenska 

som andraspråk och 19 av dessa är kvinnor och 9 är män. Majoriteten, 46 procent av 

informanterna har arabiska som modersmål, men variationen bland modersmålen är hög. 

Övriga språk som representeras av informantgruppen är i fallande ordning: kurdiska, dari och 

persiska, armeniska, berberiska, tigrinja, somaliska, ryska och uiguriska. Gemensamt för 

samtliga elever som läser svenska som andraspråk är dock att alla har ett annat modersmål än 

svenska. I tabellen utläses också att sju av informanterna, det vill säga 25 procent, läser på 

gymnasieprogrammet Vård och omsorg. Övriga informanter kommer från det 

Naturvetenskapliga programmet med olika inriktningar. 

 
Tabell 1 Informanter som läser svenska som andraspråk 
Informant Kön Modersmål Gymnasieprogram 
1 SVA L2 M Dari och persiska Naturvetenskap 
2 SVA L2 K Arabiska Naturvetenskap 
3 SVA L2 K Arabiska Naturvetenskap 
4 SVA L2 K Armeniska Naturvetenskap 
5 SVA L2 K Arabiska Naturvetenskap 
6 SVA L2 K Berberiska Naturvetenskap 
7 SVA L2 M Arabiska Naturvetenskap 
8 SVA L2 K Arabiska Naturvetenskap 
9 SVA L2 K Armeniska Naturvetenskap 
10 SVA L2 M Tigrinja Naturvetenskap 
11 SVA L2 M Kurdiska Naturvetenskap 
12 SVA L2 K Arabiska Naturvetenskap 
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13 SVA L2 K Arabiska Naturvetenskap 
14 SVA L2 K Arabiska Naturvetenskap 
15 SVA L2 K Dari Naturvetenskap 
16 SVA L2 K Arabiska Vård och omsorg 
17 SVA L2 K Kurdiska Vård och omsorg 
18 SVA L2 K Dari och persiska Vård och omsorg 
19 SVA L2 K Persiska Vård och omsorg 
20 SVA L2 K Somaliska och arabiska Vård och omsorg 
21 SVA L2 K Kurdiska Vård och omsorg 
22 SVA L2 M Kurdiska Naturvetenskap 
23 SVA L2 M Arabiska Naturvetenskap 
24 SVA L2 M Ryska och uiguriska Vård och omsorg 
25 SVA L2 M Arabiska Naturvetenskap 
26 SVA L2 M Kurdiska Naturvetenskap 
27 SVA L2 K Arabiska Naturvetenskap 
28 SVA L2 K Ej svar Naturvetenskap 
 

Tabell 2 visar de informanter som läser svenska. Totalt representeras gruppen av 20 män och 

11 kvinnor. I tabellen kan man också se att 85 procent av männen och endast en av kvinnorna 

kommer från Teknikprogrammet. Övriga informanter studerar på samhällsprogrammet med 

olika inriktningar.  

Av de informanter i undersökningen som läser svenska finns det sju stycken som har annat 

modersmål än svenska. Av dessa elever är det fem kvinnor och två män och samtliga studerar 

på Samhällsvetenskapsprogrammet. Dessa elever utgör 22,6 procent av alla de 31 

informanter som deltagit i undersökningen och som läser svenska på gymnasiet. 

 

Tabell 2 Informanter som läser svenska 
Informant Kön Modersmål Gymnasieprogram 
1 SVE L2 K Kurdiska och svenska Teknik 
2 SVE L1 M Svenska Teknik 
3 SVE L1 M Svenska Teknik 
4 SVE L1 M Svenska Teknik 
5 SVE L1 M Svenska Teknik 
6 SVE L1 M Svenska Teknik 
7 SVE L1 M Svenska Teknik 
8 SVE L1 M Svenska Teknik 
9 SVE L1 M Svenska Teknik 
10 SVE L1 M Svenska Teknik 
11 SVE L1 M Svenska Teknik 
12 SVE L1 M Svenska Teknik 
13 SVE L1 M Svenska Teknik 
14 SVE L1 M Svenska Teknik 
15 SVE L1 M Svenska Teknik 
16 SVE L1 M Svenska Teknik 
17 SVE L1 M Svenska Teknik 
18 SVE L1 M Svenska Teknik 
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19 SVE L1 M Svenska Samhällsvetenskap 
20 SVE L2 M Persiska Samhällsvetenskap 
21 SVE L2 M Kroatiska och svenska Samhällsvetenskap 
22 SVE L1 K Svenska Samhällsvetenskap 
23 SVE L1 K Svenska Samhällsvetenskap 
24 SVE L1 K Svenska Samhällsvetenskap 
25 SVE L1 K Svenska Samhällsvetenskap 
26 SVE L1 K Svenska Samhällsvetenskap 
27 SVE L1 K Svenska Samhällsvetenskap 
28 SVE L2 K Arabiska och svenska Samhällsvetenskap 
29 SVE L2 K Kurdiska och arabiska Samhällsvetenskap 
30 SVE L2 K Arabiska Samhällsvetenskap 
31 SVE L2 K Arabiska Samhällsvetenskap 
 

 

3.3 Undersökningens genomförande 

Insamlingen av material gjordes vid fem olika tillfällen där jag vid varje tillfälle besökte en 

gymnasieklass. Beslut om besöken togs via mejl med de lärare som tackat ja till min 

förfrågan om att genomföra enkätundersökningen. Varje besök i en klass inleddes med en 

kort presentation, cirka två – tre minuter, av mig själv; vem jag är och vad mitt syfte med 

besöket var, följt av information om enkäten; dess utformning och innehåll. Vetenskapsrådet 

(2015) har beslutat om etniska forskningsprinciper som ska gälla vid genomförande av en 

vetenskaplig studie. Dessa etiska principer har jag en skyldighet att förmedla till 

informanterna. Informanterna bör därför medvetandegöras om vad vad de har för roll och 

uppgift i sammanhanget och vilka villkor som gäller för deltagande i denna typ av 

undersökning (Vetenskapsrådet, 2015:7). De blev också, med utgångspunkt ur dessa 

principer, informerade om att de när som helst under undersökningens gång kan avbryta sin 

medverkan och att deras medverkan i undersökningen är anonym (Vetenskapsrådet, 2015:7f). 

Ingen av informanterna valde dock att avbryta sin medverkan i undersökningen. 

 Eleverna fick tillgång till enkäterna i pappersformat och fick sedan ta den tid de behövde 

för att fylla i enkäten. Mellan klasserna varierade denna tid från tio till cirka tjugofem 

minuter. Jag stannade kvar i klassrummet under den tid då eleverna fyllde i enkäten för att de 

skulle få möjlighet att ställa frågor om de undrade över något. En fråga som eleverna 

framförallt hade funderingar över var fråga nummer 14: ”Vilket är ditt nuvarande betyg?”. 

Eftersom informanterna ännu inte hade fått betyget för den aktuella terminen föreslog jag 

dem att skriva det betyg de senast fått, det vill säga betyget från terminen innan. I övrigt hade 
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informanterna inga frågor. När alla elever fyllt i sina enkäter samlade jag in dem, tackade för 

mig och lämnade klassrummet.  

 

3.4 Reliabilitet och validitet 

Som jag tidigare nämnt har enkätundersökningar traditionellt setts som en kvantitativ metod 

där reliabiliteten, alltså undersökningens tillförlitlighet, är avgörande. I denna undersökning 

har reliabiliteten tagits i beaktande bland annat då frågorna till enkäten utformats. För att i 

möjligaste mån undvika slumpmässiga fel och missförstånd bland informanterna har frågor 

och informationstexter utformats på ett så enkelt och tydligt sätt som möjligt. Eftersom jag 

ensam sedan kommer att koda och analysera informanternas enkätsvar så är risken för olika 

tolkningar av de olika enkätsvarsalternativen också låg, vilket i sin tur ökar reliabiliteten. 

Samtidigt som jag har jobbat med att öka reliabiliteten i enkäten är jag medveten om att 

densamma påverkas negativt av att antalet informanter är tämligen lågt ur ett kvantitativt 

perspektiv. Men eftersom denna undersökning syftar till att undersöka kvalitativa aspekter av 

attityder till ämnena svenska och svenska som andraspråk kan undersökningens begränsade 

urval ändå vara utslagsgivande.  I enkäten får informanterna möjligheten att klargöra och 

förtydliga vissa av sina svar, vilket både kan bidra till att eventuella misstolkningar av 

frågorna undanröjs, samtidigt som den kvantitativa aspekten av undersökningen blir mer 

tongivande.  

 Vad gäller validiteten anser jag att jag i undersökningen har utformat enkätfrågorna utifrån 

mina frågeställningar och mitt syfte med undersökningen. Eftersom syftet är att undersöka 

elevers attityder har jag valt att formulera frågorna i termer av håller helt med, håller delvis 

med, håller delvis inte med och håller inte alls med. Jag anser därför att enkätens utformning 

genererar en hög validitet eftersom frågorna syftar till att undersöka det som efterfrågas i 

frågeställningen. Däremot kan urvalet påverka graden av validitet eftersom valet av 

informanter (som jag nämner i avsnitt 3.2) gjorts utifrån praktiska skäl. Den externa 

validiteten, alltså hur väl de slutsatser som kan dras utifrån informanternas svar är applicerbar 

på informanter som står utanför undersökningen (Esaiasson 2007:175), kan därmed 

ifrågasättas. 
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4 Resultat 
I detta kapitel redovisas de frågor som ställts och de svar som informanterna gett i 

enkätundersökningen. Informanternas svar på enkätfrågorna i del två:10, 11, 12, 15, 17 och 

18 presenteras i tabeller. Detsamma gäller fråga 19, 20 och 24 från SVA-gruppens tredje del, 

och fråga 19, 20, 21, 22 och 24 i SVE-gruppens tredje del. Samtliga frågor från enkätens 

första del har redan presenterats i tabell 1 och 2 (avsnitt 3.2).  

Presentationen av informanternas svar är uppdelad i två grupper: de elever som läser 

svenska som andraspråk (SVA) och de som läser svenska (SVE). Varje tabell har en 

tillhörande text där den information som går att utläsa utifrån tabellen beskrivs. I denna text 

presenteras först SVA-informanternas svar, följt av SVE-informanterna.  

De frågor som redovisas i detta kapitel är uppdelade efter undersökningens 

frågeställningar. De första fyra avsnitten redovisar frågor som samtliga informanter har fått, 

oavsett om de har svenska som modersmål eller inte. Avsnitt 4.1 redovisar elevernas 

inställning till det egna ämnet. Avsnitt 4.2, presenterar informanternas inställning till båda 

svenskämnena presenteras, följt av vad de tror att deras kompisar har för attityd till frågan. 

Efter detta följer avsnitt 4.3 där informanternas egen attityd till betygets värde redovisas och 

även vad de tror att deras kompisar anser i frågan. I avsnitt 4.4 presenteras sedan vad 

informanterna anser om svenskämnets uppdelning i två ämnen. I det avslutande avsnitt 4.5 

redovisas de val av svenskämne som har gjorts av de elever som har ett annat modersmål än 

svenska.  

Detta kapitel inkluderar bara de enkätsvar som har gett något utslag. Övriga frågor 

redovisas i tabeller i bilaga 2.  

 

4.1 Elevernas inställning till det egna ämnet 

Fråga 12 i enkäten lyder: ”Jag tycker att undervisningen i svenska/svenska som andraspråk är 

viktig”. Cirka 71 procent av eleverna som läser svenska som andraspråk svarade att de tycker 

att ämnet är viktigt. Om de två kategorier på Likertskalan där eleverna är positivt inställda till 

ämnet svenska som andraspråk (håller delvis med och håller helt med) slås ihop blir siffran 

92,8 procent, vilket innefattar alla SVA-informanter förutom två. Dessa två har svarat håller 

inte alls med och håller delvis inte med. 

Bland informanterna som läser svenska är svaren mer utspridda, men andelen elever som 

är positivt inställda och har svarat håller delvis med eller håller helt med överväger. De 

informanter i SVE-gruppen som valt något av de två positiva alternativen utgör 83,4 procent. 
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Det är alltså fler elever som läser svenska som andraspråk som anser att ämnet är viktigt att 

läsa i jämförelse med antalet elever som läser svenska. Informanternas svar på fråga 12 

presenteras i tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3 Fråga 12: Jag tycker att undervisningen i svenska/svenska som andraspråk är viktig 
 SVA SVE 
 Antal Andel (%) Antal Andel (%) 
Håller inte alls med 1 3,6 1 3,2 
Håller delvis inte med 1 3,6 3 9,7 
Vet ej   1 3,2 
Håller delvis med 6 21,4 9 29,0 
Håller helt med 20 71,4 17 54,9 
     
Totalt 28 100 31 100 
 

I tabell 4 redovisas fråga 10 ”Jag kommer att studera vidare på högskola/universitet efter 

gymnasiet”. Utifrån denna utläses att de informanter som läser svenska som andraspråk har i 

högre grad än de som läser svenska svarat att de är inställda på att studera vidare efter 

gymnasiet: 96,4 procent av SVA-informanterna vill studera vidare efter gymnasiet. 

Motsvarande siffra för SVE-informanterna är 77,4 procent. Samtidigt är 22,6 procent av 

eleverna som läser svenska osäkra på detsamma. Samtliga av de informanter ur SVE-gruppen 

som svarat vet ej är elever från teknikprogrammet.  

 

Tabell 4 Fråga 10: Jag kommer att studera vidare efter gymnasiet 
 SVA SVE 
 Antal Andel (%) Antal Andel (%) 
Ja 27 96,4 24 77,4 
Nej     
Vet ej 1 3,6 7 22,6 
     
Totalt 28 100 31 100 
 

 

4.2 Informanternas inställning till båda svenskämnena 

De frågor från enkäten som redovisas i detta avsnitt behandlar informanternas attityd och 

inställning till både svenska och svenska som andraspråk. Eleverna har i enkäten fått ta 

ställning till om de tycker att något av de två ämnena som undersökts är bättre än det andra. I 

tabell 5 redovisas fråga 17 i enkäten ”Jag tycker att ämnet svenska är bättre att läsa än ämnet 

svenska som andraspråk”. Utifrån de svar som informanterna gett på fråga 17 utläses att 
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andelen vet ej-svar är hög bland SVA-informanterna,	  35,7 procent. Den näst största andelen i 

informantgruppen har angett något av de medhållande svaren. Totalt utgör dessa svar 39,3 

procent medan den tredje gruppen, de två icke medhållande svarsalternativen har valts av 25 

procent av SVA-informanterna.  

 Över hälften av SVE-informanterna är osäkra på vilket ämne de anser vara bättre, 

samtidigt som 22,6 procent av dessa informanter valt svarsalternativet håller inte alls med. 

Totalt utgör andelen icke medhållande svar 25,5 procent, medan de positiva, medhållande 

svaren har angetts av 19,4 procent av SVE-informanterna. 

Även fråga 17 hade en öppen följdfråga som ett fåtal elever besvarade. Endast 8 av SVA-

informanterna har fyllt i den öppna följdfrågan till fråga 17. Informant 2 SVA L2 är en av 

dem som svarat att hon delvis håller med och menar att det kan vara svårare att få jobb och 

söka till universitet när det står att man läst svenska som andraspråk i betygsdokumentet. 

Liknande förklaringar ger även informant 3 SVA L2 och informant 18 SVA L2. Informant 11 

SVA L2 har istället svarat vet ej och följer upp frågan med kommentaren ”Jag är inte helt 

säker på skillnaderna mellan de olika ämnena”.  

Av de 11 informanter i SVE-gruppen som fyllt i följdfrågan har 4 svarat vet ej på fråga 17. 

Samtliga av dessa fyra ger liknande förklaringar. Informant 30 SVE L1 följer upp sitt vet ej-

svar med kommentaren ”[Jag] kan inte säga något för jag vet inte riktigt vad svenska som 

andraspråk är” medan de tre resterande informanter svarat ”Kan inte svara. Har endast läst 

svenska” eller ”Hur ska man kunna veta det?”. Informanterna 22 SVE L1 och 26 SVE L1 har 

istället svarat håller inte alls med i påståendet och menar att vilket ämne som är bättre att läsa 

helt beror på elevens behov och kunskaper i språket och 22 SVE L1 skriver ”[d]et är väl 

svenska som svenska. Bara för att man har det som andraspråk behöver inte det vara sämre”. 

Det bör dock påpekas att samtliga elever i SVE-gruppen som svarat håller helt med och 

därmed tycker att svenska är bättre att läsa än svenska som andraspråk läser vid 

teknikprogrammet. De informanter som däremot svarat håller inte alls med var alla från 

samhällsprogrammet.  

 

Tabell 5 Fråga 17: Jag tycker att ämnet svenska är bättre att läsa än svenska som andraspråk 
 SVA SVE 
 Antal Andel (%) Antal Andel (%) 
Håller inte alls med 4 14,3 7 22,6 
Håller delvis inte med 7 25,0 1 3,2 
Vet ej 10 35,7 17 54,8 
Håller delvis med 5 17,9 3 9,7 
Håller helt med 2 7,1 3 9,7 
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Totalt 28 100 31 100 
 

4.3.1 Kompisarnas inställning till båda svenskämnena 

Även fråga nummer 17 som presenteras i tabell 5:”Jag tycker att ämnet svenska är bättre att 

läsa än svenska som andraspråk” fick informanterna besvara med utgångspunkt i vad de tror 

att deras kompisar tycker i fråga 20: ”Jag tror att mina kompisar tycker att ämnet svenska är 

bättre att läsa än svenska som andraspråk”.  

 Om informanternas svar på fråga 17, som presenteras i tabell 7 och svaren på fråga 20 

som uppvisas i tabell 6 jämförs framträder några skillnader i informanternas svar. Den mest 

markanta skillnaden mellan svaren på fråga 17 och fråga 20 ses i gruppen av SVA-

informanter som svarat att de helt håller med i påståendet: 28,6 procent av SVA-

informanterna har angett detta svar. Om informanterna i SVA-gruppen som svarat håller 

delvis med räknas samman med håller helt med, stiger denna siffra till 42,9 procent. När 

informanterna utgick från sin egen attityd till frågan (fråga 17) är motsvarande siffra 25 

procent. De informanter i SVA-gruppen som angett svaren håller inte alls med och håller 

delvis inte med är sammanlagt 28,5 procent.  

Den sammanslagna siffran av de två medhållande svarsalternativen hos SVE-

informanterna är inte lika hög, 29 procent, men det är ändå en ökning från fråga 17, där 

informanterna utgick ifrån sin egen åsikt. Det är även en högre andel som svarat medhållande 

i påståendet än de informanter som valt alternativen håller inte alls med och håller delvis inte 

med. Andelen av det sammanslagna resultatet av de informanter som svarat håller inte alls 

med och håller delvis inte med genererar 19,3 procent 

 

Tabell 6 Fråga 20: Jag tror att mina kompisar tycker att ämnet svenska är bättre att läsa än 

svenska som andraspråk 

 SVA SVE 
 Antal Andel (%) Antal Andel (%) 
Håller inte alls med 2 7,1 1 3,2 
Håller delvis inte med 6 21,4 5 16,1 
Vet ej 8 28,6 16 51,6 
Håller delvis med 4 14,3 8 25,8 
Håller helt med 8 28,6 1 3,2 
     
Totalt 28 100 31 99,9 
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4.3 Informanternas inställning till betygets värde 

I de två följande tabellerna 7 och 8 visas resultaten av informanternas svar på fråga 15: ”Jag 

tycker att betyg A i svenska är värt mer än betyg A i svenska som andraspråk” och fråga 19 

”Jag tror att mina kompisar tycker att betyg A i svenska är värt mer än betyg A i svenska som 

andraspråk”. Dessa frågor handlar om hur informanterna värderar det egna ämnet i 

förhållande till det andra ämnet i svenska som de inte läser. 

 Som framgår av tabell 7, där fråga 15 redovisas, visar inte svaren på några markanta 

skillnader i svaren mellan de två informantgrupperna. Något fler av SVA-informanterna, 28,6 

procent, anser att betyg A i svenska är värt mer än samma betyg i svenska som andraspråk. 

Om de två positiva graderingarna respektive de två negativa graderingarna på Likertskalan 

slås ihop visar resultaten att andelen SVA-informanter som håller med i påståendet är större 

än den andel informanter som inte håller med: de informanter som har svarat håller delvis 

inte med eller håller inte alls med är 25,0 procent. Fler än dubbelt så många av SVA-

informanterna, 53,6 procent, har istället svarat håller delvis med eller håller helt med i 

påståendet att betyg A i svenska är värt mer än betyg A i svenska som andraspråk.  

 De informanter som läser ämnet svenska har en jämnare spridning mellan de positiva och 

negativa ställningstagandena. Båda alternativen representeras av 38,7 procent. Det bör också 

observeras att det bland både SVA-informanterna och SVE-informanterna finns en hög andel 

vet ej-svar: 21,4 respektive 22,6 procent. Anledningen till den höga siffran kan vara flera 

olika faktorer, något som diskuteras vidare i avsnitt 5.1. 

Enkätens fråga 15 hade också en följdfråga. Totalt har 15 informanter ur SVA-gruppen 

utvecklat sitt svar i följdfrågan varför. Av dessa 15 är det 11 informanter som har svarat att 

de helt håller med eller delvis håller med i påståendet. Dessa informanter hänvisar till andras 

åsikter i sina utvecklade svar och menar att många tror att svenska som andraspråk är lättare 

eftersom andraspråksundervisning anses vara på en mer grundläggande nivå. Därmed, menar 

informanterna, tror andra att de högre betygen också blir lättare att nå.   

Av de 31 informanter i SVE-gruppen är det 16 som svarat på följdfrågan. Av dessa är det 

10 som valt något av de två svarsalternativ som inte eller delvis inte håller med i påståendet 

och menar att ämnena är likvärdiga för att alla elever måste kämpa lika mycket för sitt betyg, 

oavsett vilken typ av svenskämne de läser. Informant 16 SVE L1 håller delvis med och 

menar att man snarare bör skatta betyget i svenska som andraspråk högre eftersom ”det är 

svårare när svenska inte är modersmålet”.  

 Bland de sju informanter som läser svenska, men som har ett annat modersmål, är det tre 

som håller med i påståendet att betyg A i svenska är värt mer. E av dessa informanter, 21 
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SVE L2 motiverar sitt svar med att påstå att kursen i svenska är ”snäppet svårare” och 

därmed också värderar betyget högre.  

 

Tabell 7 Fråga 15: Jag tycker att betyg A i svenska är värt mer än betyg A i svenska som 
andraspråk 
 SVA SVE 
 Antal Andel (%) Antal Andel (%) 
Håller inte alls med 6 21,4 8 25,8 
Håller delvis inte med 1 3,6 4 12,9 
Vet ej 6 21,4 7 22,6 
Håller delvis med 7 25,0 7 22,6 
Håller helt med 8 28,6 5 16,1 
     
Totalt 28 100 31 100 
 

4.3.1 Kompisarnas inställning till betygets värde 

Fråga 19: ”Jag tror att mina kompisar tycker att betyg A i svenska är värt mer än betyg A i 

svenska som andraspråk” redovisas i tabell 8 utgår ifrån vad informanterna tror att deras 

kompisar har för inställning till samma fråga som redovisas i tabell 7.  

När informanterna utgår ifrån kompisarnas perspektiv syns en tydligare spridning av 

svaren i jämförelse med fråga 15 som utgick från informanternas eget perspektiv. Bland 

andelen vet ej-svar har den största förändringen skett. Hos SVA-informanterna har denna 

siffra minskat från 21,4 till 10,7 procent. De informanter i SVA-gruppen som svarat håller 

helt med i påståendet om att deras kompisar värderar ett betyg i svenska högre är något färre 

än i den tidigare frågan: 25,0 procent.  

De informanter från SVE-gruppen som svarat vet ej är 45,2 – ungefär dubbelt så många 

som i fråga 15. Samtidigt har andelen SVE-elever som svarat håller helt med mycket lägre än 

hos SVA-gruppen: endast 9,6 procent. Bland de sju informanter i SVE-gruppen som har 

annat modersmål än svenska är det fyra av informanterna som helt håller med eller delvis 

håller med i påståendet. Bland de tre övriga av dessa informanter har en svarat håller inte alls 

med medan de två resterande har angett vet ej som svar. 

 

Tabell 8 Fråga 19: Jag tror att mina kompisar tycker att betyg A i svenska är värt mer än 
betyg A i svenska som andraspråk 

 SVA SVE 
 Antal Andel (%) Antal Andel (%) 
Håller inte alls med 5 17,8 2 6,5 
Håller delvis inte med 5 17,8 5 16,1 
Vet ej 3 10,7 14 45,2 
Håller delvis med 8 28,7 7 22,6 
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Håller helt med 7 25,0 3 9,6 
     
Totalt 28 100 31 100 
 

4.4 Svenska och svenska som andraspråk som två kurser  

I detta avsnitt presenteras fråga 11 ”Jag tycker det är bra att undervisningen i svenska är 

uppdelad i två ämnen: svenska och svenska som andraspråk” och fråga 18 ”Jag tycker att 

svenska och svenska som andraspråk inte ska vara uppdelat. Alla ska läsa samma ämne 

istället”. I tabell 9 redovisas informanternas svar på fråga 11 i enkäten. Svaren som SVA-

informanterna har angett är relativt utspridda bland de olika svarsalternativen, men ändå är 

det 57,2 procent som helt håller med om att det är bra att gymnasieskolans svenskämnen är 

uppdelade. På denna fråga är det endast 7,1 procent som svarat vet ej. Sammanslaget är det 

även 21,4 procent av informanterna i SVA-gruppen som svarat håller inte alls med och håller 

delvis inte med och som alltså inte tycker det är bra att ämnena i svenska är uppdelade.  

Samma sammanslagning av håller inte alls med och håller delvis inte med ger 6,5 procent 

hos SVE-informanterna. I SVE-gruppen har, liksom SVA-informanterna, de flesta av 

informanterna angett att det är bra att ämnena är uppdelade: 45,2 procent håller helt med i 

påståendet. Dock är andelen vet ej-svar mycket högre hos SVE-gruppen. Detta svarsalternativ 

valdes av 19,3 procent av informanterna i gruppen. 

Totalt har 42 av undersökningens 59 informanter svarat på den tillhörande följdfrågan 

varför. Bland informanterna i SVA-gruppen är det många som menar att de får bättre hjälp av 

läraren i svenska som andraspråksundervisningen och att undervisningen i svenska är, som 

informant 11 SVA L2 uttrycker det, ”för svårt för dom som är ovana med språket” samtidigt 

som informant 14 SVA L2 anser att svenska som andraspråk ”är lättare för invandrade 

elever”. Majoriteten av SVA-informanterna som är positiva till att ämnena är uppdelade 

poängterar också att de får extra hjälp av läraren i svenska som andraspråk, någonting de tror 

att de inte skulle få i undervisningen i ämnet svenska. Informant 15 SVA L2 har svarat håller 

helt med, förklarar varför hon anser att uppdelningen av ämnet är bra: 

 
För att de som är mindre bra på svenska kan få mer hjälp och den hjälp de behöver i svenska som 
andraspråk. Det är bra att det är uppdelad i två olika grupper/ämnen för att de som är mindre bra kan få 
hjälp och de som är bra på svenska kan utvecklas. 

 

Informanterna som svarat håller delvis inte med och även svarat på följdfrågan uttrycker i 

sina svar en önskan om att få läsa svenska som ett gemensamt ämne, men betonar samtidigt 
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vikten av att få tillgång till extra hjälp. Informanterna 1 SVA L2 och 2 SVA L2 är de två som 

svarat håller inte alls med på frågan. I svaren som informant 1 SVA L2 ger kan man tydligt 

se en negativ bild och ett stort missnöje med undervisningen i svenska som andraspråk över 

lag i alla svar i enkätundersökningen. Däremot utvecklas aldrig svaren i varför-följdfrågorna. 

Informant 2 SVA L2 har i grundskolan läst svenska och utvecklar sitt svar:  
 

Eftersom i en svenska som andraspråk klass talar många samma språk och då blir det väldigt  
rörigt. Däremot kan man gå i vanlig klass med svenskar och ändå få mer stöd från läraren för  
att kunna klara av uppgifterna. Jag gjorde så när jag gick i grundskolan och det gick mycket  
bra för mig i svenska.  

 

Av SVE-informanterna är det också majoriteten som valt att svara på följdfrågan och dessa 

informanter ser uppdelningen av ämnena som positiv. Argumenten – att svenska som 

andraspråk ger särskilt stöd och hjälp åt de som inte kan lika mycket svenska – är desamma 

som hos SVA-informanterna. Däremot har informanter ur SVE-gruppen också valt detta 

svarsalternativ, men utifrån ett annat ställningstagande. Exempelvis skriver informant 3 SVE 

L1 att ”de som har det [svenska] som andraspråk ligger på en annan nivå – att slå ihop dem 

[ämnena] skulle påverka undervisningens kvalite negativt”. En annan SVE-informant menar 

att uppdelningen är bra ”för att det skulle säkert bli mer röj om de var samma”. 

Svarsalternativet håller helt med verkar alltså vara uppdelat i två läger: elever som månar om 

att alla elever ska få så bra förutsättningar som möjligt att lära sig och elever som menar att 

andraspråkseleverna eventuellt skulle sänka undervisningens kvalité om alla 

svenskastudenter läste tillsammans. Alla de informanter som hör till det senare är elever i 

teknikklassen. Det bör emellertid tilläggas att många av teknikeleverna tillhör den grupp som 

har en positiv syn på ämnet svenska som andraspråk. Informant 12 SVE L1 skriver att 

uppdelningen är bra för att alla ska få den hjälp de behöver, men nämner också att ”de flesta 

som går svenska som andraspråk skulle nog klara av den vanliga kursen [svenska]”. 

De två informanter i SVE-gruppen som svarat håller delvis inte med har båda ett annat 

modersmål än svenska. 30 SVE L2 skriver, liksom många andra, att svenska som andraspråk 

är bra för de elever som behöver extra hjälp men belyser också problem med att de elever 

som läser svenska som andraspråk kan få kunskapsmässiga luckor. Informant 28 SVE L2 tar 

diskussionen om uppdelningen steget längre och menar att uppdelningen bidrar till 

segregering: ”Man delar då upp människor i två grupper. Ibland kan det bli fel”.  

 

Tabell 9 Fråga 11: Jag tycker att det är bra att undervisningen är uppdelad i två ämnen 
 SVA SVE 

 Antal Andel (%) Antal Andel (%) 
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Håller inte alls med 2 7,1 0 0 
Håller delvis inte med 4 14,3 2 6,5 
Vet ej 2 7,1 6 19,3 
Håller delvis med 4 14,3 9 29,0 
Håller helt med 16 57,2 14 45,2 
     
Totalt 28 100 31 100 
 

Även utifrån svaren på fråga 18 utläses att andelen vet ej-svar är relativt hög, 25 procent hos 

SVA-gruppen och 29 procent hos SVE-gruppen. Däremot kan man tydligt se att de två 

gruppernas åsikter i frågan går isär. Bland SVA-informanterna är det precis hälften av 

informanterna som helt eller delvis håller med om att ämnena svenska och svenska som 

andraspråk inte bör vara uppdelade. Endast tre informanter i SVA-gruppen har svarat håller 

inte alls med i påståendet.  

Hos informanterna i SVE-gruppen är utslaget det omvända. Av alla 31 informanter i SVE-

gruppen är det ingen som valt något av de två positiva svarsalternativen. Istället är 71 procent 

av dessa informanter som inte alls håller med eller delvis inte håller med om att alla elever 

ska läsa ett och samma svenskämne. SVE-informanterna verkar föredra att behålla de två 

svenskämnena uppdelade.  

Trots att fråga 11 och 18 behandlar i princip samma sak blir utslaget på fråga 18 Jag 

tycker att svenska och svenska som andraspråk inte ska vara uppdelat. Alla ska läsa samma 

ämne istället annorlunda än det svar som getts på fråga 11. 

 

Tabell 10 Fråga 18: Jag tycker att ämnena inte ska vara uppdelade. Alla ska läsa tillsammans 
 SVA SVE 
 Antal Andel (%) Antal Andel (%) 
Håller inte alls med 3 10,7 19 61,3 
Håller delvis inte med 4 14,3 3 9,7 
Vet ej 7 25,0 9 29,0 
Håller delvis med 8 28,6 0 0 
Håller helt med 6 21,4 0 0 
     
Totalt 28 100 31 100 
 

4.5 Val av svenskundervisning och modersmålsundervisning 

I den tredje delen av enkäten fick SVA-informanterna besvara fråga 24 ”Jag vill hellre läsa 

svenska än svenska som andraspråk”. Samma fråga, fast omvänd, ställdes även till samtliga i 

SVE-gruppen. Eftersom enkätens tredje del skiljer sig något åt mellan de två 

informantgrupperna återfinns den motsvarande frågan för SVE-informanterna som nummer 
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21 ”Jag vill hellre läsa svenska som andraspråk än svenska” i den del av enkäten som riktade 

sig till SVE-gruppen. 

De informanter som i undersökningen har uppgett att de har ett annat modersmål än 

svenska är totalt 35 stycken: 28 informanter som ingår i SVA-gruppen och sju av de 

informanter som ingår i SVE-gruppen.  

 Tio av SVA-informanterna har angett att de vill läsa svenska istället för svenska som 

andraspråk, en av informanterna har svarat vet ej och de resterande vill fortsätta läsa svenska 

som andraspråk. Samtliga informanter i SVE-gruppen med svenska som modersmål har 

svarat nej på frågan om att byta undervisning. De hänvisar till sitt modersmål och menar att 

de inte behöver någon undervisning i svenska som andraspråk. Även informant 11 SVE L1 

svarade nej på frågan men påpekar samtidigt att han inte anser att det spelar någon roll om 

han läser svenska eller svenska som andraspråk. Samtliga SVE-informanter som har annat 

modersmål än svenska angav också att de inte vill byta undervisning. Vad dessa kopplingar 

mellan modersmål och val av svenskämne har för betydelse diskuteras i avsnitt 5.3. 

 

Tabell 11 Fråga 21(SVE) /24(SVA): Vilket ämne som informanterna vill läsa 
 SVA SVE 
 Antal Andel (%) Antal Andel (%) 
Vill läsa svenska som andraspråk 17 60,7 0 0 
Vill läsa svenska 10 35,7 31 100 
Ej svar 1 3,6 0 0 
 28 100 31 100 
 

 

4.5.1 SVE-informanterna med annat modersmål än svenska och deras val av 

svenskundervisning 

De sju informanter med annat modersmål än svenska som ingår i SVE-gruppen har också i 

enkäten redovisat om de någon gång under sin skoltid har läst eller har blivit erbjudna att läsa 

svenska som andraspråk (se bilaga 2, fråga 22-24). Fyra av de sju eleverna har svarat att de 

antingen har läst eller blivit erbjudna att läsa svenska som andraspråk. Samtliga informanter 

som har läst svenska som andraspråk uppger i enkäten att de var de själva som fattat beslutet 

att tacka nej till undervisningen i svenska som andraspråk och istället välja att läsa svenska. 

Informant 28 SVE L2 är den enda av informanterna som blivit erbjuden undervisningen i 

svenska som andraspråk men tackat nej. Hon uppger i enkäten att hennes föräldrar påverkade 

hennes val att inte läsa svenska som andraspråk. Att hon tackat nej till erbjudandet beror på 

att ”mamma blev arg över det eftersom att jag ej behövde den extra hjälpen”. Övriga 
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informanter har endast skrivit ”vet ej” på frågan om varför de tackade nej till undervisningen 

i svenska som andraspråk. Vad dessa kopplingar mellan modersmål och val av svenskämne 

har för betydelse diskuteras i avsnitt 5.3. 

 

4.5.2 Korrelation mellan modersmål- och svenskundervisning 

De informanter som har ett annat modersmål än svenska har också i enkäten besvarat fråga 7: 

”Har du någon gång under din skoltid fått modersmålsundervisning?” följt av fråga 8: ”Om 

du svarade ja på fråga 7: går du på modersmålsundervisning nu?”. Deras svar redovisas i 

tabell B3 (se bilaga 3). I samma tabell redovisas även huruvida dessa informanter kryssat i att 

de vill läsa svenska eller inte. 

Tabell B3 visar att 27 av de totalt 35 informanter med annat modersmål än svenska 

tidigare under sin skoltid haft modersmålsundervisning. Detta motsvarar 77 % av 

informanterna. De som angett att de har modersmålsundervisning på gymnasiet är endast 12 

stycken, vilket utgör 34 % av de 35 informanterna.  

I gruppen med SVA-informanter är det tio stycken som i enkäten kryssat i att de vill byta 

undervisning till svenska. Av de tio informanterna är det endast två som idag har 

modersmålsundervisning i dari respektive arabiska. Resterande åtta har ingen sådan 

undervisning i dagsläget. De övriga 17 deltagarna i SVA-gruppen är nöjda med 

undervisningen i svenska som andraspråk och vill inte byta till svenska.  

Bland SVE-informanterna är det totalt sju informanter som läser svenska men som har ett 

annat modersmål än svenska. Fyra av de sju informanterna har haft modersmålsundervisning 

tidigare. Två av informanterna hade då modersmålsundervisning i kurdiska, en i arabiska och 

en i persiska. Ingen av dessa fyra informanter har valt att fortsätta sina modersmålsstudier på 

gymnasiet.   

Av de totalt 35 informanter som har annat modersmål än svenska – alla 28 i SVA-gruppen 

och sju informanter från SVE-gruppen – är det 15 som valt att har utvecklat sina svar i den 

tillhörande följdfrågan. De informanter som vill fortsätta undervisningen i svenska som 

andraspråk hänvisar här till lärandemiljö och kunskapsinhämtning när de resonerar kring 

varför de vill fortsätta med svenska som andraspråk. Bland de informanter som vill byta till 

svenska och som lämnat ett utvecklat svar på frågan varför kretsar svaren kring betyg, vidare 

studier och sociala aspekter. I tablå 2 presenteras de mest intressanta svaren från 

informanterna. 
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Informanter som vill läsa svenska som 

andraspråk 

Informanter som vill läsa svenska 

• ”Det känns lugnare på svas” 

• ”Jag lär mig på ett bättre och enklare sätt 

på svenska som andraspråk.” 

• ”Jag skulle säkert få sämre betyg annars” 

• ”Därför jag vill lära mig mer svenska.” 

• ”Jag tycker att jag får den hjälp jag vill ha 

i svenska som andraspråk.” 

• ”Jag trivs bra här.” 

• ”tycker att sva är mycket bättre” 

• ”Jag får mer information pa SVA.” 

• ”har bra Lärare” 

• ”Jag kryssade för ”Ja” ifall man får extra 

stöd under lektionen i svenska då är det bra 

eftersom man umgås med svenska 

människor i klassen och lär sig ännu mera.” 

• ”Tycker alla ska vara med i ett gemensamt 

klass, bortsett hur bra eller dålig man är på 

svenska.” 

• ”När man söker till universitet så har jag för 

mig att svenska är värd mer än svas.” 

 

Tablå 2 SVA-informanternas kommenterar sitt svar till fråga 24 ”Jag vill hellre läsa svenska 
än svenska som andraspråk” 
 

5 Diskussion 
Syftet med denna undersökning var att se om gymnasieelever anser att svenska och svenska 

som andraspråk är två likvärdiga ämnen. Jag ville också med undersökningen ta reda på vad 

dessa elever har för attityd och inställning till de två ämnena. I detta avslutande kapitel 

kommer resultaten att kopplas samman med dessa frågeställningar samt diskuteras och knytas 

an till den tidigare forskning som har presenterats. Kapitlet är indelat i fyra delar där den 

första behandlar avsnitt 4.1, 4.2 och 4.3 i resultatdelen. Anledningen till att dessa delar från 

resultatkapitlet slagits ihop i diskussionsdelen är för att visa på samband mellan elevernas 

attityd till det svenskämne de inte läser och vad de anser om betygets värde i de båda 

ämnena. Genom att förena sedda två aspekter i diskussionsdelen önskar jag kunna belysa 

undersökningens frågeställning om huruvida informanterna tycker att de två svenskämnena är 

jämlika eller inte. Den andra delen kopplas samman med resultatavsnittet 4.4 där resultatet av 

elevernas attityd till ett gemensamt svenskämne diskuteras. Den tredje och avslutande delen 

relaterat till resultatkapitlets avsnitt 4.5 där fokus läggs på SVA-informanternas attityder till 

ämnet svenska som andraspråk. I den fjärde delen av diskussionskapitlet sammanfattas 

slutligen de slutsatser som kan dras utifrån undersökningen. 
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5.1 Attityder ämnenas värde 

Utifrån undersökningens resultat kan det utläsas att de flesta informanter, oavsett om de läser 

svenska eller svenska som andraspråk, har en positiv inställning till det svenskämne de läser 

och majoriteten av informanterna planerar också att studera vidare efter gymnasiet. Trots den 

positiva inställningen till det egna ämnet är det många av informanterna som menar att ett 

högt betyg i ämnet svenska är värt mer än samma betyg i svenska som andraspråk. Det går i 

linje med att de också anser att det är bättre att läsa ämnet svenska än ämnet svenska som 

andraspråk. Framförallt speglas dessa attityder i svaren hos de informanter som själva läser 

svenska som andraspråk. Många av de informanter som anser att betyg A i svenska är värt 

mer än betyg A i svenska som andraspråk (enkätfråga 15) och som samtidigt tycker att det är 

bättre att läsa ämnet svenska än svenska som andraspråk (enkätfråga 17), hänvisar framförallt 

till social påverkan och att andra anser att ämnet svenska är bättre och betyget värt mer.  

Denna sociala påverkan på informanternas attityd kommer till uttryck framförallt då de får 

ta ställning till vad de tror att deras kompisar anser i frågan. I både fråga 18 och 20, som 

behandlar vad informanterna tror att deras kompisar anser har en större andel i båda 

informantgrupperna svarat att deras kompisar tycker att svenska är bättre än svenska som 

andraspråk och de menar också att betygen i svenska väger tyngre. Andelen är dock betydligt 

mycket högre hos SVA-informanterna än hos SVE-informanterna, där den senare 

informantgruppen istället har en högre andel vet ej-svar. Eftersom en individs attityder skapas 

i en social kontext kan informanternas tro om kompisarnas negativa inställning till ämnet 

bidra till att individens attityder också påverkas negativt (Abrahamsson 2009:205). 

De frågor i enkäten som rör gradering och jämförelse mellan svenska och svenska som 

andraspråk är totalt 12 stycken för SVA-informanterna och 11 stycken för SVE-

informanterna. Denna typ av frågor har en hög andel vet ej-svar, varför en generell slutsats 

om informanternas attityd inte kan dras utifrån resultatet. 

 Att andelen vet ej-svar är tämligen hög vid samtliga frågor med Likertskalor kan ha många 

anledningar, varav tre presenteras här. För det första kan informanterna ha lidit brist på ork 

och engagemang vilket resulterat i att de tar vet ej-alternativet. För det andra kan det röra sig 

om att informanterna helt enkelt inte reflekterat över dessa frågor tidigare och haft svårt att 

kanalisera sina tankar när undersökningen genomfördes. Attityder till dessa skolämnen verkar 

helt enkelt inte vara någonting som har diskuterats i större utsträckning. Få av eleverna verkar 

vara på det klara med vad som egentligen är skillnaden mellan de två ämnena vilket kan vara 



	  
34	  

en tredje orsak till den höga andelen vet ej-svar. Det faktum att eleverna är oinformerade om 

kunskapskraven och vad som skiljer de två ämnena åt bekräftar även Economou i sin 

avhandling och menar att förvirring ofta uppstår bland elever och föräldrar då de inte vet 

skillnaden på de två svenskämnena och därmed inte heller vet vad de väljer eller väljer bort 

när de gör sitt val (Economou 2007:132).  

 Samtidigt så bör en kritisk hållning till undersökningen hållas, då andelen vet ej-svar 

visade på en så pass hög andel i vissa frågor. Möjligen skulle ett annat val av metod kunna ha 

bidragit till att minska denna typ av svar och istället hjälpt informanterna att utveckla de svar 

de gett. Exempelvis kan en intervjumetod så nära till hands då denna typ av attitydfrågor står 

i fokus för undersökningen. 

Resultaten visar också att de SVE-informanter som kommer från teknikprogrammet var de 

som i störst utsträckning värderade ämnet svenska och dess betyg högre. Många av 

informanterna som också ingick i SVE-gruppen, men istället kom från samhällsvetarklassen 

hade omvända åsikter. Utifrån de teorier som ser attityder som en social konstruktion kan 

undersökningens resultat spegla en negativ attityd hos SVE-informanterna från teknikklassen 

gentemot ämnet svenska som andraspråk. Dessa attityder kan kopplas till Bijvoets kategorier 

om hur attityder byggs upp och framträder. Dessa SVE-informanters attityder grundar sig inte 

i kunskaper om ämnet i sig, eftersom många elever påpekar att de inte är säkra på vad som 

skiljer ämnena åt, utan snarare i vad dessa informanter har för känslomässiga föreställningar 

och värderingar gentemot den grupp individer som läser svenska som andraspråk (Bijvoet 

2013:124f). Att endast informanter från teknikklassen ansåg att ämnet svenska var bättre kan 

möjligen härledas till att i denna klass endast fanns en informant med annat modersmål än 

svenska. Det kan alltså röra sig om att dessa informanters attityder baseras på negativa 

uppfattningar och föreställningar om attitydsobjektet (alltså elever med svenska som 

andraspråk). 

  

5.2 Svenska som ett gemensamt ämne 

När det gäller fråga 11 ”Jag tycker det är bra att undervisningen i svenska är uppdelas i två 

ämnen” och fråga 18 ”Jag tycker att svenska och svenska som andraspråk inte ska vara 

uppdelat” är andelen positiva informanter från SVA-grupper högre än hos gruppen med SVE-

informanter. Några av SVA-informanterna menar att uppdelningen av ämnet bidrar till 

segregation, vilket var ett av de starkaste argumenten i Myndigheten för skolutvecklings 

rapport från 2004 där de argumenterade för ett gemensamt svenskämne (Economou 
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2007:136). SVA-informanterna visar sig dock vara kluvna i frågan. Samtidigt som hälften av 

SVA-informanterna tycker att det är bra att ämnena är uppdelade håller nästan lika många 

med i påståendet att alla elever bör läsa ämnet svenska tillsammans på gymnasiet. Å ena 

sidan menar de att de kan lära sig språket bättre om de läser svenska tillsammans med 

modersmålstalare, men å andra sidan belyser de samtidigt vikten av det stöd de får i svenska 

som andraspråk. Önskan om en gemensam undervisning hos eleverna som läser svenska som 

andraspråk kan betraktas som tämligen stark.  

SVE-informanterna är mer tveksamma till en sammanslagning av ämnena. Detta beror 

främst på att många av dessa informanter tycker att svenska som andraspråk är ett bra ämne 

för de elever som behöver den extra hjälpen och det stödet som ges under dessa lektioner. 

Samtidigt verkar även att antal elever anse att svenskämnets status skulle sjunka om de läste 

tillsammans med svenska som andraspråkseleverna. Att svenska som andraspråk anses ha låg 

status är någonting som diskuterats och debatterats länge (Economou 2007:33) och denna 

attityd till svenska som andraspråk verkar leva kvar och reproduceras hos unga 

gymnasieelever, trots att majoriteten av informanterna är positiva till ämnet svenska som 

andraspråk. Den positiva inställningen till ämnet hos SVE-informanterna, såväl som hos 

många av SVA-eleverna, grundar sig däremot i synen på ämnet svenska som andraspråk som 

ett stödämne och inte som ett ”riktigt”, självständigt ämne. Svenska som andraspråk riskerar 

därmed att bli betraktat som en tillfällig lösning under en begränsad period (Skolverket 

2008:52f). Med tanke på det relativt långa tidsspann som krävs för att tillgodogöra sig det 

ålderadekvata skolspråket kan det ta lång tid att komma ifatt L1-talarna om man kringgår 

behovet av svenska som andraspråksundervisningen (Cummins 2000:58f).  

 

5.3 Attityder till svenska som andraspråk 

Bland informanterna som läser svenska som andraspråk vill tio av 28 elever byta ämne från 

svenska som andraspråk till svenska. Sju informanter i SVE-gruppen läser svenska, men har 

ett annat modersmål än svenska. Totalt är det 17 av 35 informanter med annat modersmål än 

svenska som föredrar att läsa svenska framför svenska som andraspråk.  

Endast två av de tio SVA-informanter som vill byta till svenska har 

modersmålsundervisning och ingen av de informanter som redan läser svenska har i 

dagsläget modersmålsundervisning. Anledningen till att dessa elever hellre vill läsa svenska 

än svenska som andraspråk framgår inte av undersökningen och generella slutsatser kan inte 

dras utifrån dessa informanters svar på grund av det begränsade urvalet. Men det kan finnas 
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en möjlighet att de tio informanter som vill byta ämne till svenska har en mer positiv attityd 

till målspråket och målspråkstalarna än det egna modersmålet och dess talare. De kan därmed 

tänkas inneha en subtraktiv flerspråkighet. Den subtraktiva flerspråkigheten kan i sin tur 

bidra till missgynnande av båda språken och kan leda till att informanten får svårt att klara 

kunskapskraven i skolan (Abrahamsson 2009:199f). Att i samband med detta byta till ämnet 

svenska kan orsaka onödiga påfrestningar och problematik i skolarbetet för informanterna. 

Dessa negativa attityder till ämnet svenska som andraspråk kan vara ett resultat av det som 

Cummins beskriver som ett strukturellt maktförhållande där majoritetsgruppens attityder 

gentemot minoritetsgruppen är styrande (Economou 2007:13). För att undvika negativa 

attityder bland gymnasieelever gentemot minoritetsgrupper måste sådana attityder motarbetas 

från skolans sida genom tydlig information om vad det innebär att läsa respektive 

svenskämne. Denna typ av åtgärder skulle kunna gynna elevernas skolgång, kunskaps- och 

språkutveckling. 

 

5.4 Slutsats 

Utifrån de resultat som presenterats i kapitel 4 framgår att de flesta av informanterna i båda 

grupperna har övervägande positiva attityder till svenska som andraspråk och uppdelningen 

av de två ämnena. Ett fåtal av eleverna indikerar att de anser att skolans uppdelning i svenska 

och svenska som andraspråk bidrar till särskillnad av elever och befäster en segregerad 

samhällsstruktur. Det är emellertid ett stort antal som inte verkar ha reflekterat över denna typ 

av frågor tidigare och som inte heller vet vad som skiljer de två ämnena åt. Om eleverna på 

gymnasieskolan fortsätter att vara oinformerade och ha låg vetskap om de skillnader som 

finns mellan ämnena kan detta bidra till att negativa föreställningar reproduceras av eleverna. 

De informanter som i undersökningen visat tendenser till en negativ attityd till svenska som 

andraspråk är inte försumbart liten och bör därmed inte ignoreras. Tydlig information från 

skolledningens sida måste nå ut till eleverna så att deras uppfattningar, föreställningar och 

attityder om andraspråksgruppen har en sanningsenlig och informativ grund.  Att 

medvetandegöra samtliga elever om skillnaderna mellan ämnena kan bidra till en mer positiv 

attityd till de två svenskämnena, som i grunden också innebär att attityder till den ”den andra 

gruppen” av elever också förbättras. Information om ämnenas skillnader kan också hjälpa de 

elever med annat modersmål än svenska och deras föräldrar att bli medvetna om vad valet av 

svenskämne innebär för elevens språk- och kunskapsutveckling och vad de väljer när de 

fattar beslut om att läsa svenska eller svenska som andraspråk.  
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 Utifrån de svar som informanterna gett på de frågor som handlar om betyg och ämnenas 

värde visar undersökningens resultat att majoriteten av informanterna anser att det är bättre 

att läsa svenska istället för svenska som andraspråk. Störst utslag syns hos informanterna med 

svenska som andraspråk, där många anser att ämnet svenska är bättre att läsa och att betyg A 

i svenska är värt mer än betyg A i svenska som andraspråk. Resultaten från denna 

undersökning visar således att de två elevgrupperna inte anser att de två svenskämnena är 

likvärdiga. Det återstår därmed mycket arbete från skolans sida för att stärka statusen på 

ämnet svenska som andraspråk och få ämnet att bli mer attraktivt för de elever som är i behov 

av att läsa ämnet. Den enspråkighetsnorm som dominerar samhället i allmänhet och svenska 

skolan i synnerhet kan missgynna elever som är flerspråkiga och inte får använda de resurser 

och de tidigare erfarenheter som de besitter på sitt modersmål. Om modersmålets utveckling 

stagnerar så kan även inlärningen och utvecklingen av andraspråket missgynnas.  

 SVA-eleverna har en splittrad attityd i frågan om vilket ämne de ska läsa i gymnasiet. Dels 

vill de ha den stöttning som erbjuds i svenska som andraspårsundervisningen, men samtidigt 

är önskan om att läsa tillsammans med modersmålstalare stark hos många av SVA-

informanterna. Detta är inte en utopi. Genom att individualisera undervisningen och låta alla 

lärare utbildas inom de kompetenser om andraspråksutveckling som lärarna inom svenska 

som andraspråk innehar, kan ett flerspråkigt klassrum vara möjligt. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Enkäten 

Elevers attityder och inställning till svenska och svenska som andraspråk. 
	  
Del 1: Om dig själv 
Kön: � Man  � Kvinna  �  Övrigt 
 
1. Vilket år är du född?  
 
_________________________________________________________________ 
 
2. Vad har du för modersmål (ett eller flera)? 
 
_______________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
3. Vilket/vilka språk talas hemma hos dig? _____________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
4. Vilket gymnasieprogram går du? 
 
_________________________________________________________________ 
 
5. Vilket av dessa ämnen läser du just nu?  
Sätt ett kryss i rutan för det ämne du läser:  
� Svenska 1 
� Svenska 2 
� Svenska 3 
� Svenska som andraspråk 1 
� Svenska som andraspråk 2 
� Svenska som andraspråk 3 
 
 
6. Vilket språk lärde du dig tala först? 
 
____________________________________________________________________ 
 
7. Har du någon gång under din skoltid fått modersmålsundervisning? 

Ja Nej 
� � 

 
8. Om du svarade ja på fråga 1: Går du på modersmålsundervisning nu? 

Ja Nej 
� �  

 
 
Del 2: Dina åsikter 
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I den här delen ska du sätta ett kryss i den ruta som du tycker passar bäst in på din åsikt. Du har fem olika 
alternativ. Vissa av frågorna har följdfrågan varför. Om du kan, försök här att utveckla ditt svar och förklara 
varför du valde att sätta ett kryss i en viss ruta. 
 
 
9. Det är viktigt för mig att ha bra betyg i svenska/svenska som andraspråk. 
 

Håller inte alls 
med 

Håller delvis inte 
med 

Vet ej Håller delvis med Håller helt med 

� � � � � 
 
 
10. Jag kommer att studera vidare på högskola/universitet efter gymnasiet. 
 

Ja Nej Vet ej 
� � � 

 
 
11. Jag tycker att det är bra att undervisningen i svenska är uppdelad i två ämnen: svenska och svenska 
som andraspråk.  
 

Håller inte alls 
med 

Håller delvis inte 
med 

Vet ej Håller delvis med Håller helt med 

� � � � � 
 
Varför?______________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
12. Jag tycker att undervisningen i svenska/svenska som andraspråk är viktig. 
 

Håller inte alls 
med 

Håller delvis inte 
med 

Vet ej Håller delvis med Håller helt med 

� � � � � 
 
 
13. Jag är nöjd med mitt nuvarande betyg i svenska/svenska som andraspråk. 
 

Håller inte alls 
med 

Håller delvis inte 
med 

Vet ej Håller delvis med Håller helt med 

� � � � � 
 
 
14. Vilket betyg har du i svenska/svenska som andraspråk? Sätt ett kryss i rutan för ditt betyg. 
 
� A � B � C � D � E � F  � Jag har inte fått något betyg än 
 
 
 
15. Jag tycker att betyg A i svenska är värt mer än betyg A i svenska som andraspråk. 
 

Håller inte alls 
med 

Håller delvis inte 
med 

Vet ej Håller delvis med Håller helt med 
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� � � � � 
 
Varför?______________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
16. Det är svårare att få ett högt betyg i svenska än i svenska som andraspråk. 
 

Håller inte alls 
med 

Håller delvis inte 
med 

Vet ej Håller delvis med Håller helt med 

� � � � �  
  
 

17.  Jag tycker att ämnet svenska är bättre att läsa än ämnet svenska som andraspråk. 
 

Håller inte alls 
med 

Håller delvis inte 
med 

Vet ej Håller delvis med Håller helt med 

� � � � � 
 
Varför?______________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
18. Jag tycker att svenska och svenska som andraspråk inte ska vara uppdelat. Alla ska läsa samma ämne 
istället. 
 

Håller inte alls 
med 

Håller delvis inte 
med 

Vet ej Håller delvis med Håller helt med 

� � � � � 
 
 
Del 3: Om ditt ämne – frågor till dig som läser svenska som andraspråk 
 
19. Jag tror att mina kompisar tycker att betyg A i svenska är värt mer  
än betyg A i svenska som andraspråk. 
 

Håller inte alls 
med 

Håller delvis inte 
med 

Vet ej Håller delvis med Håller helt med 

� � � � �  
 

 
20. Jag tror att mina kompisar tycker att det är bättre att läsa svenska än att läsa svenska som 
andraspråk. 
 

Håller inte alls 
med 

Håller delvis inte 
med 

Vet ej Håller delvis med Håller helt med 

� � � � � 
 
 
21. Vilken årskurs gick du i när du började läsa svenska som andraspråk? 
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_____________________________________________________________________ 
 
 
22. Vem/vilka påverkade ditt val att läsa svenska som andraspråk: 
� Du själv 
� Din förälder/dina föräldrar/din eller dina vårdnadshavare 
� Din lärare 
� Annan person: ___________________________________________ 
 
 
23. Det är lättare för mig att lära mig svenska om jag läser svenska som andraspråk istället för svenska.  
 

Håller inte alls 
med 

Håller delvis inte 
med 

Vet ej Håller delvis med Håller helt med 

� � � � � 
 
Varför?______________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
24. Jag vill hellre läsa svenska istället för svenska som andraspråk. 
 � Ja  � Nej 
 
Varför?______________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Del 3: Om ditt ämne – frågor till dig som läser svenska 
 
19. Jag tror att mina kompisar tycker att betyg A i svenska är värt mer  
än betyg A i svenska som andraspråk. 
 

Håller inte alls 
med 

Håller delvis inte 
med 

Vet ej Håller delvis med Håller helt med 

� � � � �  
 

 
20. Jag tror att mina kompisar tycker att det är bättre att läsa svenska än att läsa svenska som 
andraspråk. 
 

Håller inte alls 
med 

Håller delvis inte 
med 

Vet ej Håller delvis med Håller helt med 

� � � � � 
 
 
21. Jag vill hellre läsa svenska som andraspråk istället för svenska. 
 � Ja  � Nej 
 
Varför?______________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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22. Har du någon gång blivit erbjuden att läsa svenska som andraspråk? 
 � Ja  � Nej 
 
 
Om du har svarat nej, gå till fråga 6. Om du svarat ja, fortsätt på fråga 5. 
 
 
 
23. Vilken årskurs gick du i när du blev erbjuden att läsa svenska som andraspråk? 
 
_____________________________________________________________________  
 
 
 
24. Har du någon gång under din skoltid läst ämnet svenska som andraspråk? 
 � Ja  � Nej 
 
 
Om du har svarat nej på fråga 6 är du klar med enkäten. Har du svarat ja, fortsätt till fråga 7, 8 och 9. 
 
 
25. Vilken årskurs gick du när du läste svenska som andraspråk? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
26. Varför tackade du nej till svenska som andraspråk-undervisningen?  
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
27. Vem/vilka var det som påverkade ditt val att inte läsa svenska som andraspråk: 
� Du själv 
� Din förälder/dina föräldrar/din eller dina vårdnadshavare 
� Din lärare 
� Annan person: ___________________________________________ 
 

Tack för din medverkan! 

 



Bilaga 2 – Resultat av frågor i enkäten som ej redovisas i 

uppsatsens resultatdel 

I denna bilaga redovisas de fleralternativsfrågor och de frågor baserade på Likertskalor som 
inte finns med i resultatdelen. Fritextfrågor, där informanterna med egna ord besvarat frågan 
kommer inte att redovisas i denna del då det har allt för stor plats.  
 
Del 2: Dina åsikter 
 
Fråga 9: Det är viktigt för mig att ha bra betyg i svenska/svenska som andraspråk 
 SVA SVE 
 Antal Andel (%) Antal Andel (%) 
Håller inte alls med 0 0 0 0 
Håller delvis inte med 0 0 3 9,7 
Vet ej 0 0 2 6,5 
Håller delvis med 5 17,9 11 35,4 
Håller helt med 23 82,1 15 48,4 
Totalt 28 100 31 100 
 
Fråga 13: Jag är nöjd med mitt nuvarande betyg i svenska/svenska som andraspråk 
 SVA SVE 
 Antal Andel (%) Antal Andel (%) 
Håller inte alls med 9 32,1 1 3,2 
Håller delvis inte med 7 25,0 7 22,6 
Vet ej 2 7,1 5 16,1 
Håller delvis med 6 21,4 13 41,9 
Håller helt med 4 14,3 5 16,1 
Totalt 28 99,9 31 99,9 
 
Fråga 14: Vilket betyg har du i svenska/svenska som andraspråk? 
 SVA SVE 
 Antal Andel (%) Antal  Andel (%) 
A   2 6,5 
B 1 3,6 3 9,7 
C 3 10,7 11 35,4 
D 7 25,0 11 35,4 
E 12 42,9 3 9,7 
F 2 7,1   
Jag har inte fått något betyg än 3 10,7 1 3,2 
Totalt 28 100 31 99,9 
 

Fråga 16: Det är svårare att få ett högt betyg i svenska än i svenska som andraspråk 
 SVA SVE 
 Antal Andel (%) Antal Andel (%) 
Håller inte alls med 10 35,7 2 6,5 
Håller delvis inte med 4 14,3 1 3,2 
Vet ej 6 21,4 23 74,2 
Håller delvis med 5 17,9 3 9,7 
Håller helt med 3 10,7 2 6,5 
Totalt 28 100 31 100,1 
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Del 3: Om ditt ämne – frågor till dig som läser svenska som andraspråk 
 
Fråga 22: Vem/vilka påverkade ditt val att läsa svenska som andraspråk? 
 SVA 
 Antal Andel (%) 
Du själv 17 60,7 
Din förälder/dina föräldrar/sin eller dina vårdnadshavare   
Din lärare 10 35,7 
Annan person 1 3,6 
Totalt 28 100 
 
Fråga 23: Det är lättare för mig att lära mig svenska om jag läser svenska som andraspråk 
 SVA 
 Antal Andel (%) 
Håller inte alls med 2 7,1 
Håller delvis inte med 5 17,9 
Vet ej 8 28,6 
Håller delvis med 9 32,1 
Håller helt med 4 14,3 
Totalt 28 100 
	  
	  
Del 3: Om ditt ämne – frågor till dig som läser svenska som andraspråk 
 
Fråga 27: Vem/vilka påverkade ditt val att inteläsa svenska som andraspråk?1 
 SVE 
 Antal Andel (%) 
Du själv 5 71,4 
Din förälder/dina föräldrar/sin eller dina vårdnadshavare 1 14,3 
Din lärare 0 0 
Annan person 0 0 
Ej svar 1 14,3 
Totalt 7 100 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Denna	  fråga	  har	  endast	  de	  informanter	  i	  SVE-‐gruppen	  som	  har	  annat	  modersmål	  än	  
svenska	  besvarat,	  där	  av	  är	  antalet	  informanter	  endast	  sju,	  inte	  31.	  	  



 
	  

Bilaga 3 – Tabell över informanters modersmålsundervisning  

	  
Tabell B2 Modersmålsundervisning hos informanter med annat modersmål än svenska 
Informant	   Har	  haft	  

modersmålsundervisning	  
Har	  
modersmålsundervisning	  

Vill	  läsa	  SVE	  

1 SVA L2 JA JA JA 
2 SVA L2 JA NEJ JA 
3 SVA L2 JA JA JA 
4 SVA L2 NEJ NEJ JA 
5 SVA L2 JA JA NEJ 
6 SVA L2 JA NEJ JA 
7 SVA L2 JA NEJ NEJ 
8 SVA L2 JA NEJ NEJ 
9 SVA L2 NEJ NEJ NEJ 
10 SVA L2 JA NEJ JA 
11 SVA L2 NEJ NEJ NEJ 
12 SVA L2 JA JA NEJ 
13 SVA L2 JA JA NEJ 
14 SVA L2 JA NEJ JA 
15 SVA L2 JA NEJ NEJ 
16 SVA L2 JA JA NEJ 
17 SVA L2 JA JA NEJ 
18 SVA L2 NEJ NEJ JA 
19 SVA L2 JA JA NEJ 
20 SVA L2 JA NEJ JA 
21 SVA L2 JA JA NEJ 
22 SVA L2 JA NEJ NEJ 
23 SVA L2 JA NEJ NEJ 
24 SVA L2 JA JA NEJ 
25 SVA L2 JA NEJ NEJ 
26 SVA L2 JA JA NEJ 
27 SVA L2 JA JA NEJ 
28 SVA L2 NEJ  NEJ  JA 
1 SVE L2 JA NEJ Läser SVE 
20 SVE L2 JA NEJ Läser SVE 
21 SVE L2 NEJ NEJ Läser SVE 
28 SVE L2 NEJ NEJ Läser SVE 
29 SVE L2 JA NEJ Läser SVE 
30 SVE L2 NEJ NEJ Läser SVE 
31 SVE L2 JA NEJ Läser SVE 
	  


