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Abstract 
Effectiveness of second language education in Sweden has been debated in the media 
and among lawmakers as well as within several fields of research, but few of the 
participants have had opportunity to comment on the matter. Therefore, the aim of 
this study was to examine and clarify the views of some Swedish second language 
learners on how the educational system is meeting curriculum goals regarding 
possibilities to take part in work and community settings. Five learners of Swedish as a 
second language underwent a semi-structured interview, while five other second 
language learners participated in a survey on the same topic. The collected materials are 
then grouped and presented by theme and discussed. The results suggest that while 
second language learners of Swedish appreciate the opportunity to take part in the 
education because it gave them a way into other school subjects, they also feel that the 
course organization and content has not been the springboard into social and career 
settings prescribed in the syllabus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: grundskola, gymnasiet, svenska som 
andraspråk, arbetsliv, integration och samhällsdeltagande 
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1 Inledning 
 
”Vi ser ett behov av […] undersökningar baserade i lokala och detaljerade 
analyser av SVA-ämnets (och andra ämnens) undervisningspraktik, dvs. fler 
studier som bidrar med rika data genererade i dialog med dem som berörs.” (Hedman 
& Magnusson 2018, s. 17) 

 
Att lära sig ett nytt språk, oavsett ålder, är en utmaning som berör inlärares identitet 
och framtidsutsikter i den nya språkliga miljön, även långt efter undervisningens slut. 
Det är av denna anledning viktigt reflektera och utvärdera vad som tidigare prövats, 
hur det fungerat och vad det faktiskt lett till för de elever för att vidare utveckla dagens 
andraspråksundervisning. Det är utifrån detta perspektiv, med den ständigt pågående 
diskursen mellan forskare, beslutsfattare och media i åtanke, av största vikt att öppna 
upp möjligheter för dialog med andraspråksinlärare.   
 
 
1.1 Bakgrund 
I det här avsnittet redogörs för bakgrunden till studiens syfte och frågeställningar, dvs 
framväxten av svenska som andraspråk som ämne och de regelverk som bestämmer 
vilka kunskaper utbildningen ska syfta till.  
 
Med bakgrund i svenska som andraspråk (SVA), i egenskap av skolämne såväl som 
förmåga har forskningen kring ämnet på många sätt varit fall för häftig diskurs på 
skolpolitisk nivå. Vid införandet av svenska som andraspråk som gymnasieämne 1989, 
efter att tidigare benämnts som extraundervisning förändrades också möjligheterna för 
att diskutera ett införande av SVA som grundskoleämne, där beslutsfattare fortfarande 
var oense kring om ämnet ens kunde fungera självständigt. Likaså berörde diskussionen 
risken att ett införande skulle kunna bidra till differentiering och marginalisering av 
andraspråksinlärare, istället för att som hittills ha fungerat som en språngbräda in i den 
reguljära svenskundervisningen, en attityd som hade inverkan på beslutet att åter ta bort 
ämnet 1993.  Mot bakgrund av att andraspråkselever som grupp innehade en bred och 
varierande språklig och kulturell bakgrund, fattades beslutet att införa svenska som 
andraspråk som självständigt skolämne i hela skolsystemet 1995. För första gången 
kunde andraspråksundervisningen faktiskt implementeras, kartläggas och beprövas, 
vilket också gjordes (Tingbjörn 2004). 
 
Jakten på en formel för andraspråksutbildning som bygger på rättvisa och jämlikhet har 
konsekvent gjort sig tydlig i den skolpolitiska diskursen, där likvärdighet blivit ett 
centralt, men mångfacetterat begrepp. West Allodi (2007) beskriver hur likvärdighet, i 
förhållande till hur svenska som andraspråk kan och bör organiseras på ett sätt som är 
likvärdigt ämnet svenska, kan förstås på flera sätt; att få tillgång till samma utbildning, 
förutsättningar och bedömning (equality-as-uniformity), eller att få tillgång till utbildning 
utformad efter varje individs egna förutsättningar och behov (equality-as-equal-
opportunity). Den nya andraspråksundervisningen visade sig, trots styrdokumentens 
ambition att öka jämlikheten i skolan, svår att fullgöra i praktiken på grund av 
omständigheter som begränsad lärarbehörighet, brist på adekvata bedömnings-
instrument och inte minst elever, skolpersonal och anhörigas attityd kring SVA ämnets 
status som skolämne (Tingbjörn 2004, Hyltenstam & Milani 2012, Skolinspektionen, 
2010). Den svenska som andraspråksutbildning som erbjuds enligt nuvarande styr-
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dokument, som ett parallellämne till svenska, kan härmed benämnas som organiserad 
och instiftad utifrån definitionen equality-as-equal-opportunity. Detta för att undervisnings-
upplägget, i enlighet med forskning, styrs av individens medhavda förutsättningar och 
behov med motiveringen att inlärning av första- respektive andraspråk skiljer sig åt. 
(Hedman & Magnusson 2018). 
 

1.1.2 Styrdokument 
I enlighet med studiens syfte redogörs i följande stycke för de formuleringar i läro-
planerna från 1994 (Lpo 94/Lpf 94) respektive 2011 (Lgr 11/Gy 11), samt de två 
tvingande lagarna Skollag och Diskrimineringslag som berör andraspråkselevers 
möjligheter att delta i arbets- och samhällsliv till följd av deltagande i svenska som 
andraspråk. 
 

1.1.2.1 Grundskolan 
I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet samt förskoleklass- och fritids-
hemsverksamheterna (Lpo 94), författas SVA-undervisningens målsättning vara 
”funktionell behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som elever med 
svenska som modersmål har”, också preciserat som ”förstaspråksnivå i svenska”. Detta, 
menar Skolverket (2009), ger elever ”förutsättningar att kunna leva och verka i det 
svenska samhället på samma villkor som elever med svenska som modersmål” (s. 34). 
Syftesavsnittet beskriver förmågan att kommunicera i tal och skrift som ”en 
förutsättning för elevernas fortsatta liv och verksamhet”, bland annat med hänvisning 
till hur andraspråkselever kan uppleva svårigheter i att effektivt delta i skolunder-
visningen. Utbildningens ambition beskrivs vidare vara att eleverna ”tillägna sig en 
sådan språkbehärskning att de med fullt utbyte kan tillgodogöra sig utbildningen i andra 
ämnen och kan ingå i kamratgemenskapen och i det svenska samhället” (Skolverket 
2009, s. 34).  
 
De övergripande målen för svenska som andraspråk i Lpo 94 innehåller flera 
formuleringar kring specifika aspekter av det svenska samhället som eleverna ska få ta 
del av genom undervisningen. Utöver det svenska språkets uppbyggnad skulle även 
svensk kultur och värdegrund, i samhället och i media, och utvecklingsgången för 
inlärandet av ett andraspråk behandlas. I de övergripande målen för den läroplan som 
ersatte Lpo 94, benämnd Lgr 11, skrevs mål och syftesbeskrivningar för svenska som 
andraspråk i grundskolan om med tydliga referenser till andraspråksinlärning som en 
process. Det förut beskrivna målet att uppnå infödd språklig nivå förmildrades till 
ambitionen att ”ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin 
kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet” (Skolverket, 2018, 
s. 269). Dokumentet talar vidare om att eleverna ska lära sig att välja och använda 
språkliga strategier för att göra sig förstådda, exempelvis genom uttalsträning med 
grund i vikten av korrekt prosodi i effektiv kommunikation. 
 
1.1.2.2 Gymnasieskolan 
I motsvarande läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), som reglerade gymnasie-
skolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, statens skolor för vuxna samt 
vuxenutbildningen för utvecklingsstörda, föreskrevs hur svenska som andraspråk skulle 
undervisas på högre nivå. Detta innefattade kurserna Svenska som andraspråk A och 
Svenska som andraspråk B. Kursplanerna för de två ämnena berörde förutom språk-
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behandling, också ”oskrivna regler och rollförväntningar” i kommunikation på mål-
språket samt förmågan att ”samtala om och diskutera aktuella frågor och sociala och 
kulturella företeelser, beskriva erfarenheter av sin kultur och jämföra med den svenska 
kulturen” (Skolverket 1995, s. 13).  
 
I den nya läroplan som togs i kraft år 2011 gällande den svenska gymnasieutbildningen, 
och dess hantering av ämnet SVA i form av kurserna Svenska som andraspråk 1, Svenska 
som andraspråk 2, och Svenska som andraspråk 3, hade ämnesplaner och kunskapskrav 
ytterligare specificerats i jämförelse med sina föregångare. Syftesbeskrivningen hade 
också förändrats, med större fokus på andraspråkstalarens möjlighet till interaktion och 
delaktighet i samhälls- och arbetsliv än att uppnå språklig förmåga på infödd nivå. 
Utöver kunskap i och kring det svenska språket, föreskrivs andraspråksundervisningen 
ge elever möjlighet att möta målspråket, reflektera över attityder, status och socio-
ekonomisk klassificering av språkliga variationer, samt behandling av texter anknutna 
till vardags-, samhälls- och arbetsliv. Dokumentet formulerar följande kunskapskrav 
för att summera kompetensen alla elever ska ha uppnått vid utbildningens slut; 
”ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den 
skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall” 
(Skolverket 2011, s. 184). 
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att utforska och belysa några andraspråksinlärares 
upplevelser av SVA-undervisningen i grundskola och gymnasium, och dess påverkan 
på deras framtida karriär- och samhällsdeltagande.  
 
Studien grundar sig i följande frågeställningar: 

1. Vilken syn har eleverna på sin SVA-undervisning utifrån den rådande 
utbildningsformen?  

2. Hur upplever elever att SVA-undervisningen påverkat deras möjlighet att delta 
i karriär- och samhällssammanhang efter utbildningstiden? 
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2 Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt redogörs för de två teoretiska utgångspunkter på vilka studien och dess 
resultatanalys vilar. 
 
2.1 Enspråkighetsnorm 
Den enspråkighetsnorm – ”en majoritetsspråkbaserad hegemoni” som Lindberg (2008) 
lyfter som betydande för andraspråksinlärares framgång i skola och samhälle (s. 82) är 
en av de aspekter som forskningen kring andraspråksinlärares behov har berört. I 
samstämmighet med Lindberg menar Elmeroth (2006) att styrdokumentens mål för 
SVA är utformade utifrån ett ”enspråkigt monokulturellt” perspektiv som inte tar 
hänsyn till andraspråksutvecklingens, och därmed andraspråkinlärarens, behov och 
förutsättningar (s. 181). Skapandet av en skola där elevers bakgrund och tidigare 
erfarenheter kan tillvaratas, och där en interkulturell deltagarskara speglas i ett inter-
kulturellt förhållningssätt, ska enligt styrdokumenten vara ett av målen med svenska 
som andraspråk som ämne. Elmeroth (2008), Fridlund (2011) och Norberg Brorsson 
& Lainio (2015) påvisar vikten av att lärare innehar kompetens och utbildning för att 
faktiskt uppnå Skolverkets målsättningar kring inkludering och likvärdighet i yrket. Här 
ingår kunskap kring effekten av samhällets och omgivningens uppfattningar och 
föreställningar om ämnet och dess deltagare. Differentieringen mellan första- och 
andraspråkstalare som sker genom skolväsendets uppdelande mellan de två svensk-
ämnena, legitimerar också rådande sociokulturella normer och fördomar (Carlsson 
2003) kring vilken språkanvändning, och därmed vilka språkanvändare, som ska 
accepteras i samhället.  
 
Lindberg & Hyltenstam (2013) beskriver också hur de elever som läser svenska som 
andraspråk både i grundskola och gymnasiet på alla sätt är en heterogen grupp med 
framförallt särskiljande faktorer sinsemellan. De främst avgörande faktorerna anses 
vara vistelsetid i Sverige (vissa är nyinflyttade och andra har bott här hela livet), ålder 
vid inlärningen, samt den individuella språkliga och sociala kulturella bakgrunden. 
Vidare är den flerspråkiga verklighet som många SVA-elever erfar lika varierande. 
Många har växt upp med svenska vid sidan om ett annat språk, andra har lärt sig att 
begränsa sitt förstaspråk till slutna sociala sammanhang och ytterligare andra 
kombinerar språkkunskaperna för att skapa en funktionell vardagskommunikation. 
Den gemensamma faktorn, som enligt Skolverket (2011, 2017) kvalificerar dem för 
deltagande i svenska som andraspråk, är att de i hem eller närmiljö har växt upp med 
ett annat språk än svenska (Håkansson 2003). 
 
Vad som är ett förstaspråk, och därmed vem som anses behöva undervisning i svenska 
som andraspråk, är en fråga av högst arbiträr art. Detta belyser Anna Sahlée (2017) i en 
studie som syftade till att ta reda på om det är möjligt att vetenskapligt mäta vilket som 
är en individs första- respektive andraspråk. Sahlée fann att det i andra fall än då en 
person är nyanländ i ett land och därmed tydligt inte förstår eller kan göra sig förstådd 
på språket, är en extremt komplex sak att avgöra. De kriterier som skolväsendet 
använder för att välja ut vilka som ska ges tillgång till svenska som andraspråk täcker in 
en mycket större grupp, vars gemensamma, kvalificerande, kännetecken är ”en icke-
svenskspråkig eller utländsk markör” (Sahlée 2017, s. 44). Denna urvalsfaktor är i sig 
svår att urskilja eftersom de allra flesta elever kan betraktas som flerspråkiga, eftersom 
de lever och verkar i ett flerspråkigt samhälle. 
 



 9 

2.2 Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet, beskriver kunskap som de kulturhistoriska idéer och 
för att skapa och förstå verkligheten ”som vi blir delaktiga i igenom interaktion med 
andra människor” (Säljö 2000, s. 21). Perspektivets grund ligger i utvecklings-
psykologen Vygotskys (1978) teori om en proximal utvecklingszon, som beskriver den 
kunskapsnivå individen kan appropriera genom mediering, dvs interaktion med mer 
erfarna personer (Lindberg, 2013). Den tyngd som således åläggs kommunikativa 
processer inom det sociokulturella perspektivet gör möjligheten att kommunicera kring 
eftersträvansvärda idéer och normer central i alla inlärningsprocesser. Detta gäller inte 
minst när det kommer till språkinlärning, där språkutvecklingen bidrar till individens 
förmåga att ”tänka inom ramen för en viss kultur och en viss samhällelig gemenskap” 
(Säljö 2000, s. 67). Även Axelsson (2013) förespråkar en sociokulturellt stödjande miljö 
som en av de viktigaste komponenterna för en framgångsrik utbildning för 
andraspråkselever, som innefattar sociala och kulturella interaktionsprocesser med 
familj och vänner såväl som med skolan och det övriga samhället.   
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3 Tidigare forskning 
Forskning kring svenska som andraspråk begränsas inte bara av fältets faktiska existens-
tid, utan också av att de faktorer som spelar in i språkinlärning är mycket komplexa. 
Diskursen utgår ofta från ämnets implementeringsproblematik och dess pedagogiska 
legitimitet och funktion (Vetenskapsrådet 2012). Nedan följer tre avsnitt som berör 
dessa aspekter utifrån arbetsmarknad, gemenskap och integration för andraspråks-
inlärare. 
 
3.1 Andraspråkstalare på arbetsmarknaden 
I Boyd & Bredänges (2013) studie av utländska lärares situation på arbetsmarknaden 
granskades hur arbetsgivare tar ställning till brytningsgrad och uttalsvariationer vid 
rekrytering. Undersökningen inkluderade data insamlade av elever, skolledning och de 
utländska lärarna själva. Gemensamt mellan många av informanterna i studien var en 
oro över utomståendes förväntat negativa reaktioner på och mobbning av de utländska 
lärarna, samt att uppfattade språkförbristningar hos lärarna ålades allt ansvar vid 
problem, speciellt av kommunikativ art. Medan elever med svenska som förstaspråk 
hade lätt för att tänka sig att undervisas av pedagoger med brytning, medan elever med 
begränsad svenskkunskap lade stor vikt vid lärarnas svenska språkfärdighet. Detta, 
resonerar författarna, kan kopplas till det upplevda behovet av ”bra infödda svenska 
modeller för sin språkutveckling” (Boyd & Bredänge, 2013, s. 450). Denna önskan 
framkom även när studien undersökte hur lärarkollegor och till barn i lägre åldrar ställde 
sig till undervisning av lärare med svenska som andraspråk. Här låg oron i att läraren 
kanske skulle misslyckas med uppdraget att lära barnen läsa och skriva korrekt om 
denne inte pratade ”perfekt svenska”, eller med brytning. Det förekom också 
likställande av brytning med dålig språkbehärskning allmänt. I samtal kring anställning 
av lärare med svenska som andraspråk uppgav skolledare, förutom oron över föräldrars 
åsikter om lärarnas språkliga brister, oro för att de kunde ha ”en annorlunda kunskaps-
syn och undervisningsstil och därmed avvika från den värdegrund som ska prägla den 
svenska skolan” (Boyd & Bredänge 2013, s. 453).  
 
När skolledare tillfrågades kring vilken aspekt som åläggs störst vikt under rekryterings-
processen framhölls samarbetsförmåga och att kunna passa in i arbetslaget som mycket 
viktiga, medan mångfald och goda ämneskunskaper inte framstod som lika viktiga. 
Denna syn på andraspråkstalare av svenska på arbetsmarknaden synliggjordes också i 
en kartläggning av arbetssituationen för utländska lärare av Högskoleverket (2006), där 
skolledare angav bristande språkkunskaper som huvudskäl för tveksamhet vid 
anställning, följt av rädsla för en annorlunda värdegrund. Boyd & Bredänge menar 
vidare att den negativa attityden mot arbetstagare med svenska som andraspråk i skolan 
kan misstänkas vara överförbara på andra yrkesområden där språkbehärskning är 
viktigt i yrkesutövningen. De tillfrågade lärarna upplevde konstant rädsla för att göra 
fel, speciellt då språkliga brister ofta uppmärksammas på en så språkintensiv och social 
arbetsplats som skolan. En alltför stark brytning kan här leda till missförstånd och 
negativa attityder om läraren som ”alltför osvensk i språk och beteende” (Boyd & 
Bredänge, s. 451), vilket både drabbar läraren personligen dennes möjlighet att utöva 
sitt yrke effektivt.  
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3.2 Vikten av interaktion och gemenskap 
Abrahamsson (2009) uttrycker i sin forskning vikten och resultat av inflöde och 
interaktion med målspråket för andraspråksinlärare. Forskaren menar att interaktionen 
påverkar faktorer som inlärningshastighet, grammatisk korrekthet och situations-
baserad kommunikativ förmåga vilket i sin tur påverkar andraspråksinlärarens slutliga 
behärskningsnivå. Han lyfter vidare hur socioekonomisk status, där utbildning, 
yrkeskunskap, ekonomiskt och socialt kapital, såväl som föräldrars utbildnings- och 
arbetsbakgrund räknas in, tenderar att påverka den andraspråksinlärning som sker i 
skolan, precis som den gör i andra teoretiska ämnen. Abrahamsson (2009) lyfter ”socialt 
betingade attityder gentemot målspråket och dess kultur och talare men även gentemot 
den egna etniska gruppen”, (s. 199) som en essentiell faktor som påverkar andra-
språksinlärningen. Om andraspråksinlärarens attityd mot målspråket och dess 
användare är negativ riskerar detta att påverka inlärningen negativt, medan en positiv 
attityd ger en bättre prognos. Vidare spelar attityden mot den egna språkliga, eller 
etniska, gruppen in; om den är negativ riskerar andraspråket att premieras med 
nedprioritering eller bortfall av förstaspråket som resultat (Elmeroth 2008).  
 
3.3 Språk och integration 
Integration bör förstås som en komplex och mångfacetterad process som påverkar på 
individ, grupp och samhällsnivå (Hedman & Eklund 1998). Exempel på detta är hur en 
individ kan anses integrerad i vissa avseenden och segregeras i andra. Detta gör sig 
också tydligt när andraspråksinlärare förväntas vara delaktiga i samhället men samtidigt 
åberopar rätten till sin sociokulturella identitet (Diaz 1993, Widgren 1982). I 
sammanhanget utgör språket en viktig grund för det sociala samspelet och 
interpersonella rollförhandlandet som krävs för ett samhällsdeltagande. Detta är inte 
minst sant i ett samhälle med en stark norm kring språkkunskaper; där goda 
språkkunskaper blir en säkerhetsfråga ifråga om att bejaka individuella rättigheter och 
skyldigheter (Rosén & Bagga-Gupta, 2013). Den språkliga barriär som riskerar att 
drabba den med annat modersmål är alltså inte begränsad till individens möjlighet att 
föra sin talan utåt, utan också dess möjlighet att ta in information utifrån (Hedman & 
Eklund 1998), och blir lätt en bidragande faktor till distans mellan inlärare och samhälle.  
Utbildningsforskaren Taylor (2008) konstaterar att skolans roll som integrations-
verktyg, inte bara akademiskt utan i hela samhället, riskerar att gå förlorad om lärare 
och ledning inte förstår andraspråksinlärares specifika behov och förutsättningar. Det 
innefattar alla samhällets attityder och förväntningar kring individen utifrån dess 
språkkunskaper. Likaledes problematiserar Allen (2006) akademisk språkundervisning 
som huvudsakligt fokus vid andraspråksinlärares integration, när skolan också ska verka 
som språngbräda in i vidare samhällsdeltagande med behov av bred kommunikativ och 
sociokulturell repertoar.  
 
Att mäta en individs integrationsnivå är svårt utan kvantitativa data som språkkunskap, 
men eftersom språkinlärningen inte sker i ett vakuum måste den sociokulturella texten 
has i åtanke vid en sådan granskning. Schumanns ackulturationsmodell är ett verktyg 
för att beskriva av hur den sociokulturella kontexten påverkar andraspråksinlärares 
språkutveckling. Enligt Schumanns modell kan andraspråksinlärare ses som parter som 
befinner sig i relation till ett målspråk beroende på social respektive psykologisk distans. 
Den sociala distansen avser faktorer som på gruppnivå samverkar med inläraren, 
medan den psykologiska distansen ligger i individens egna förutsättningar. De fyra 
faktorer som omnämns tillhöra den sociala distansen är statusskillnader mellan första- 
och målspråket, möjligheter till assimilering i samhället, förväntad närvarotid i landet 
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och skillnader mellan inlärar- och målspråklig kultur.  Faktorer som reglerar psykologisk 
distans är inlärarens inflytande och motivation i integrationsprocessen, trygghet i att 
använda målspråket, hur inläraren processar den nya kulturen samt mängden tid och 
motivation som finns att tillgå (Schumann 1987). I ett optimalt inlärarscenario skulle 
alltså andraspråksundervisningen behöva beröra alla dessa faktorer, som i sig varierar 
utifrån individens medfödda förmågor och erfarenheter (Abrahamsson 2009). 
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4 Metod 
I detta avsnitt redogörs för studiens urval och avgränsningar vid insamling av data, 
bakgrund och motivering till metoderna kvalitativ intervju och kvantitativ enkätstudie, 
forskningsetiska överväganden, genomförande och analysmetod.  
 
4.1 Urval och avgränsningar 
Utgångspunkten för studiens insamlade data var att genom subjektivt urval finna 
respondenter som deltagit i SVA under både Lpo 94/Lpf 94 och Lgr 11/Gy 11. 
Anledningen till detta var att granska eventuella skillnader mellan de två olika 
tidsperioderna utöver elevernas generella upplevelse av sin utbildning.  
 
Fem kvalificerade informanter deltog i intervjustudien. De respondenter som studerat 
SVA under de äldre läroplanerna (Lpo 94/Lpf 94) kontaktades inledningsvis genom 
efterlysning i sociala medier. De respondenter som studerat under de senare 
läroplansvarianterna (Lgr 11/Gy 11) kontaktades genom skolpersonal vid två olika 
västsvenska gymnasieskolor som förmedlat det anknutna missivbrevet (se Bilaga 1). Av 
de fem tillfrågade informanterna i intervjustudien hade tre informanter deltagit i SVA 
på gymnasienivå (varav två under Lpf 94 och en under Gy 11) och de övriga på grund-
skolenivå (båda under Lgr 11).  
 
I enkätstudien deltog fem andra informanter som kommit i kontakt med studien efter 
en presentation och efterlysning i sociala medier. Alla fem respondenter tillfrågades 
genom enskild korrespondens kring sitt deltagande och vid vilken institution de 
undervisats i SVA, varpå de sedan fått tillgång till den elektroniska enkätstudien.  Bland 
de svarande hade tre respondenter deltagit i SVA på grundskolenivå (varav en under 
Lpo 94 och två under Lgr 11) och övriga två respondenter på gymnasienivå (en under 
Lpf 94 och en under Gy 11). 
 
4.2 Metodval 
Uppsatsens datainsamling har bestått av två delar; semistrukturerade kvalitativa 
intervjuer med fem personer som genomgått minst ett års SVA-undervisning sedan 
införandet av ämnet separat från skolämnet svenska 1995, samt en kvantitativ 
enkätstudie som genomförs via internet med där fem respondenter fått besvara frågor 
utifrån om de deltagit i SVA-undervisningen på grund- eller gymnasieskolenivå. 
Intervjufrågorna utformades, i enlighet med det sociokulturella perspektivet, utifrån 
ambitionen att samtala kring differentiering mellan första- och andraspråkslärare i 
samhället. 
 
Vid insamling av data för denna studie har hänsyn vidtagits till tre punkter som 
Denscombe (2018) tar upp som viktiga vid forskning; kostnadseffektivitet, tillgång till 
informanter och tidsåtgång. Tillgången till informanter på ämnet gjorde kvalitativa 
personintervjuer till ett lämpligt sätt att samla in data om SVA-deltagares subjektiva 
upplevelse av sin andraspråksutbildning. Semistrukturerade kvalitativa intervjuers 
upplägg med förutbestämda frågeställningar ger informanterna att berätta kring och 
expandera på, bidrar å ena sidan till en mindre formell intervjusituation för 
informanterna, å andra sidan till ett underlättande av tematisering och sammanställning 
av resultatet för intervjuaren. Ett kvalitativt forskningsgrepp ger forskaren möjlighet att 
närma sig dokumentation eller muntliga återberättelser och således förstå och beskriva 
den subjektiva upplevelsen hos studiedeltagarna. Detta bidrar till möjligheten att samla 
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in och avgränsa data till analysbara format som t ex samtalstranskription. I kontrast, ger 
ett kvantitativt forskningsgrepp som enkätstudie möjligheten att generera deskriptiv 
och mätbar statistik, vilket möjliggör ett jämförande och karaktäriserande mellan data 
och sammanfatta profilvärden som frekvens, spridning och genomsnitt (Denscombe 
2018).  
 
Studiens begränsade urvalspopulation gör att studien. gällande reliabilitet, bör ses som 
en fingervisning mot ett område inom andraspråksforskaren som kan anses vara i 
behov av vidare uppmärksamhet. Metodkombinationen enkätstudie och person-
intervjuer syftar till att få en så bred och tydlig bild av andraspråkselevers upplevelse av 
sin andraspråksutbildning som möjligt enligt Denscombes (2018) beskrivning av att öka 
”fyndens träffsäkerhet” (s. 220). Användningen av en elektronisk enkät såväl som att 
genomföra intervjuer på distans var ett medvetet avvägande som möjliggjorde 
förebyggande av ”intervjuareffekten” (a.a., s. 277), dvs att respondenternas svar 
påverkas av hur de uppfattar intervjuaren. I personintervjuerna som innebar fysiska 
möten vidtogs liknande åtgärder för att minska svarspåverkan; informanten valde 
mötesplats och förutom återkopplande yttranden för att rättvist kunna återge svaren, 
präglades förhållningssättet i alla intervjuer av passivitet, neutralitet och öppen fråge-
ställning. 
 
4.3 Forskningsetiska överväganden 
Med hänsyn till de forskningsetiska aspekterna informationskravet, samtyckeskravet, 
anonymitetskrav och försäkran kring att datan enbart används för studien ifråga, 
gjordes under arbetet togs vissa administrativa beslut. Exempelvis utgjorde studiens 
population enbart av personer över 18 års ålder, vars myndiga ålder ämnat bidra till att 
minska eventuell intervjuareffekt och konsekvenser i skolan om personerna fortfarande 
studerar SVA. Alla deltagare delgavs också möjlighet att ta del av arbetets slutversion 
såväl som rätten att när som helst avsluta sitt deltagande i studien, samt erhöll en digital 
kopia av sitt daterade skriftliga godkännande. 
 
4.4 Genomförande 
Intervjuernas semistrukturerade upplägg gav upphov till en intervjusituation som var 
lätt att replikera varje gång; ett ämne fördes på tal genom simpla samtalsinviter som 
”berätta om när du gick SVA”, där intervjupersonerna många gånger själva besvarade 
de förestående frågorna som redan tematiserats (”informanternas förutsättningar”, 
”attityder om upplägg” respektive ”attityder om SVA som ämne”). På så sätt fick 
informanterna möjligheten att självständigt berätta om sina upplevelser, där intervju-
frågorna fungerade som ett sätt att komplettera och klargöra detaljer i deras berättelser.  
 
Av fem intervjuer skedde två på distans via videosamtal, och övriga tre genom direkta 
möten mellan respondent och intervjuare. Vid de två intervjuer som skedde genom 
videosamtal användes programmet Skype, tillgängligt till alla smart-telefoner, 
surfplattor och datorer. Vid de fysiska träffarna, fick informanten själv välja en lämplig 
intervjuplats, där två valde lokala bibliotek och den tredje en lokal gymnasieskola. 
Intervjuerna spelades vid varje tillfälle in genom en av tillverkaren inbyggd telefon-
applikation och inspelningarna användes senare för transkribering i ordbehandlings-
programmet Word, varpå intervjusvarens sammanfattats enligt de förutbestämda 
temana och sammanfattats i resultatavsnittet. 
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Enkätstudiens frågor var desamma som de utgångsfrågor som användes i intervju-
studien, bortsett från en något mindre möjlighet att utveckla sitt svar; graderingsfrågor 
besvarades t ex genom en numerisk skala med spannet 1–5. Eftersom enkäten skedde 
genom internet pågick den självständigt efter att de tillfrågade informanterna godkänt 
deltagandet och fått tillgång till enkätens webbadress. Den webbaserade enkätstudien 
genererade automatiskt ett överskådligt elektroniskt kalkylblad för bearbetning, senare 
också sammanfattat i arbetets resultatavsnitt. Alla informanter benämns med fingerade 
namn med hänvisning anonymitetskravet. 
 
 
4.4 Analysmetod 
Den valda analysmetoden vid bearbetning av data från enkäter och intervjuer kan sägas 
vara en kombination av innehållsanalys och meningskoncentrering. Innehållsanalys 
definieras av Kvale & Brinkmann (2009) som ett sätt att kvantitativt beskriva innehåll i 
kommunikation, exempelvis genom kategorisering, vari långa intervjuuttalanden kan 
tematiseras till förutbestämda kategorier och på sätt ge underlätta jämförelser och 
hypotesprövning. Meningskoncentrering innebär på liknande sätt att intervjupersoners 
yttranden formuleras om i färre ord där huvudinnebörden fortfarande framgår, vilket 
bidrar till möjligheten att överblicka den stora datamängden som kommer med intervju-
metoden (Kvale & Brinkmann, 2009). Meningskoncentrering användes i samman-
hanget för att syftesenligt avgränsa, utan att begränsa, informanternas subjektiva 
berättelser.  
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5 Resultat och analys 
Nedan presenteras resultat från personintervjuer och enkätstudien. Resultaten 
presenteras i en tematisk struktur som utgår ifrån kategorierna; informanternas 
förutsättningar för sitt deltagande i SVA, attityder om upplägg och attityder till SVA 
som ämne.  
 
5.1 Informanternas förutsättningar 
Av de tillfrågade informanterna i intervjuerna svarade alla på frågan om de var nöjda 
med att ha fått möjlighet att studera svenska som andraspråk på ett positivt sätt. En av 
informanterna som deltog i SVA i grundskolan under Lgr 11 som nyanländ till Sverige, 
beskrev till exempel att det inte kändes utpekande, utan snarare stärkande, att få 
tillräckligt mycket bakgrundskunskap i SVA-undervisningen för att kunna delta i alla 
andra ämneslektioner. Samtidigt framkom det att andra intervjupersoner som deltagit i 
SVA på gymnasienivå under Lpf 94, ställde sig positiva till att frivilligt delta i under-
visningen som ett sätt att få det lite enklare i skolan, genom att minska arbetsbördan i 
svenskämnet till fördel för andra ämnesstudier. Gemensamt för alla informanter var att 
de förklarade att ämnet inte presenterades, utan att man fick gå på de redogörelser som 
fanns i den sociala sfären. Informanten Farhat, som deltog i SVA på grundskolenivå 
under Lgr 11, förklarade: 

Jag hade ingen aning om att det fanns ett annat svenskämne egentligen, då majoriteten 
av elever och därmed också mina kompisar hade en invandrarbakgrund, så det var 
standard. 

 
Flera informanter nämnde också att det inte bara borde vara andraspråksinlärare som 
läser SVA, utan att alla skulle kunna ha nytta av det eftersom vi lever i en globaliserad 
värld där de allra flesta har kopplingar till minst två språk. Vidare visade det sig att de 
olika förutsättningarna mellan elever som kvalificerar till SVA i dagsläget gör sig syn-
liga även i klassrummet. Farhat fortsätter:  

 alltså, det var många i SVA som hade bott i Sverige hela sitt liv så även om vi skulle lära 
oss lika saker så var vi på olika nivåer så det blev ändå ’vi som kunde mindre’ och ’de 
som kunde mer’, ett sätt att visa att vi var olika. 

 
Informanten Iman, som deltog i SVA på gymnasienivå under Lpf 94, berättar om hur 
SVA upplevdes som en nyckel till ”den svenska världen”: 

jag vet att mina föräldrar gick lite SFI och sen läste mycket böcker och sånt men jag tror 
aldrig att jag själv skulle kunna lära mig svenska så, det var många viktiga saker jag måste 
lära mig av andra typ om någon slog sig så skrek de AJ och då förstod jag att det var så 
man uttryckte smärta i Sverige, men i mitt språk säger man AOW. 

 
5.2 Attityder om upplägg 
Alla fem informanter funderade ganska mycket kring frågorna om det fanns delar av 
undervisningens innehåll som de uppskattade mer eller mindre, och i de 3 av 5 fall 
svarade informanterna antingen nekande eller att de inte visste, men av de två som 
svarade framkom att lärarledd undervisning och att hela tiden få möta nytt, spännande 
material var viktiga delar i att göra undervisningen meningsfull.  
 
På frågan kring hur undervisningens innehåll anpassades särskilt för den med svenska 
som andraspråk svarade två av fem informanter att det inte var något de egentligen 
hade reflekterat över eftersom de inte hade gått vanlig svenska och därmed inte hade 
något att jämföra med, men av de tre som svarade fanns en uppfattning om att 
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anpassningen dels hängde på elevernas egen förmåga att anpassa sig. Informanten Iman 
berättar:  

Först var vi tvungna att lära oss hur vi skulle förklara att vi inte förstod, så vi skulle hela 
tiden berätta för läraren så hon kunde anpassa det hon ville lära ut, sakta ner eller 
förklara tydligare.  

 
När intervjuerna vidare berörde undervisningens innehåll framkom att informanterna i 
stort hade en bild av att svenska som andraspråk skulle vara lättare och ha en saktare 
studietakt, men två av informanterna beskrev att denna bild drastiskt förändrades när 
de senare deltog i det reguljära svenskämnet. Informanten Leo, som deltog på 
grundskolenivå under Lgr 11, beskriver:  

Att läsa vanlig svenska på gymnasiet sen var jättekonstigt för mina kamrater skrev ofta 
sämre än mig fast de hade pratat svenska hela livet, jag hade jobbat så hårt för att komma 
till deras nivå och kände mig nästan dum för att jag brydde mig så mycket om grammatik 
och sånt. 
 

Informanten Kim, som deltog i SVA på gymnasienivå under Lpf 94, delgav sin 
upplevelse av en undervisning som i sig var grundlig men vars stora fokus på 
akademisk form utan någon vidare motivering av läraren gjorde det svårt att 
tillgodogöra sig kunskapen, vilket påverkade den slutliga kunskapsnivån.  

Alltså eftersom man bara använde den här ’fina svenskan’ i skolan och sen gick hem 
och pratade hemspråket eller typ pratade avslappnat med kompisarna fattade man aldrig 
varför det var viktigt med grammatik och så förrän man hade tagit studenten och insåg 
att folk såg ner på en för att man inte uttryckte sig perfekt. 

 
 
5.3 Attityder till SVA som ämne 
Vid intervjuernas berörande av svenska som andraspråk i en social kontext i för-
hållande till samhälls- och arbetsliv framkom flera olika perspektiv. Det fanns en tydlig 
bild av upplevd negativitet i informanternas sociala sfär i form av fördomar kring att 
andraspråkselever är okunniga och ovilliga att lära sig och flera informanter uppger att 
de upplevs underkvalificerade i samhällsaktörers ögon på grund av att ha deltagit i SVA, 
trots att undervisningens innehåll varit gynnsamt för deras samhällsdeltagande. 
Informanten Aron, som deltog på gymnasienivå under Gy 11, berättar: 

De flesta vet inte om att jag har gått SVA och tror mig inte, eller blir förvånade, när jag 
berättar det. Ibland blir man behandlad som att man inte har den kulturella 
uppfattningen av hur man ska vara en svensk person bara för att man anses behöva gå 
SVA. Jag skulle aldrig skriva det på mitt CV till exempel. 
 

När intervjun leder in på arbetsmöjligheter berättar Aron om hur SVA-undervisningen 
upplevdes differentierande: 

Det är speciellt när man är invandrare, jag är född här och gör allt som svenskar men 
ändå måste man jobba dubbelt så hårt för att bli accepterad på alla sätt, även i skolan. 
Ibland kändes det som att SVA var ett sätt att göra skolan extra svår eller ett straff för 
de som inte hade svenska som modersmål, typ ’i Sverige pratar vi svenska’. På jobbet 
känns det samma, men där förväntas jag kunna svenska redan, så det märks mer socialt 
när man träffar nya kollegor. 

 
Kims upplevelser av den sociala aspekten av SVA-ämnet var samstämmiga: 

Eftersom man var ny och mobbad var det viktigt att få hjälp att uttrycka sig så man 
kunde komma in i kompisgängen, jag hade lämnat alla mina vänner och mitt sociala liv 
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och här var jag inte välkommen, så jag behövde lära mig ’ord som inte är ord’, typ hur 
det var okej att skratta och såna uttryck som alla sa, typ ”ey” för att connecta* till folk. 

 
Leo, kände också att SVA hade en viktig funktion i det övriga lärandet: 

Jag är glad i efterhand att jag gick SVA på grundskolan, jag hade bättre förutsättningar 
i gymnasiet än många andra och många saker var lätta för mig för det var inte så längesen 
jag fick öva på det. Sen var det på ett sätt skönt också att inte behöva ha det på 
gymnasiebetyget, fast jag vet att det är lika bra som vanlig svenska egentligen. Många sa 
att folk som gick SVA var lata, förmodligen för att de inte visste vad man gjorde där. 

 
Avsaknad av den här typen av interaktionskunskap för att kunna anknyta socialt på 
svenska, och möjligheten att i undervisningen pröva dessa kunskaper, framkommer i 
flera av intervjuerna, där de tillfrågade beskriver att undervisningens innehåll ofta 
fokuserade på områden som kändes onödiga eller svåra att applicera på verkliga livet, 
inte minst för att ”komma in i den svenska kulturen”.  
 
I enkäten var svaren snarlika; 3 av de 5 respondenterna sade sig ha haft användning för 
det som undervisats i arbets- eller samhällsliv, men samma antal svarade samtidigt att 
de upplever att samhällsaktörer uppfattar SVA negativt, och 4 av 5 svarade att de 
upplever den sociala omgivningen negativ till ämnet och dess deltagare. Av de 3 
respondenter som sade sig ha fått särskild behållning av sin utbildning i arbetslivet hade 
2 deltagit i SVA-undervisning under Lpo 94 och 1 under GY 11.  
 
 
  

                                                
* eng. anknyta till 
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6 Diskussion 
I det här avsnittet diskuteras studiens resultat och utfall av metodval.  
 
6.1 Resultatdiskussion 
Studiens undersökningar har syftat till att belysa och analysera andraspråksinlärares 
upplevelse av sin undervisning i förhållande till aktuella styrdokuments krav och på 
sagda undervisning såväl som dess ambitioner och påverkan på elevernas framtids-
utsikter.  
 
Undersökningarnas resultat visar, i enlighet med tidigare forskning, motsägelsefulla 
aspekter av andraspråksundervisningen. Effektiviteten av SVA-undervisningen är av 
särskild vikt, då språkkunskaper reglerar andraspråksinlärares framgångar skola såväl 
som i sociala och yrkesmässiga sammanhang i framtiden (Elmeroth 2006). Trots detta 
gör det sig tydligt att de tillfrågade eleverna upplever en avsaknad av undervisning i 
sociala och kulturella kompetenser som inte är direkt anknutna till det innehåll som 
mäts i betyg.  Flera av informanterna uttrycker också negativa känslor kring bristande 
möjligheter för interaktion i sociokulturellt stödjande miljö på grund av avsaknaden av 
fullärda målspråkstalare i klassrummet. Denna upplevelse av bristande målspråklig 
interaktion även utanför akademiska sammanhang framstår vara i enlighet med det 
sociokulturella perspektivets tankar om andraspråkstalares behov av mediering i språk-
utvecklingen (Abrahamsson 2009, Axelsson 2013, Schumann 1978). Detta kan länkas 
tillbaka till andraspråkselevernas sociala kontext; ofta är de unga och behöver hitta ett 
sätt att kommunicera med folk i sin åldersgrupp och sociala sammanhang (Allen 2006, 
Taylor 2008) vilket undervisningen, trots att den leds av infödda svensktalare inte fullt 
tillgodoser. Flera informanter lyfte också potentiella fördelar med att ge liknande 
grundlig utbildning i det svenska språket även till de elever som inte kvalificerar till 
SVA-undervisning. Detta porträtterar SVA som ett svenskämne med tydligt 
annorlunda organisation och målsättning, där tonvikt ofta främst åläggs struktur och 
grundlig förståelse för kommunikation i det svenska språket. Denna attityd till ämnet, 
såväl som den konsekvent påvisade upplevelsen av differentiering och segregering 
mellan andra- och målspråkstalare, kan tolkas som en övergripande negativitet mot 
uppdelningen av de två svenskämnena.  
 
Upplevelsen av SVA-ämnet förefaller tudelad; å ena sidan var informanterna överens 
om att andraspråksundervisningen borde fungera som språngbräda in i andra ämnen 
och livsområden, å andra sidan tydliggörs en bild av uteblivet innehåll som kunnat ge 
eleverna större sociala möjligheter. Intervjuerna tydliggör vidare ett grundtillstånd som 
sammanfaller med beteckningen andraspråkstalare; istället för att anses besitta stor 
språklig förmåga ses den flerspråkiga som avvikande från den språkliga normen. Detta 
medför också ett strukturellt mönster där andraspråkstalare kontinuerligt måste 
förhandla om sina roller gentemot makthavare och samhälle – de förväntas visa sig till-
räckliga enbart utifrån det svenska språket. Upplevelsen av uteblivna sociala möjligheter 
är särskilt relevant utifrån samhällets negativa attityder mot ämnet och dess deltagare 
(Elmeroth 2008).  Dessa attityder visar sig också påverka undervisningssituationen, där 
kategorisering av individer utifrån deras upplevda språkkunskaper leder till stigma-
tisering och indelning mellan andraspråkstalare och målspråkstalare såväl som inom 
den egna gruppen. Föreställningen om andraspråkstalares värde i samhälls- och 
arbetsliv till följd av deltagande i andraspråksutbildning talar också starkt för existensen 
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av en stark enspråkighetsnorm (Elmeroth 2006, Lindberg 2008) där språkkunskaper 
blir en del av det sociala kapitalet.   
 
De tillfrågade informanterna upplever sin undervisning som givande i teorin, med tydlig 
uppskattning för styrdokumentens mål, men bristande i praktiken, oberoende av vilken 
läroplan som varit aktuell under utbildningstiden. Undervisningens upplägg, då 
styrdokumenten enbart reglerar centrala idéer och arbetsområden inom utbildningen, 
åläggs huvudsakligen den ansvarige läraren och dess förmodade kompetens på området 
(Elmeroth 2008, Fridlund 2011, Norberg Brorsson & Lainio 2015). Studiens resultat 
skulle, i kombination med styrdokumentens förmildrande målformuleringar, kunna 
tolkas på flera sätt. Det skulle kunna handla om att ämnets målsättningar förändras i 
enlighet med den evidensbaserade uppnåeliga språkliga nivån eller en lättnad av 
målsättningen till följd av minskad ambitionsnivå hos beslutsfattare. Detta ger upphov 
till en följdfråga ¾ har svenska som andraspråk blivit mindre effektivt i fråga om att 
hjälpa andraspråksinlärare vidare in i samhället- och arbetslivet, eller är denna för-
ändring snarare en förlängning av tanken på att flerspråkighet redan normaliserats i 
dagens samhälle? Den känsla av negativitet kring andraspråkstalare som framkommer i 
resultatet gör att en sådan slutsats kan misstänkas sakna verklighetsförankring. Samma 
bild återfinns gällande möjligheter i samhälls- och karriärssammanhang, där eleverna i 
enlighet med Boyd & Bredänge (2013) upplever att den generella inställningen till SVA 
arbetsmarknads- och gemenskapssammanhang bygger på fördomar och negativa 
värderingar. Vidare redogörs för hur deras deltagande SVA-undervisningen lett till 
stigmatisering, där de satts i en position där de måste förklara, och försvara, sitt 
deltagande och ämnets fullvärdighet.  
 
 
6.2 Metoddiskussion 
Studien planerades och utfördes med reliabilitetsperspektivet i åtanke; den undersökta 
populationen är mycket liten, men belysandet av den egna upplevelsen genom 
personliga intervjuer kunde således premieras. Kombinationen av kvalitativ och 
kvantitativ forskningsmetod har här varit ett tacksamt grepp som bidragit till studiens 
validitet. Genom implementering av både ”djupa” kvalitativa och ”ytliga” kvantitativa 
data, har resultaten både inneburit tydligt redogjorda upplevelser såväl som data som 
kunnat bidra till förståelsen kring hur intervjuare och insamlingsomständigheter 
påverkat resultatbilden. Den begränsade datamängden till trots har studien varit så 
extensiv som omfånget (tid, tillgänglighet, kostnad) tillåtit och bör därför fortfarande 
kunna ses som insiktsgivande, om än inte fullständigt generaliserbar. 
 
Analysmetoderna som använts, innehållsanalys och meningskoncentration, kan sägas 
utgå ifrån ett holistiskt synsätt, där avgränsning och utgallring av data skett genom 
tematisering och sammanfattning av informanternas svar. Det går att resonera att detta 
alltid bidrar till visst bortfall som kan vara betydande för informanternas uttalade 
mening och bör därför beaktas som möjligt påverkande på studiens slutgiltiga resultat.  
  
 
  



 21 

7 Slutsatser och vidare forskning 
Syftet med den här studien var att undersöka andraspråksinlärares syn på sin SVA-
utbildning, såväl som hur de upplever att den påverkat deras framtid vad gäller 
deltagande i samhället och på arbetsmarknaden. Studiens smala urval gör gällande att 
trots att ämnet i sig verkar fylla en funktion för den flerspråkiga eleven, är den i 
praktiken inte alltid stencilerad ur skolans styrdokument. Det står också klart att 
utbildningen påverkar samhälls- och arbetsdeltagandet för den berörde, men det 
framgår inte att det skulle vara positivt.  
 
Sammantaget kan sägas att språkkunskaper, och därmed i förlängningen andraspråks-
undervisningen, är en nyckelkomponent i bilden av andraspråksinlärares identitet som 
likvärdiga deltagare i samhället. De tillfrågade eleverna i den här studien har en syn på 
sin SVA-undervisning som inte är helt oproblematisk i förhållande till styrdokumentens 
ambitioner kring ämnet. Det som i teorin ska fungera som språngbräda in i samhälls- 
och arbetsliv för den som inte kommunicerar enligt normer svenska karriärs- och 
samhällssammanhang, fungerar istället som ett sätt att differentiera grupperna ”kunniga 
inom svenska” och ”okunniga inom svenska”. Det praktiska upplägget med ett innehåll 
som kringgår undervisningen av verktyg för att närma sig det svenska samhället skapar 
segregation istället för integration. Även om eleverna ifråga upplever att SVA-
undervisningen har påverkat deras möjlighet att delta i samhället och i sociala 
sammanhang positivt lämnar utbildningen alltså mycket att önska, och de som saknar 
dessa saker är de som riskerar att glömmas bort när åsikter inhämtas. Vidare forskning 
kring svenska som andraspråk utifrån deltagares, snarare än forskares, upplevelser kan 
komma att fylla ett viktigt tomrum i diskursen kring framtidens andraspråks-
undervisning bör se ut. Åsikter och upplevelser hos före detta andraspråkselever är en 
viktig infallsvinkel att inte förlora utan snarare premiera i forskningen kring under-
visningen fungerar långsiktigt.  
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9 Bilagor 
 
Bilaga 1 - Missivbrev 
 
 
Missivbrev  
 
Information om intervjudeltagande av examensarbete i Svenska som andraspråk vid 
Högskolan Dalarna.  
 
Hej! Mitt namn är Robin Österberg och jag är en student vid Högskolan Dalarna som 
ska skriva mitt examensarbete i ämnet svenska som andraspråk.   
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Jag vill intervjua dig som 
har erfarenhet och som vill dela med dig av din upplevelse av andraspråks-
undervisning och möjligheter till vidare studier, arbetsmöjligheter och samhälls-
deltagande.  
 
 
Genomförande  
 
Undersökningen innefattar informanter som genomfört minst ett års undervisning i 
svenska som andraspråk efter 1995. Intervjun beräknas ta 30–40 minuter och kan 
genomföras vid ett verkligt möte eller på distans genom webben med hjälp av kamera 
och mikrofon.  
 
Intervjun kommer att spelas in, men informanterna kommer att avidentifieras och det 
inspelade materialet kommer att kodas och bearbetas på ett sätt som gör alla 
informanter anonyma. Endast jag som undersökande student kommer att ha tillgång 
till det inspelade materialet, som sparas under den tid uppsatsen skrivs och förstörs 
efter genomfört och presenterat arbete.   
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan motivering. Som informant har du även rätt att ta del av den färdiga 
uppsatsens resultat.  
 
Ytterligare information kan begäras av 
 
Robin Österberg, tillfrågande student 
xxxx 
 
Sofia Lindén, handledare 
xxxx  
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Bilaga 2 - Samtyckesblankett 
Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig i 
forskningsstudien Svenska som andraspråk, i skolan och i livet - 
Några elevers upplevelse av SVA-undervisning och dess 
framtidseffekt. 
 
Robin Österberg, lärarstudent vid Högskolan i Dalarna utför en mindre forskningsstudie med 
syftet utforska och belysa några andraspråksinlärares upplevelser av SVA-
undervisningen i grundskola och gymnasium, och dess påverkan på deras framtida 
karriär- och samhällsdeltagande. I studiens intervjuskede skulle jag som utför studien vilja 
spela in dig som informant. Det inspelade materialet kommer i avidentifierad form att 
användas som grund för undersökningens skriftliga sammanställning, samt förstöras när 
arbetet är färdigställt och presenterat.  
 
Jag samtycker till att medverka i ovanstående forskningsstudie och ingå i dess dokumentation 
enligt ovan.  

 
 

____________________________ 
 
Underskrift  
 

_____________________________
 
Namnförtydligande 

 
 
_____________________________   
Ort och datum 

 
 
 
 
Vårdnadshavares underskrift (om forskningsdeltagaren är under 18 år) 
 
 

_____________________ 
 
Underskrift 
 
 
_____________________ 
 
Namnförtydligande 
 
 
_____________________ 
 
Ort & datum 
 

_____________________ 
 
Underskrift 
 
 
_____________________ 
 
Namnförtydligande 
 
 
_____________________ 
 
Ort & datum 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor 
SVA på gymnasiet (För den som genomfört minst ett års SVA-
undervisning på gymnasiet) 

 
• När deltog du i SVA? 
• Varför valde du att gå SVA på gymnasiet? 
• Vad var dina förväntningar på SVA innan du började? (T ex hur ämnet/kursen 

presenterades för dig) 
• Hur tyckte du att studietakten var på din SVA-utbildning? 
• Hur likvärdigt upplevde du SVA med ämnet Svenska? 
• Fanns det någon del av undervisningens innehåll som du uppskattade mer än resten? 
• Fanns det någon del av undervisningens innehåll som du uppskattade mindre än resten? 
• Hur upplever du att undervisningens innehåll anpassades till dig med svenska som 

andraspråk? 
• Hur upplever du att andra uppfattar SVA? (skolkamrater, familj, vänner etc.) 
• Hur upplever du att samhällsaktörer upplever SVA? (myndigheter, arbetsgivare, 

sjukvård etc.) 
• Har du haft användning för det som undervisats i SVA i arbets- eller samhällslivet? 

Ja/nej? På vilket sätt? 
• Är du nöjd med att ha valt SVA? 
• Saknade du något i din SVA-utbildning? 
• Vem rekommenderar du SVA till?  

  

SVA i grundskolan - För den som genomfört minst ett års SVA-
undervisning i grundskolan 

 
• När deltog du i SVA? 
• På vilka grunder deltog du i SVA i grundskolan? 
• Vad var dina förväntningar på SVA innan du började? (T ex hur ämnet/kursen 

presenterades för dig) 
• Hur tyckte du att studietakten var på din SVA-utbildning? 
• Hur likvärdigt upplevde du SVA med ämnet Svenska? 
• Fanns det någon del av undervisningens innehåll som du uppskattade mer än resten? 
• Fanns det någon del av undervisningens innehåll som du uppskattade mindre än resten? 
• Hur upplever du att undervisningens innehåll anpassades till dig med svenska som 

andraspråk? 
• Hur upplever du att andra uppfattar SVA? (skolkamrater, familj, vänner etc.) 
• Har du haft användning för det som undervisats i SVA i arbets- eller samhällslivet? 

Ja/nej? På vilket sätt? 
• Hur upplever du att samhällsaktörer upplever SVA? (myndigheter, arbetsgivare, 

sjukvård etc.) 
• Är du nöjd med att ha fått gå SVA? 
• Saknade du något i din SVA-utbildning? 
• Vem rekommenderar du SVA till? 

 


