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Abstract: 
I denna uppsats undersöks sva-lärares uppfattningar om sva-ämnets organisation och 
implementering på programmet individuellt alternativ (IA).  Studien finner att sva-lärare 
upplever styrdokumenten som otydliga och därför organiserar och implementerar sva-
ämnet med beprövad erfarenhet som grund. Dessutom visar resultatet att 
styrdokumenten för sva behöver utredas och utarbetas med flerspråkighetsnorm som 
grund men också förtydligas så att lärare har bättre stöd i organiseringen och 
implementeringen av sva-undervisningen. Studien presenterar också forskningsresultat 
där forskare är eniga om att svensk utbildningspolitik saknar de slutsatser 
andraspråksforskningen presenterat som nödvändiga för flerspråkiga elevers språk- och 
kunskapsinlärning. Detta resulterar i att styrdokumenten för ämnet sva inte är helt 
anpassade för nämnda elevgrupp och inte heller tydliggör vilka elever som ska läsa sva 
och hur länge. Resultatet visar därmed att andraspråksforskningen behöver införlivas 
fullt ut i svensk utbildningspolitik för att flerspråkiga elever ska få en likvärdig 
utbildning där hänsyn tas till deras tidigare bakgrund, erfarenheter och språkliga 
förmågor för att de ska fortsätta utvecklas språkligt och kunskapsmässigt. I studien 
framkommer också att ett samarbete mellan skola, undervisning och forskning behövs 
för att skola, lärare och flerspråkiga elever ska få det stöd de behöver. Först då blir sva-
ämnet ett ämne i tiden.  
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Inledning 
Med en allt större mobilitet i omvärlden ökade antalet flerspråkiga elever markant i 
svensk skola under 1900-talets tre sista decennier (Hammarberg 2013, s. 27). Parallellt 
med det ökade elevantalet kom också forskningen kring andraspråksinlärning att ta fart, 
vilket ledde fram till att ämnet svenska som andraspråk (sva) kom att ingå som eget 
ämne i gymnasieskolans läroplan från och med 1989 och i grundskolans läroplan från 
1995 (Cummins 2017, s. 134; Hyltenstam & Milani 2012, s. 77). Följaktligen har elever 
undervisats i sva i svensk skola i ca 40 år, emellertid tätt åtföljt av en ofta mycket kritisk 
debatt kring ämnets status och legitimitet (Hyltenstam & Milani 2012, s. 79ff).  
 
Som lärare i sva känner jag väl igen diskussionen och problematiken som cirkulerar 
kring ämnet. De kritiska röster jag möter kommer från såväl forskare (Kästen-Ebeling 
2018; Otterup 2018; Wedin 2017; Sahlée 2017) som av lärare jag möter. Från forskarhåll 
hävdas det till exempel att skolan inte ger det stöd som forskningen anser att 
flerspråkiga elever behöver (Wedin 2017, s. 20). Lahdenperä (1999, s. 37) framhåller att 
läroplanen därför måste ändras från att vara nationell till postnationell för att inbegripa 
och inkludera flerspråkiga elevers bakgrund och erfarenheter. Vidare framhåller 
Kästen-Ebeling (2018, s. 13) att den undervisning de elever får som befunnit sig i 
Sverige en längre tid än de fyra år de räknas som nyanlända inte synliggörs tillräckligt. 
Sahlée (2017, s. 9) gör gällande att det fortfarande pågår diskussioner i svensk skola 
huruvida elever med annat modersmål än svenska ska eller bör ha samma undervisning 
som elever med svenska som modersmål eller om de ska undervisas i sva. Frågor ställs 
även kring själva implementeringen av ämnet sva som inte alltid ansetts vara nödvändig 
i varje kommun i Sverige (Otterup 2018, s. 132). Och lärare jag möter ställer sig frågan 
hur urvalsprinciperna vad gäller ämnet sva egentligen går till.  
 
Andraspråksforskare för fram ett flertal förklaringar som kan ligga till grund för ovan 
nämnda osäkerhet i organisationen kring ämnet sva, dess status och legitimitet. Till 
exempel anses det fortfarande råda en enspråkighetsnorm i Sverige vilket skulle kunna 
innebära att sva som ämne innehar lägre status (Kästen-Ebeling 2018, s. 20; Otterup 
2018, s. 123; Hélot 2012, s. 215ff). Vidare beskriver Wedin (2017, s. 20) hur lärare med 
undervisningserfarenhet i enspråkiga klasser där svenska är norm får svårt att undervisa 
klasser där flerspråkighet är norm. Flera forskare (Sahlée 2017; Otterup 2018) hävdar 
dessutom att styrdokumenten som omger ämnet svenska som andraspråk är otydliga 
vilket gör att tolkningen av ämnet blir subjektiv och att dess legitimitet därmed vacklar.  
Ämnet anses också ha behandlats som stödämne under tillfällig basis för de elever som 
riskerar att inte nå betyg i grund- eller gymnasieskolan, vilket ytterligare spär på 
osäkerheten kring ämnets legitimitet (Fridlund 2011, s. 26).  
 
Att det enligt forskningen inte finns en gemensam tolkning av ämnet och att arbetet 
med andraspråkselever baseras på subjektiva tolkningar av läroplanen resulterar i en 
osäkerhet i praxis samt avsaknad av likvärdighet i skolans uppdrag (Skolverket 2018, s. 
43). Ett sådant förfarande går stick i stäv med läroplanens intentioner om en likvärdig 
utbildning (Skolverket 2011). I ljuset av detta vill jag därför undersöka lärares 
uppfattningar kring sva-ämnets organisering och implementering.  
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Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att undersöka sva-lärares uppfattningar om hur ämnet sva 
organiseras på ett av gymnasiets introduktionsprogram: Individuellt Alternativ (IA). 
Denna uppsats riktar sig därmed mot organiseringen och implementeringen av ämnet 
sva i svensk gymnasieskola idag samt åtta sva-lärares erfarenheter och tolkningar av 
densamma.  
 
Frågeställningar 
 

● vilka uppfattningar har sva-lärare om sva-ämnet och dess organisation? 
● vilka uppfattningar har sva-lärare om styrdokumentens riktlinjer? 
● vad är sva-lärares tankar kring sva-undervisningen av flerspråkiga elever? 

 
 
Centrala begrepp 
Kapitlet presenterar några begrepp som är centrala i uppsatsen. Begreppen är 
förstaspråk, modersmål, målspråk, andraspråk, svenska som andraspråk (sva), 
interimspråk, flerspråkighet, nyanländ och introduktionsprogram.  
 
Förstaspråk  
Förstaspråk är det första språk ett barn lär sig och det sker genom en förälder 
(Abrahamsson 2009, s. 13). Abrahamsson understryker att ett första språk inte 
nödvändigtvis är det starkaste språket. Det är vanligt förekommande hos elever som 
immigrerat till Sverige att kunskaperna i andraspråket är större än vad modersmålet är 
(ibid.).  
 
Modersmål  
Modersmål är en annan benämning av förstaspråk och definieras på samma sätt 
(Abrahamsson 2009, s. 13). Barn kan ha två eller fler modersmål, det vill säga ha 
”simultan tvåspråkighet” i de fall de lärt sig föräldrarnas olika språk innan tre års ålder 
(Flyman Mattsson 2017, s. 98).  
 
Målspråk 
Målspråk är det språk eleven är i färd med att lära sig (Hammarberg 2013, s. 29).  
  
Andraspråk 
Ett andraspråk lärs in efter det att förstaspråket börjat stadga sig. Begreppet 
’andraspråk’ innebär att språket lärs in i det land där det är ett officiellt språk, såsom 
svenska lärs in av de som har immigrerat till Sverige (Abrahamsson 2009, s. 13).  
 
Interimspråk 
Innan andraspråket är fullt utvecklat kallas inlärarens språk för interimspråk. 
Interimspråket är ännu instabilt och inläraren är ännu osäker vad gäller användningen 
av det (Abrahamsson 2009, s. 14). 
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Flerspråkighet  
Elever som innehar en varierande grad av kunskapsnivå i tre eller fler språk är 
flerspråkiga (Hammarberg 2013, s. 66). Då elever lär in fler språk efter tre års ålder efter 
att första språket eller språken lärts in definieras det som ”successiv tvåspråkighet” (Flyman 
Mattsson 2017, s. 98). Därmed innehar de en flerspråkighet av varierande grad. Flyman 
Mattsson (ibid.) påpekar att begreppet flerspråkighet är svårt att få ett vetenskapligt 
grepp om då det är komplicerat att jämföra två personers exakta kunskaper i de språk 
de talar och förstår. Kriterierna för hur olika språk har lärts in, hur frekventa de är i 
dagligt tal och skrift samt hur väl språken behärskas av användarna kan vara svårt att 
fastställa. Därmed förknippas begreppet flerspråkig mer med elevers identitet än som 
vetenskaplig term (ibid.).  
 
Nyanländ 
En elev räknas som nyanländ om den tidigare bott utomlands men är boende i Sverige 
nu och har börjat studera i svenska skola senare än vid sju års ålder. Under en period 
av fyra år i svenska skola räknas nämnde elev vara nyanländ (Skollagen 2010:800).  
 
Introduktionsprogram 
Introduktionsprogrammen är gymnasieprogram som tar emot elever som saknar 
fullständiga betyg för att gå vidare från grundskolans år 9 till ett nationellt 
gymnasieprogram. Elever läser därmed in grundskoleämnen men kan också erbjudas 
gymnasiestudier. Elevgruppen på programmet är heterogen (Skolverket 2014, s. 7). Ett 
av gymnasiets fyra introduktionsprogram är individuellt alternativ (IA). 
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Bakgrund 
I detta kapitel presenteras först de styrdokument som berör ämnet svenska som 
andraspråk (sva) på gymnasieskolans introduktionsprogram. Därefter kommer en kort 
sammanfattning av ämnets bakgrund och tillkomst i svensk skola. På det följer en kort 
redogörelse av synen på nyanlända elevers undervisning samt en sammanfattning av 
introduktionsprogrammet IA. Kapitlet avslutas med en presentation av ämnet sva i 
organisation och undervisning samt ämnet sva för nyanlända.  
 
 
Styrdokument  
På gymnasieskolans introduktionsprogram studerar eleverna i huvudsak för att bli 
behöriga till ett nationellt program (Skolverket 2014, s. 10). Därmed läser eleverna in 
de grundskoleämnen de behöver för att nå full behörighet, till exempel ämnet sva 
(Skollagen 2010:800, 15 kap, § 29–31). I gymnasieförordningen (SFS 2010:2039, 4 kap, 
§ 11) förklaras att om en elev har annat modersmål än svenska kan den själv välja att 
läsa ämnet sva ”som gymnasiegemensamt […] ämne i stället för svenska”.  
 
 
Svenska som andraspråk (sva)  
Svenska som andraspråk (sva), det vill säga dess tillkomst som forskningsfält och som 
undervisningsämne, startade för ca 50 år sedan som ett resultat av den ökade mängden 
immigranter i Sverige (Hammarberg 2013, s. 27; Hyltenstam & Milani 2012, s. 18). 
Intresset för och forskningen kring själva ämnet tog fart då lärare i skolan mötte både 
äldre och yngre elever som man förstod behövde undervisas utifrån en annan 
utgångspunkt än den som undervisningen utgick från i ämnet svenska. Ämnet, som i 
början fick bidrag från staten, kom att användas som stöttning till elever med utländsk 
bakgrund och kallades ”svenska som främmande språk” i grundskolan men fick heta 
”extra undervisning i svenska” på gymnasiet (ibid., s. 78). Tanken var att de elever som 
under en period läste sva så småningom skulle gå över till den vanliga 
svenskundervisning när extra stöd i ämnet inte sågs vara nödvändigt längre (Skolverket 
2018, s. 9). Hammarberg (2013, s. 27) konstaterar att det skulle dröja till 1990 innan 
ämnet kom att undervisas i som ett självständigt ämne på gymnasienivå och ytterligare 
5 år innan svenska som andraspråk även ingick i grundskolan som ett eget ämne.  
 
Ämnet sva är fortfarande kontroversiellt och anses inte fullt ut kunna utgöra ett 
underlag för undervisning eller bedömning av de elever i äldre åldrar som är nyanlända 
i Sverige (Skolverket 2018, s. 10). Statens offentliga utredningar (SOU 2017:54, s. 22) 
hävdar att läroplanens anvisningar kring vilka elever som ska läsa sva och hur länge är 
otydliga. Skolverket (2018, s. 16) rapporterar samtidigt att över 26% av eleverna i 
grundskolan inte nådde betyg i sva under läsåret 2018. Samma rapport uppmärksammar 
skolors svårigheter med att förstå vilka elever som ska läsa sva istället för svenska samt 
svårigheter med organisationen kring ämnet.  
 
 
Likheter och skillnader mellan sva och svenska i svensk grundskola  
I grundskolan fattar rektor beslut om vilka elever som ska läsa ämnet sva, i gymnasiet 
väljer eleven själv hur den vill göra och ämnet är likvärdigt med ämnet svenska (SFS 
2011:185, 5 kap, §15). Att det är likvärdigt innebär att andraspråkselever ska ges 
likadana förutsättningar vad gäller kunskapsutvecklingen i ämnet som de elever som 
läser ämnet svenska (Skolverket 2017, s. 5). Sambandet mellan lärande och språk 
accentueras och är den gängse uppfattningen i grundskolans kursplan för sva (Lgr11) 
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där språk jämförs med att vara ett verktyg för att kunna ”tänka, kommunicera och lära” 
(Skolverket 2011). Likaså finns skrivelser om viktigheten av att kunna använda språket 
på ett sådant sätt att det går att göra sig förstådd och ”verka i ett samhälle där kulturer, 
livsåskådningar, generationer och språk möts” (Skolverket 2011). 
 
Likheterna mellan ämnena sva och svenska är i och med deras likvärdighet större än 
vad skillnaderna är (Skolverket 2018, s. 11). I Skolverkets (2017, s. 5) 
kommentarmaterial till ämnet sva stipuleras det att sva inte på något sätt ska vara 
mindre svårt än ämnet svenska men att fokuset är annorlunda med tanke på att det är 
elever med andraspråksbakgrund som ska lära sig ämnet. Antalet timmar är desamma i 
båda ämnena och elever kan inte läsa båda ämnena samtidigt (ibid., s. 7). De skillnader 
som förekommer följer i punktform här nedan. 
 
I syftesformuleringen i kursplanen för sva anges det att:  
 

• ”[u]ndervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska 
utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet” 
(Skolverket 2011). 

• eleven ska kunna ”välja och använda språkliga strategier” (Skolverket 2011).  

Båda skrivelserna är exklusiva för ämnet sva. I Skolverkets kommentarmaterial för 
ämnet sva (2017, s. 8) står att läsa att andraspråkselever måste få träna mycket på att 
kommunicera både muntligt och skriftligt och inte låta sig hämmas av att 
kommunikationen inte alltid blir grammatiskt korrekt. Viktigt att komma ihåg är att 
andraspråkselever befinner sig på en kognitionsnivå som inte nödvändigtvis är på den 
nivå deras interimspråk befinner sig på i nuläget (ibid.). Andraspråkselever måste därför 
få undervisning i hur och via vilka språkliga strategier de kan förmedla det de vill säga 
på andra sätt än de sätt de först tänkt men inte helt kunnat klara av.  

 

I det centrala innehållet i kursplanen för sva år 7 – 9 anges det att elever ska lära sig: 
 

• ”[m]eningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur 
orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser” (Skolverket 
2011). 

• svenskans melodi och rytm och den betydelse uttalet har för att 
kommunikationen ska tas emot och förstås samt olika slags svenska i talad form 
(Skolverket 2011). 
  

Skrivelserna är exklusiva för ämnet sva. I Skolverkets (2017, s. 15) kommentarmaterial 
för ämnet sva anges det att andraspråkselevers språkutveckling gynnas starkt av att 
eleven kontinuerligt jämför sitt modersmål och hur det är konstruerat med 
inlärarspråket och dess konstruktion. Vidare anges det att det centrala innehållet i 
svenska vad gäller norska och danska, svenska minoritetsspråk samt svenska språkets 
historia utgår i ämnet sva (ibid., s. 13). Ämnet sva fokuserar istället på hur svenskan 
används i skolan till skillnad från vårt vardagliga språk för att elever ska ges insikt i hur 
viktigt det är att lära sig att använda språket för olika syften och mottagare (ibid.).  
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Utbildning för nyanlända elever 
I Skolverkets (2016, s. 12) allmänna råd med kommentarer angående utbildning för 
nyanlända elever poängteras det att nyanlända elever har olika bakgrunder vad gäller 
tidigare skolgång och kunskaper i svenska språket. Skrivelsen kommer inte med mer 
konkreta råd utöver att skolan bör bemöda sig med att ”uppväga skillnader i elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” (ibid., s. 13). Dock diskuterar Otterup 
(2018, s. 128ff) nyanländas kunskaper i svenska språket och hur de bäst anses 
tillgodogöra sig sin utbildning. Han menar att det är viktigt att skolan tar hänsyn till 
elevens alla språk för att elevens kognitiva utveckling inte ska hämmas men påpekar 
samtidigt att svensk skola ännu inte anpassat sig vare sig i sitt synsätt på flerspråkighet 
eller i undervisningssammanhang vad gäller flerspråkiga elever. Även om ca 25% av 
både grund- och gymnasieelever idag är flerspråkiga har Sverige och svensk utbildning 
ännu inte fullt ut mött dessa elever utifrån deras specifika förutsättningar (ibid.). 
Otterup (ibid., s. 132ff) hävdar därmed att skolan måste ändra sitt synsätt på 
flerspråkighet och stötta nämnda elever för att de ska kunna delta i undervisningen på 
samma villkor som sina klasskamrater. Via studiehandledarhjälp på elevens förstaspråk 
kan elevernas språk- och ämnesutveckling men även den kognitiva utvecklingen 
fördjupas och breddas (ibid.). På så sätt kan svensk skola erbjuda en individualiserad 
undervisning där elevers språkutveckling tas på större allvar och eleven når sina 
uppsatta mål (ibid.).    
 
Otterup (2018, s. 135) påpekar därmed att den enspråkighetsnorm Sverige tidigare sett 
som viktig fortfarande existerar och är ett hinder. Han förklarar att elevens 
flerspråkighet ses som tillfällig av svensk skola då eleven i sina studier i sva ska gå mot 
att fullt ut kunna använda svenska språket både i skola och i sitt framtida liv. Svensk 
skola behöver därför se på undervisningen för nyanlända på ett helt nytt sätt där 
flerspråkighet ses som resurs, där samhället ses som flerspråkigt och följaktligen bemöta 
detta genom att erbjuda en undervisning där sva-lärare, modersmålslärare och 
studiehandledare arbetar unisont för att främja elevers identitets-, ämnes- och 
språkutveckling (ibid.). Otterup får medhåll av Ganuza och Hedman (2018, s. 176) som 
menar att svensk skolpolitik marginaliserar flerspråkiga elever då deras flerspråkighet 
inte tas på större allvar. Ganuza och Hedman menar därmed att flerspråkiga elevers 
språk- och ämnesutveckling missgynnas (ibid.).  
 
Regeringen har uppmärksammat den problematik som råder kring nyanländas och sva-
elevers undervisning (2019, s. 2) och deras svårigheter att få en likvärdig utbildning 
samt nå betyg. Därför har de gett Skolverket ett nationellt uppdrag att söka höja 
kvaliteten i skolans undervisning så att ”alla ämneslärare kan hantera de flerspråkiga 
elevernas behov av att få stöd i sin parallella språk- och kunskapsutveckling” (ibid., s. 
5). På så sätt förväntas en större andel elever med utländsk bakgrund än idag nå 
gymnasiebehörighet och kunna delta på arbetsmarknaden.  
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Individuellt alternativ 
Sedan den nya läroplanen för gymnasieskolan, Gy11, infördes omfattas svensk 
gymnasieskola av 18 nationella program och 4 introduktionsprogram (Skollagen 
2010:800). Syftet med introduktionsprogrammen är att söka forma en utbildning efter 
elevers olika kunskaper och individuella erfarenheter för att nå behörighet till ett 
nationellt program och därefter till vidare studier eller arbete (Skolverket 2014, s. 10). 
Genomströmningen på introduktionsprogrammen är överlag låg och endast 6,6% av 
eleverna som startade sina studier på ett introduktionsprogram 2016 slutförde studierna 
2019 (Skolverket 2019c, s. 14).  
 
Individuellt alternativ (IA) är det näst största med 10 514 elever under läsåret 2018/19 
(Skolverket 2019c, s. 14). IA erbjuder elever som är obehöriga för ett nationellt program 
att läsa de grundskoleämnen eleven saknar, såsom sva, för att kunna komma in på 
exempelvis ett yrkesprogram (ibid, s. 15). Eleven kan även erbjudas gymnasieämnen via 
sin individuella studieplan. 2013 studerade 3% av gymnasieeleverna i Sverige på IA 
(ibid., s. 19). Andelen utlandsfödda elever på IA 2013 var 34%  och 46% läsåret 
2018/19 (ibid. s.24). Elevgruppen består av elever med olika sociala och kulturella 
bakgrunder och med skiftande kompetens i svenska språket beroende på om de är 
nyanlända eller har vistats i Sverige under en längre tid (Skolverket 2014, s. 13).  
 
Eleverna erbjuds att läsa sva men exakt hur många som läser ämnet är inte fastställt då 
bakgrundsinformation om eleverna på IA ofta saknas beroende på att många elever är 
relativt nyanlända (Skolverket 2014, s. 36). I Skolverkets enkätundersökning från 2014 
(ibid., s. 46) svarar 80% av rektorerna att det är en stor prövning att möta eleverna i sin 
kunskapsutveckling då kunskapsluckorna är stora överlag. Skolverket (2019b, s. 14) 
rapporterar att läsåret 18/19 saknade 35% av eleverna i år 9 slutbetyg i sva vilket utgör 
en del av elevgruppen på IA. 
 
 
Ämnet sva i organisation och undervisning 
På uppdrag av Skolverket gjordes det redan 2005 en enkätundersökning där lärare fick 
svara på frågor kring sva-ämnets organisation i år 9 men även vilka synsätt och tankar 
de hade kring ämnet (Skolverket 2005, s. 24). Enkätundersökningens svar visade på en 
osäkerhet i vilka elever som egentligen skulle läsa sva (ibid.). Vidare visade 
undersökningen att bland de elever som läste sva i år 9 var många födda i Sverige men 
i klasserna fanns även nybörjare i språket. Det framkom även att sva fungerade som 
stödämne då elever som läste sva fick betyg i svenska: ”De flesta eleverna får betyg i svenska 
och har sv2 som extra stöd 80 min per vecka.” (ibid. s. 100). Vad gäller kursplanen sva:s mål 
och riktlinjer var ca 80% av lärarna positivt inställda till den men undersökningen visade 
också tydligt att styrdokumenten uppfattades som diffusa vilket skapade svårigheter att 
förstå själva andemeningen med ämnet (ibid., s. 116).  
 
Skolverket utförde även en studie 2018 om hur ämnet sva fungerar i skolan i praktiken 
(Skolverket 2018, s. 5). Nio grundskolor besöktes med syfte att bland annat undersöka 
hur sva organiserades och vilka elever som undervisades i ämnet (ibid.). Skolorna valdes 
ut utifrån olika kriterier såsom olika stora grupper flerspråkiga och nyanlända elever, 
olika lång erfarenhet av att undervisa i sva, men också utifrån sin geografiska placering 
där olika delar av landet representerades. Undersökningen skedde genom intervjuer av 
både rektorer och lärare. Studien utfördes bland annat med anledning av att ämnet sva 
är det ämne som lägst antal elever får betyg i och här nämner Skolverket att 46% saknar 
betyg i ämnet läsåret 2016–2017 (ibid., s. 7).  
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Studiens (Skolverket 2018, s. 5) resultat visar att ämnet sva organiseras på olika sätt 
både inom en och samma skola som på skolor i olika delar av landet. Till exempel visar 
intervjusvaren att det saknas konsensus om vilka elever som ska erbjudas sva. Vidare 
upplever informanterna att det är svårt att undervisa elever som är nybörjare i språket 
då kursplanens innehåll inte stämmer överens med det eleverna behöver lära sig. Detta 
resulterar i att elever i vissa skolor läser i samma grupp med elever som läser ämnet 
svenska medan andra skolor säger sig dela upp eleverna (ibid. s. 6). Åsikterna hos 
informanterna går därmed isär huruvida elever bör undervisas tillsammans (ibid). En 
grupp anser att ämnena är snarlika och att elever därför kan ges samma undervisning 
medan andra anser att sva som ämne handlar om en helt annan undervisning.  
 
Skolverkets (2018, s. 6) kommentar till undersökningen ger vid handen att det saknas 
en likvärdig undervisning när det gäller ämnet sva. Som åtgärd nämns exempelvis att 
ett större stöd bör erbjudas de lärare som undervisar elever som inte kommit så långt i 
sin språkutveckling ännu. En annan åtgärd är att regeringen föreslås granska ämnet 
ytterligare (ibid.).   
 
 
Ämnet sva för nyanlända 
Vad gäller nyanländas utbildning för att bli behöriga till nationellt program på gymnasiet 
gjordes en studie 2017 på uppdrag av regeringen (SOU 2017:54). Studien är av intresse 
då nyanländas språkkunskaper i svenska sätts i fokus samt hur elevers kunskaper kan 
lyftas fram trots att det är långt kvar till betyg (ibid., s. 15). Angående nyanländas studier 
i sva föreslår utredningen att dessa elever ges en bedömning av annan art (ibid., s. 21–
22). Orsaken till förslaget är att studien anser nuvarande kursplan i sva vara alltför 
komplicerad för att kunna användas i bedömning av nyanländas kunskaper och att sva-
lärare måste göra justeringar för att kunna använda innehållet på den nivå som de anses 
behövs. Att lärare måste göra sådana justeringar kräver både rutin och mognad och 
utredningen anser därför att ett stödmaterial måste utarbetas för att en likvärdig 
utbildning ska kunna erbjudas i hela landet (SOU 2017:54).    
 
Vidare bedöms det i studien (SOU 2017:54, s. 22) att skillnaden mellan kursplanerna i 
sva och svenska är försumbar och att kursplanen i sva inte avser det stora urval av 
elever den egentligen borde vara avsedd för. Då antalet sva-elever som ej når betyg i 
ämnet i grundskolan ökar markant pekar studien på förändringar som är nödvändiga 
för att elever ska ha större möjligheter att nå betyg (ibid.). Bland annat föreslås ett 
tydligare regelverk arbetas fram som anger vilka elever ämnet är avsett för och när, i de 
fall det behövs, sva-elever skulle kunna fortsätta undervisas i svenska. En större 
utredning bedöms också vara nödvändig för att analysera och tillgodose behoven på 
gymnasienivå för nyanlända elever som undervisas i sva (SOU 2017:54, s. 23). I 
utredningen ingår även en översyn över behörighet hos lärare. 
Introduktionsprogrammet IA föreslås ta emot fler nyanlända elever men då med en 
viss grund i svenska (ibid., s. 26).  
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Teoretiskt perspektiv 
I detta kapitel presenteras först en kort sammanfattning kring synen på ämnet sva i 
svensk skola. Därefter följer fyra forskares (Flyman Mattson 2017; Lahdenperä 1999; 
Tesfahuney 1999; Hélot 2012) syn på svensk enspråkighetsnorm. Kapitlet avslutas med 
en presentation av uppsatsens teoretiska förhållningssätt, det vill säga Cummins (2017, 
s. 160) tankar om maktförhållanden i samhällets utbildningsdiskurs. Valet av 
förhållningssätt grundar sig på Cummins (2017) forskning kring andraspråk och 
flerspråkighet, det vill säga hans syn på andraspråksundervisning och flerspråkiga 
elever, men även hans syn på ett samhälle med flerspråkighet som norm.   
 
Andraspråksforskning 
Svensk andraspråksforskning har sedan starten på 1970-talet följt internationell 
forskning och delat samma grunduppfattningar vad gäller hur inläraren utvecklar sitt 
andraspråk, hur inlärarspråket och målspråket inverkar på varandra och hur 
inlärarspråket utvecklas då det används i kommunikation med andra (Hammarberg 
2013, s. 27ff). Forskningen har kommit att införlivas mer och mer i svensk skolas 
undervisning ju större gruppen andraspråkselever blivit (ibid. s. 65–66). Här har 
Cummins forskning om att flerspråkiga elever behöver utmanas kognitivt redan under 
deras tidiga språkinlärning och att de bör ha höga krav på sig fått särskild 
genomslagskraft (Skolverket 2012, s. 13).  
 
Ett flertal forskare kritiserar dock synen på hur ämnet svenska som andraspråk hanteras 
i skolan. Till exempel påpekar Sahlée (2017, s. 9) att även om svenska som andraspråk 
varit inkorporerat i svensk läroplan sedan 1990-talet har själva organisationen kring 
vilka elever som ska läsa ämnet varit underlag för flera olika tolkningar. Enligt Sahlée 
(ibid., s. 35) kan elever exempelvis ha vuxit upp i Sverige och med en flerspråkighet där 
svenskan är ett av flera inlärda språk och där kunskaperna i svenska språket är 
avancerade men har starka inslag av förortssvenska. Dessa elever erbjuds enligt Sahlée 
(ibid., s. 36) sva-undervisning när de i själva verket lika gärna kunde läsa svenska.  
 
Även Hyltenstam och Milani (2012) samt Flyman Mattsson (2017) diskuterar hur 
organiseringen och olika tolkningar av ämnet sva har resulterat i att det kan råda en 
osäkerhet på skolorna kring vilka elever som eventuellt ska läsa sva istället för svenska. 
Till exempel hävdar Hyltenstam och Milani (2012, s. 80) att det förekommit attityder 
där elever erbjuds läsa sva ”om elevens språkförmåga inte ”duger” för deltagande i 
”vanlig” svenska”. Osäkerheten kan därmed generera en utgång med stora risker som 
följd då ämnet har föreslagits att slopas (ibid., s. 81).   
 
Flyman Mattsson (2017, s. 137) påpekar att elevers interimspråk ses som en svagare 
variant av svenska och att det därmed inte tas hänsyn till forskningens syn på hur ett 
andraspråk utvecklas. Enligt Flyman Mattsson (ibid.) har ämnet därmed organiserats 
som stödämne och som en konsekvens innehaft lägre status. Hon hävdar att det finns 
en stor fara i nämnda förhållningssätt då en assimilering av elever med olika kunskaper 
i svenska språket gör att de elever som fortfarande utvecklar sitt interimspråk inte får 
den undervisning de behöver då majoritetens anspråk på ämnet styr och bestämmer 
innehållet i undervisningen (ibid., s. 140).  
 
Wedin (2017, s. 26) anser att flerspråkigas olika språkkunskaper måste värdesättas på 
ett annat sätt än vad som hittills gjorts. Med hjälp av forskning och ett kritiskt synsätt 
på vilket eller vilka språk som lyfts fram i klassrummet och hur makt fördelas beroende 
på vilka elever som tar eller tillåts talutrymme kan flerspråkiga elevers tidigare 
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erfarenheter och även deras identiteter synliggöras vilket i sin tur stärker identiteter, 
språkutveckling och fördjupar ämneskunskaperna. Dessutom påpekar Wedin (2017, s. 
26) kan forskningen därmed visa vägen till en mer likvärdig och inkluderande 
utbildning.   
 
 
 
Enspråkighetsnorm 
Flyman Mattsson (2017, s. 115) hävdar att Sveriges enspråkighetsnorm hindrar 
andraspråksforskningen att implementeras i skolan. Enligt Flyman Mattsson (ibid., s. 
138) behöver skolledare utbildas i hur ett andraspråk utvecklas och hur interimspråk 
fungerar för att skapa förutsättningar för flerspråkiga elevers språk- och 
kunskapsutveckling. Först när sva förstås som ett språk under utveckling kan sva uppnå 
samma status som ämnet svenska (ibid.).  Först då inkluderas samtliga elever och kan 
ges en likvärdig utbildning (ibid., s. 140).  
 
Tre andra forskare som ifrågasätter utbildningspolitikens monokulturella synsätt är 
Lahdenperä (1999), Tesfahuney (1999) och Hélot (2012). Enligt Lahdenperä (1999, s. 
44) är ”svenskheten” idealet inom svensk utbildningspolitik och särskilt framhäver hon 
hur utbildningspolitiken fokuserar på hur väl svenska språket behärskas av de elever 
som inte har svenska som modersmål. För att tydligare belysa komplexiteten i 
monokulturella synsätt och tydliggöra dem menar hon att flera forskningsinriktningar 
måste samordnas (ibid., s. 52). Lahdenperä (ibid., s. 58) föreslår ett större samarbete 
mellan forskning och skola för att skapa den förändring hon ser som nödvändig.  
  
En annan åsikt presenteras av Tesfahuney (1999, s. 77) som menar att 
enspråkighetsnormen måste ses utifrån sambandet ”mellan kunskap och makt”. Han 
hävdar därmed att det finns en dominans och ett spel om makt i skolpolitiken som 
speglar samhällets synsätt på flerspråkighet (ibid., s. 80).  Problematiken måste lösas i 
samarbete mellan exempelvis ”forskning, media och andra meningsskapande 
institutioner” (ibid.).  
 
Hélot (2012, s. 214–215) hävdar också att skolan fortfarande inte tar hänsyn till den 
språkliga mångfald som råder bland elever idag. Hon menar att en förklaring skulle 
kunna vara den enspråkighetsnorm som fortfarande präglar många länder men hänvisar 
också till en brist på erkännande av hur språk idag används i samhället och hur de 
relaterar till varandra. För att ge stöd åt sitt påstående hänvisar hon till den uppdelning 
universiteten gör av modersmål och främmande språk när det kommer till 
kunskapsteorier. Att de inte har någon gemensam agenda speglas tydligt i skolors 
läroplan och i skolors undervisningspraktik hävdar Hélot (ibid.). 
 
Att flerspråkiga elever inte innefattas fullt ut av läroplanen innebär att de inte assimileras 
av samhället som fullgoda medborgare speglar maktförhållandet i samhället hävdar 
Cummins (2000, s. 9). Hur Cummins ser på maktförhållandet i samhället när det gäller 
flerspråkighet och undervisning utvecklas nu vidare nedan.  
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Obalans i samhällets maktförhållande 
Cummins (2017, s. 13; s. 37) understryker hur viktigt det är att skolundervisningen 
bygger på evidensbaserad forskning för att elever ska kunna nå skolframgång. Lärare 
behöver använda sin ämneskunskap och sin undervisningsexpertis för att stötta 
andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling (ibid., s. 113ff). Undervisningen 
måste också kopplas till elevernas bakgrund, erfarenheter och identiteter för att främja 
en fortsatt språk- och kunskapsutveckling så att eleverna lyckas.  Men fastän Sverige 
delar internationell forsknings grunduppfattningar om hur flerspråkiga elever ska nå 
skolframgång menar Cummins att fokus sätts på helt fel områden (ibid., s.161).  

 
 

Enligt Cummins (2017, s. 160–161) har svenska skolor inte implementerat den kunskap 
andraspråksforskningen presenterat om hur elevers identitet är en faktor när det gäller 
skolframgång eftersom fokus bland annat satts på de dåliga resultat olika 
undersökningar visat att svenska elever har i exempelvis matematik och läsförståelse. 
Han ifrågasätter vidare de ”standardiserade” prov som gör att elever assimileras in i en 
av politiker tänkt homogen elevgrupp (ibid.).  Här menar Cummins (ibid.) att det blir 
en stor obalans i samhällets maktförhållande då skolans kursplaner har utvecklats efter 
en mall på hur en tänkt elev ska vara. Cummins (ibid.) hävdar därmed att de elever som 
inte följer mallen, det vill säga flerspråkiga elever, förbises och att dessa följaktligen ses 
som en homogen grupp elever utan att deras situationer, erfarenheter, eller kontextuella 
omständigheter uppmärksammas (se Figur 1).  
 

 
 
Figur 1. (https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/arbeta-
evidensbaserat/#lightbox-block) 
 
Att ett sådant synsätt sätter spår i elevernas skolframgång är allvarligt menar Cummins 
(2017, s. 170), men påpekar samtidigt att en ännu större fara är att inte bara skolan utan 
också lärare reproducerar samhällets maktförhållande i sin undervisningspraktik. Att 
flerspråkiga elever inte ses som norm i svensk skola skulle kunna resultera i att eleverna 
marginaliseras och diskrimineras (ibid.). 
 
Cummins (2017, s. 289) menar att eftersom svensk utbildningspolitik inte fullt ut 
anammat andraspråksforskningen behandlas flerspråkiga elever som en avvikelse från 
det normala. Därmed blir ämnet sva en kompensatorisk åtgärd som läggs till den 
ordinarie kursplanen, det vill säga kursplanen i svenska. På så sätt blir flerspråkiga elever 
segregerade och innefattas inte av den likvärdighet som stipuleras i svensk lag (SFS 
2011:185, 5 kap, §15). Enligt Cummins är svensk utbildningspolitik därmed fortfarande 
”assimilerande” (2017, s. 161).  
 
 

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/arbeta-evidensbaserat/#lightbox-block
https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/arbeta-evidensbaserat/#lightbox-block
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Tidigare forskning 
I detta kapitel förs tidigare forskning fram om ämnet sva:s organisering och 
implementering i svensk skola. Kapitlet börjar med att redogöra för forskning om 
språkliga värderingar som omgärdar ämnet sva. Därefter presenteras forskning om 
utbildningsideal i kurs- och läroplan. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av ett 
interkulturellt förhållningssätt.  
 
Lärares synsätt på ämnet sva  
I Economous (2015) avhandling undersöks bland annat gymnasielärares syn på sva, det 
vill säga attityder kring undervisningens innehåll och hur urvalet av elever som ska läsa 
ämnet går till på gymnasiet i år 1. I avhandlingen använder Economou ett flertal 
metoder för att undersökningen ska kunna belysas från olika håll men även för att gå 
på djupet (ibid. s. 68). Följaktligen har både kvantitativa enkäter, kvalitativa intervjuer 
och observationer i klassrum använts (ibid., s. 76).   
 
Avhandlingens resultat visar att elever väljer att läsa sva på grund av de resultat de får 
på de diagnoser som görs vid terminsstart (Economou (2015, s. 77). Det framkommer 
också att det finns en osäkerhet bland eleverna vad som skiljer ämnet svenska från sva 
men också huruvida ämnet sva ger behörighet till högskolan. Economou noterar att 
eleverna känner sig sedda i sva-undervisningen eftersom det endast är där som deras 
flerspråkighet synliggörs men att ämnets status i övrigt har mycket att önska då 
elevernas upplevda avsaknad av information kring ämnet inte uppmärksammas av 
skolan (ibid., s. 78).  
 
Vad gäller lärarnas syn på sva visar avhandlingen att ämnet mestadels används för att 
uppväga avsaknaden av elevers grammatikkunskaper (Economou 2015, s. 78). Därmed 
handlar ämnet till mångt och mycket om ordkunskap men också om att vidga 
flerspråkiga elevers kunskaper om vad som är svenskt (ibid.). Angående det diagnostest 
eleverna gör i början av terminen menar Economou att testet är missvisande då det 
både är alltför allmängiltigt och heller inte visar var eleven befinner sig i sin språkliga 
utveckling (ibid.). Här efterlyser visserligen flera lärare performansanalys och test av 
elevers ordkunskap för att få ett tydligare analysunderlag.  
 
Economou (2015, s. 86) framhåller att skolans undervisning inte knyter an till vare sig 
elevers språkliga repertoarer eller bakgrunder. Därmed ges eleverna inte möjlighet till 
att reflektera kring identitet, mångkulturella eller flerspråkiga frågor. På så sätt 
assimileras eleverna in i vad Economou menar är ett homogent synsätt där det är viktigt 
att ”tillhöra majoritetskulturen” (ibid., s. 87).  
 
För övrigt menar Economou (2015, s. 99) att det bör utvecklas ett grundligare 
diagnosmaterial som bättre och med större tydlighet visar elevers språknivå. Då kan de 
elever som vuxit upp i Sverige kanske slippa att slumpmässigt placeras i sva-klasser. 
Hon föreslår även ett svenskämne som innefattar en större variation av elever, det vill 
säga flerspråkiga elever måste ses som en tillgång och inte bara som en grupp som ska 
assimileras (ibid., s. 100).  
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Utbildningsideal i kurs- och läroplan 
I en avhandling av Torpsten (2008) undersöktes bland annat vilka utbildningsideal 
grundskolans kurs- och läroplaner har haft vad gäller ämnet sva. Torpstens går igenom 
hur olika tiders utbildningsideal, och de värden dessa fört fram som viktiga, varit en 
maktfaktor i elevens lärande (ibid., s. 38). De har enligt Torpsten varit en maktfaktor 
eftersom utbildningsidealet har konstruerat - eller valt att inte konstruera - ett innehåll 
i ämnet som återspeglar den kultur som skolan ska lära ut. På så sätt finns det en 
dominans i läroplanens och kursplanens synsätt som överskuggar andra eventuella 
synsätt. Då läroplaner också ger utrymme för tolkning menar Torpsten (2008, s. 41) att 
läraren själv skapar sina undervisningsideal utefter dennes egna uppfattningar och 
synsätt.  
 
Torpsten (2008, s. 42) diskuterar också begreppet likvärdighet och hur det har 
förändrats. Från att ha haft betydelsen ”lika innehåll […] och gemensam referensram” 
(ibid.) menar Torpsten att begreppet har fått betydelsen individualiserad där elevens 
olikheter istället ska tas till vara och att alla ska ges möjlighet att nå sina mål. I 
avhandlingen noteras det att andraspråkselever oftast har setts som en enhetlig grupp 
men att de måste erbjudas samma möjligheter som elever som läser ämnet svenska. Det 
innebär dock inte att andraspråkselevers okunskap behöver ses som en brist i 
undervisningssammanhang utan att deras flerspråkighet istället ses som en möjlighet 
(ibid., s. 44). När det gäller kursplanen i sva menar Torpsten (2008, s. 100) att 
likvärdighetsbegreppet innebär att kursplanen måste vara annorlunda utformad om 
sva-eleverna ska erbjudas den likvärdiga utbildning läroplanen stipulerar. Hänsyn måste 
tas till flerspråkiga elevers tidigare upplevelser och kunskaper. Att svensk skola erbjuder 
elever en utbildning utifrån svenska referensramar där syftet är att flerspråkiga elever 
ska lära sig att tala och skriva svenska med målet att vara i nivå med en elev vars 
förstaspråk är svenska är diskriminerande och marginaliserande enligt Torpsten (ibid., 
s. 100). Torpsten hävdar därmed att ämnet sva exkluderar flerspråkiga elever då ämnet 
helt enkelt är för likt ämnet svenska och därmed inte uppmärksammar hur ett 
andraspråk till skillnad från ett första språk lärs in. På så sätt väljer svenskt 
utbildningsideal bort andraspråksforskningen och dess tankar om att bygga kunskap 
utifrån elevers kontext, tidigare erfarenheter och identiteter. Därvidlag är risken stor att 
flerspråkiga elever exkluderas istället för att inkluderas (ibid. s. 135). 
 
I Torpstens (2008, s. 106–107) analys av kursplan från år 2000 pekar hon på de 
motsägelsefulla utbildningsidealen monokulturell kontra multikulturell skola. Där utgör 
enspråkighetsnormen en monokulturell ansats men samtidigt finns skrivelsen om ”alla 
likas värde” (ibid.) vilket enligt Torpsten uppvisar ett multikulturellt synsätt. Dock 
pekar hon på i sin analys att det under ett besök i en skola blev tydligt att det fortfarande 
gavs exempel på ett monokulturellt synsätt i undervisningen då sva-elever ur ett 
jämlikhetsperspektiv skulle lära sig samma innehåll som i den svenska kursplanen för 
att inte marginaliseras, men i själva verket visade det sig att eleverna kände sig ännu mer 
utanför det svenska samhället (ibid., s. 134).   
 
I sin konklusion framför Torpsten (2008, s. 159) bestämt att ämnet sva måste få ha ett 
annat innehåll än ämnet svenska då andraspråkseleverna behöver en undervisning som 
utgår från dem själva, där de utmanas på rätt kognitiv nivå och där deras flerspråkighet 
ses som en tillgång. Vidare hävdar hon att det är viktigt att sva-elever får den 
undervisning på den nivå de befinner sig i nuläget. Därför måste kursplanen i sva ta 
hänsyn till hur länge målspråket har studerats så att elever inte ”betygsätts […] efter 
den fysiska åldern” (ibid. s. 161). 
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Språksyn och språkliga värderingar  
I Sahlées (2017) avhandling studeras bland annat vilket inflytande språksyn och 
språkliga värderingar har på dem som ämnet sva är konstruerat för och på dem som 
också läser sva. Sahlée fokuserar på elever i år 9 men menar att avhandlingens 
resonemang är mer allmängiltigt (ibid., s. 12). I undersökningen jämför hon elevers 
ämnesprov i ämnet sva med elever som gör ämnesprovet i svenska. 
 
Angående språksynen resonerar Sahlée först kring en traditionell språksyn där 
”standardsvenska” är ett välkänt begrepp (Sahlée 2017, s. 25). Standardsvenskan kan ses 
som ett system och är den svenska som lärs ut i skolan men som ingen egentligen talar. 
Standardsvenska bär spår av både vår historia och nutid och är den svenska som är 
allmänt vedertagen. Därmed är det den språksynen som präglar människors tal om 
vilken svenska som är den rätta kontra vilken svenska som inte når upp till den tänkta 
standarden. Sahlée diskuterar också vad en alternativ språksyn innebär, där språk anses 
vara en aktivitet vi människor engagerar oss i och bedömer värdet av, men som är 
föränderlig beroende på vilken situation vi befinner oss i och vem vi talar med (ibid). 
Sahlées utgångspunkt är att båda synsätten på språk behövs för att förstå ämnet sva 
(ibid., s. 27).  
 
De resultat Sahlée (2017, s. 41) presenterar ger vid handen att gruppen 
andraspråkselever, födda i Sverige men med minst en utlandsfödd förälder, visar upp 
få skillnader utifrån den ovan nämnda standardsvenskans språksyn och utifrån den 
andra gruppen elever som läser svenska. Enligt Sahlée kan det dock inte avgöras om 
skillnaderna har sin grund i att eleverna lärt sig svenska just som ett andra språk eller 
om det är så elevernas svenska ser ut beroende på att de använder ett ungdomsspråk, 
det vill säga en variant av svenska även kallad ”multietniskt ungdomsspråk” (ibid.) 
Eftersom skillnaderna i de båda gruppernas språkanvändning är så få ifrågasätter Sahlée 
varför eleverna måste läsa sva och inte svenska. Sahlée (ibid, s. 48) föreslår här en 
fortsatt forskning på vad en alternativ språksyn på exempelvis ”ickesvenskspråkiga och 
utländska markörer” skulle kunna ge och om dessa markörer kan förstås som en variant 
av svenska som används av personer beroende på sammanhang, tid och plats. 
Därvidlag kan fortsatt forskning bättre klargöra olika attityder kring sva och var gräns 
skall dras angående vilka som ska eller inte ska ges undervisning i ämnet (ibid., s. 45–
47).  
 
Även Fridlund (2011, s. 18) diskuterar i sin avhandling sva-ämnets organisation i skolan 
och anser att själva kategoriserandet av elever är problematiskt. Att kategorisera kan 
vara nödvändigt menar Fridlund då vi människor behöver sortera exempelvis intryck 
eller upplevelser för att skapa ordning i vår vardag. Men att kategorisera elever som 
ännu inte talar svenska språket obehindrat och benämna dem med diverse olika uttryck 
såsom invandrarelever, skapar inte underlag för inkludering utan är snarare ett uttryck 
för assimilation.  
 
Vidare talar Fridlund (2011, s. 145) om att finns en inkonsekvens mellan styrdokument 
och vad som sker i praktiken vilket knappast ger en grogrund för inkludering. Hon talar 
därmed om att undervisning av sva-elever ibland kan ske i delar av skolan där andra 
elever inte har sin undervisning. I sin avhandling uppmärksammar hon hur flerspråkiga 
elever särskiljs från övriga elever för att de först måste lära sig så mycket språk och 
svensk kultur att de i ett senare skede kan assimileras i de vanliga klasserna (Fridlund 
2011, s. 201). Eleverna testas även mer frekvent än övriga elever vilket Fridlund menar 
är ett tecken på att göra åtskillnaden mer legitim (Fridlund 2011, s. 231). Fridlund 
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hävdar att risken med att skilja elevgruppen från övriga skolelever är att det kan ses 
som om skolan har lägre krav på vissa elever men inte på andra (Fridlund 2011, s. 232). 
Vad skolan och svenskt utbildningsideal istället måste söka skapa är hur alla elever kan 
inkluderas i svensk skola så att den kan ”spegla det mångkulturella Sverige” (ibid., s. 
241).  
 
 
Interkulturellt förhållningssätt 
Wedin (2017, s. 11) diskuterar den språkliga mångfald elever i Sverige möter i skolan 
idag och som de också kommunicerar genom. Flerspråkiga elever använder olika språk 
beroende vem de talar med och i vilket sammanhang de befinner sig i. Språkmönstren 
är därmed mer svåröverskådliga och föränderliga och kräver en annan förståelse för 
hur språk används (ibid., s. 21ff). Elever kan till exempel vara födda i Sverige men har 
lärt sig ett annat språk som sitt förstaspråk och kanske svenska först i förskolan. Då 
elever inte talar svenska annat än i skolan finns det en risk att språket inte utvecklas på 
det sätt skolan förväntar sig.  Därmed är det svårt att placera in elever i rätt 
undervisningsnivå.  
  
Forskning visar att de språkliga resurser elever har används på olika sätt beroende på 
sammanhanget men också att den används utanför ordinarie undervisning (Wedin 
2017, s. 13). Vad skolan istället behöver göra är att få en insikt i hur flerspråkiga elever 
förvärvar nya kunskaper med sin flerspråkighet som grund (Wedin 2017, s. 11).  
Därefter kan skolan implementera en undervisningspraktik som inkluderar alla elever.  
 
Den ovan nämnda undervisningspraktiken bör innebära ett interkulturellt 
förhållningssätt hävdar Kästen-Ebeling (2018, s. 21). Flerspråkiga elevers tidigare 
erfarenheter är en sådan stor del av deras identitet och måste införlivas i 
undervisningen. Detta gäller all verksamhet, inte bara i litteratur och undervisningen 
utan också då det sätts betyg (ibid.). Men enligt Bouakaz (2018, s. 36) innebär ett 
interkulturellt förhållningssätt också att relationer byggs emellan olika grupper. När 
relationer byggs är det viktigt att elever med olika traditioner och värderingar möter 
varandra med insikt och aktning inför det som eventuellt är okänt (ibid., s. 38). Skolan 
behöver bygga vidare på flerspråkiga elevers tidigare erfarenheter, stärka deras 
identitetsbyggande och därigenom bygga vidare på deras kunskapsutveckling. På så sätt 
menar Bouakaz (ibid.)  byggs ”kunskapsklyftan” bort i samhället och elever kan ses för 
det de är – elever som vill fortsätta sin kunskapsutveckling – istället för att ses som 
elever från andra kulturer (ibid. s. 40). Först då blir undervisningen interkulturell.  
 
 
Metod 
I detta kapitel presenteras först den metod som använts i datainsamlingen.  
Presentationen följs av en redogörelse av urvalet och genomförandet. Därefter följer 
presentationen av bearbetningen och analysen av data. Kapitlet avslutas med de 
forskningsetiska riktlinjer uppsatsen rättat sig efter.    
 
Val av metod 
Uppsatsens forskningsansats är fenomenologisk (Denscombe 2018, s. 187). Den 
fenomenologiska infallsvinkeln innebär att fokus i studien sätts på informanternas 
subjektiva upplevelser, attityder och tankar för att forskaren ska kunna få en vardagsbild 
av deras synsätt på det forskaren efterfrågar (ibid.). Den verklighet som beskrivs är 
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därmed unik för den grupp informanter som ingår i denna studie vilket innebär att 
andra verkligheter kan gälla utifrån andra informanters upplevelser (Denscombe 2018, 
s. 188).   
 
De uppgifter som ligger till grund för denna uppsats har samlats in genom att använda 
en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Den kvalitativa metoden valdes 
då gruppen av informanter är liten och eftersom jag som forskare vill ha en mer 
detaljerad kunskap om de data som studien eftersöker är gruppens storlek väl anpassad 
för ändamålet (Denscombe 2018, s. 23–24). Dessutom beskrivs den kvalitativa 
forskningen studera företeelser i sitt sammanhang och därigenom söka förstå skeenden 
utifrån en helhetssyn vilket också är uppsatsens intention (ibid.). Ytterligare en faktor 
som avgör valet av metod är att den kvalitativa metoden sätter fokus på det subjektiva 
och att informanternas uppfattningar är av sådant intresse att det ger ett 
insiderperspektiv på det efterfrågade (Dörnyei 2007, s. 38).  
 
Forskarens roll är också viktig i den kvalitativa metoden (Dörnyei 2007, s. 38–41).  
Eftersom data tolkas vävs forskarens egna subjektiva värderingar in i tolkningsarbetet 
vilket kan vara positivt då tidigare erfarenheter och kunskaper kan vägleda arbetet med 
att tolka både detaljer och mer komplexa företeelser. Dörnyei (ibid.) framhåller att det 
finns en risk att en alltför snäv slutsats görs men innebär också en styrka eftersom 
forskningsfrågor förstås i ett bredare perspektiv och utifrån möjliga tolkningar istället 
för ett generaliserande och mer korrekt svar erhålls. Enligt Dörnyei (2007, s. 24) 
innehåller den kvalitativa metoden intervjuundersökningar där data analyseras med en 
kvalitativ innehållsanalys vilket också är fallet i denna uppsats. 
 
Den kvalitativa insamlingsmetoden i föreliggande studie innefattar semistrukturerade 
intervjuer där öppna frågor ställs (Denscombe 2018, s. 269). Att intervjun är 
semistrukturerad innebär att forskaren är anpassningsbar och inte nödvändigtvis följer 
intervjufrågorna enligt den mall forskaren tänkt sig utan utifrån informantens svar. På 
så sätt menar Denscombe (ibid. s. 257) sätts fokus på informanten som själv avgör hur 
svaret ska formuleras, och hur långt det ska vara. Detta medför att informanten ges 
chans att reflektera och kan ge ett mer innehållsrikt svar vilket synliggör informantens 
uppfattningar i ett bredare spektrum och forskaren kan upptäcka en mer sammansatt 
bild.  
 
Intervjufrågorna (se Bilaga 2) utformades i syfte att kartlägga sva-lärares tankar om och 
uppfattningar på sva-ämnets organisation och implementering. Undersökningen är 
empirisk i det att den med vetenskaplig metod samlar lärares tankar, uppfattningar och 
attityder kring ovan nämnda intervjufrågor. Informanterna informerades om 
undersökningen på förhand vilket kan vara fördelaktigt vad gäller antalet svar 
(Denscombe 2018, s. 292). Det var också min förhoppning att informanterna 
intresserade sig för och fullt ut skulle medverka i undersökningen eftersom de innehar 
stor kunskap om ämnet i och med sin profession. Vad gäller validiteten finns en risk 
vid intervjuer att svaren speglar vad informanterna vill uppfattas som och inte deras 
egentliga tankar eller handlingar men samtidigt är den hög då svaren kunde stämmas av 
under intervjuns gång och eventuella missförstånd uteslutas (Denscombe 2018, s. 293).  
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Urval och avgränsningar 
Samtliga informanter som kontaktades undervisar i sva på fem olika gymnasieskolor i 
en stad i Västsverige, men ingår i samma nätverksgrupp för sva-lärare. Informanterna 
valdes ut och kontaktades på grund av sin expertis och erfarenhet inom ämnet. Samtliga 
lärare kontaktades då de arbetar på introduktionsprogrammet IA. 
 
Undersökningsmaterial 
Tio lärare kontaktades för detta ändamål. Av de tio lärarna var åtta slutligen intresserade 
av att delta i undersökningen. Dessa åtta lärare har olika lång erfarenhet inom yrket och 
är olika gamla. Samtliga lärare är legitimerade lärare och behöriga att undervisa i sva i 
grundskolan. I tabellen nedan presenteras de kort. 
 
Tabell 1. 
 Antal 

år i 
yrket 

Antal 
år som 
sva-
lärare 

Kön 
(K)/kvinna 
(M)/ man 

 
 
Undervisningsgrupp/övrigt 

Lärare 
1 

31 20 K Delar mentorskap för klass på 24 elever som 
läser mot år 9. 

Lärare 
2 

27 15 K Delar mentorskap för klass på 20 elever som 
läser mot år 9. 

Lärare 
3 

10 10 K Delar mentorskap för klass på 21 elever som 
varit i Sverige mer än 4 år. Ingen elev är ännu 
i närheten av betyg. 

Lärare 
4 

17 14 K Delar mentorskap för klass på 25 elever som 
är nyanlända. Ingen elev är ännu i närheten 
av betyg. 

Lärare 
5 

5 5 M Mentor för klass på 14 elever. Alla läser mot 
år 9. 

Lärare 
6 

34 22 M Mentor för 8 nyanlända elever. Ingen elev är 
ännu i närheten av betyg. 

Lärare 
7 

18 18 M Mentor för 9 elever. Alla läser mot år 9. 

Lärare 
8 

16 5 K Mentor för klass på 13 elever. Alla läser mot 
år 9. 

 
 
 
Genomförande 
10 lärare i en nätverksgrupp för sva-lärare på olika gymnasieskolor i en större stad i 
Västsverige kontaktades inför uppsatsskrivandet. Jag skrev ett mail där jag presenterade 
ämnet samt frågade gruppmedlemmarna om det fanns intresse av att delta i en 
undersökning. Efter att fått positiva svar tackade jag dem i ett nytt mail och skrev att 
jag skulle sända ett informationsbrev (se Bilaga 1) till var och en av dem och efter att de 
hade godkänt att delta skulle de få intervjufrågorna.   
 
Två av de tillfrågade sva-lärarna avstod från att delta. De åtta kvarvarande fick 
intervjufrågorna (se Bilaga 2) via mail och jag bad dem läsa igenom frågorna och 
kontakta mig för att jag skulle kunna genomföra intervjun med dem. Från både 
informanternas håll och mitt håll blev det dessvärre ont om tid och när jag frågade om 
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en telefonintervju skulle kunna fungera tackade samtliga ja. Samtliga godkände också 
att intervjuerna skulle spelas in. Alla åtta svarade därmed mangrant på frågorna.  
 
Varje intervju varade mellan 30–45 minuter. Vad jag trodde kanske skulle vara en 
nackdel med att intervjua via telefon kan istället ha inneburit en fördel då informanterna 
tack var avståndet mellan oss i mina ögon var öppnare än vad de kanske hade varit om 
vi suttit mitt emot varandra öga mot öga och jag upplevde att de såg fram emot att 
svara på mina frågor och att bli lyssnade på. Nackdelen var naturligtvis att jag inte kunde 
läsa av kroppsspråket då informanterna gav sina svar vilket kunde ha gett intervjuerna 
en annan dimension. Dock kunde jag be informanterna förtydliga sina svar i de fall jag 
ansåg det nödvändigt.  
 
 
Databearbetning och analysmetod 
I denna studie har en innehållsanalys använts för att bearbeta och analysera data. Enligt 
Denscombe (2018, s. 402) kan innehållsanalysen användas på olika slags texter såsom 
bild eller tal. I bearbetningen och analysen följde jag följande tillvägagångssätt.  
 
Efter alla intervjuer var genomförda lyssnade jag igenom inspelningarna vid flera 
tillfällen för att börja utröna vilka delar av intervjuerna som kunde passa studiens syfte. 
På så sätt följde jag innehållsanalysens arbetsgång med att reflektera över hur analysen 
kunde börja utformas (Dörnyei 2007, s. 250). Därefter delade jag upp texterna i olika 
tema där jag tittade närmare på hur svaren kunde kopplas ihop med de frågor jag ställt. 
Jag funderade också över vad jag kunde läsa in i svaren och hur jag genom mina egna 
erfarenheter och värderingar tolkade dem.  
 
Enligt Dörnyei (2007, s. 245) erhålls kategorier av svar i innehållsanalysen induktivt och 
är alltså inte förutbestämda.  Genom det ovan beskrivna förhållningssättet fann jag 
därmed olika kategorier av svar. Den uppdelning jag gjort av texterna via kategorierna 
fick sedan olika rubriker vilka sammanfattade textinnehållet. Textinnehållet kodades 
därmed utifrån rubrikerna. Dörnyei (ibid. s. 251) påpekar att textinnehållet kan vara av 
olika längd vilket analysen också ger prov på.  
 
Slutligen tittade jag också närmare på hur förekommande olika data uppträdde, 
analyserade sedan densamma vad gällde relevans för studiens ändamål, synsätt och hur 
olika tankar kopplades ihop (Denscombe 2018, s. 403). Resultat och analys kopplades 
därefter ihop med studiens frågeställningar och redogörs utifrån följande fyra rubriker: 
 

1. Vad anser sva-lärare om sva-ämnet? 
2. Vad är sva-lärares tankar om hur sva-ämnet organiseras? 
3. Vad anser sva-lärare om styrdokumentens riktlinjer? 
4. Vad är sva-lärares tankar kring sva-undervisningen av flerspråkiga elever? 

 
Forskningsetiska överväganden  
Denna uppsats har sökt följa god forskningssed (Vetenskapsrådet 2017) genom att 
etiska överväganden gjorts vad gäller den information informanterna delgetts (se Bilaga 
1), det vill säga information om samtycke till att delta i undersökningen, information 
om uppsatsens innehåll och tillvägagångssätt, information om att garantera 
informanterna anonymitet samt försäkran om att informanternas svar endast står att 
finna i denna uppsats.     
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Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultat och analys av den gjorda undersökningen. 
Informanternas svar har kategoriserats i ovan nämnda rubriker (rubrik 1–4). Rubrikerna 
följs dessutom av vilka intervjufrågor som ingår i varje rubrikkategori. Svaren har 
kodats genom att numrera lärarens identitet enligt den tabell ovan (se Tabell 1) i vilken 
det ges en kort lärarpresentation.   
  

1. Vad anser sva-lärare om sva-ämnet? (fråga 3–8, se Bilaga 2) 

Lärare 1 har arbetat som lärare i 31 år varav de senaste 20 som sva-lärare. Hon anser 
att ämnet är roligt men påfrestande. Hon påpekar att eftersom hon har jobbat så länge 
så tycker hon numera att det är tungt med ointresset hos eleverna. Hon berättar att hon 
inte kände så förr utan att tankarna kommit ju närmare pensionen hon kommit. Vidare 
berättar hon att ämnet är viktigt och ifrågasätter hur eleverna annars skulle undervisas 
och komma vidare språkligt då de har så stora behov. Hon avslutar med att berätta att 
hon dock har svårt att nivågruppera då hon har för få elever innevarande år.  
 
Lärare 2 har arbetat som lärare i 27 år varav de senaste 15 åren som sva-lärare. Hon 
tycker att det är tungt att undervisa i sva och dessutom utmanande men kul. Speciellt 
anser hon att det är slitsamt med mycket drop-outs och berättar att det är svårt att 
undervisa en elevgrupp där många elever sällan stannar utan plötsligt bestämmer sig för 
att flytta till en annan kommun eller börja jobba istället. Men samtidigt säger hon att 
ämnet är ett måste och lägger till med eftertryck att det till och med är ett mycket viktigt 
ämne. Hon berättar också att hon bara hoppas att det finns lärare som vill utbilda sig 
framöver bara eftersom det är så viktigt med kompetenta lärare.  
 
Lärare 3 har arbetat som lärare i 10 år varav alla som sva-lärare.  Hon tycker det är ett 
viktigt ämne men är lite vag: ”Ja, jag tycker nog det är ett viktigt ämne”. Samtidigt säger 
hon att det är spännande och utvecklande att arbeta som sva-lärare. Hon jämför sin 
första tid som lärare med hur det är nu, nästan 10 år senare, och berättar att hon känner 
sig mer erfaren och att det gör att hon kanske inte tänker i samma banor som hon 
gjorde i början. Hon avslutar med att säga att hon tycker sva är ett stort ämne och att 
det är nödvändigt! 
 
Hos lärare 1 tolkar jag texten som att hon nu när hon närmar sig slutet av sin karriär är 
lite trött men hon ser fortfarande behovet att undervisa flerspråkiga elever i sva som 
stort och att det är just sva-ämnet de behöver undervisas i. Det finns en uttryckt oro 
hos lärare 2 för att bristen på utbildade sva-lärare ska bli mer påtaglig och även detta 
tolkar jag som att det är ett uttryck för att sva-undervisningen är viktig, värdefull och 
verkligen behövs. Samtidigt ger lärare 2 uttryck för hur betungande hon anser att sva-
undervisningen är och här vill jag tolka svaret som att hon menar att denna elevgrupp 
är tyngre än andra grupper hon undervisar. Lärare 3 uttrycker att ämnet viktigt och 
nödvändigt vilket jag tolkar som att hon anser att det är ett måste för elevgruppen – 
alltså att de inte skulle kunna undervisas i svenska. Vidare säger hon att ämnet är stort 
och här läser jag in att hon med ’stort’ menar innehållsmässigt, det vill säga att det finns 
många delar i ämnet som ska undervisas och att det är svårt att hinna med det. 
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Lärare 4 har arbetat som lärare i 17 år varav 14 som sva-lärare. Hon uttrycker livligt 
hur roligt hon tycker det är att undervisa i sva. Samtidigt berättar hon att det är en så 
stor genomströmning av elever hela tiden och att det innebär stora problem då eleverna 
inte får den kontinuitet de behöver. Hon ger också uttryck för att det är så många 
problem och att det är viktigt att sva får vara eget ämne.  
 
Lärare 5 har arbetat 5 år som lärare och har undervisat i sva samtliga år. Han tycker 
det är fantastiskt kul att undervisa i ämnet och berättar att det är det enda han faktiskt 
undervisar i.  Han berättar att han under sin första tid som lärare tänkte att det skulle 
bli lätt att undervisa eleverna men att det inte riktigt blev så. Han anser att det är 
komplext med alla nivåer hos eleverna och att han tänker mycket på det. Han avslutar 
med att konstatera att ämnet verkligen behövs.  
 
Lärare 6 har arbetat som lärare i 34 år varav 22 år som sva-lärare. Han anser att han 
efter många år är trött på yrket och på att undervisa då han sällan ser den progression 
hos eleverna som han vill se. Samtidigt är han väldigt tydlig med att eleverna behöver 
sva för ”svenska är inget för dom”. 
  
Lärare 7 har arbetat som lärare i 18 år varav alla som sva-lärare. Han anser att det är 
ett viktigt jobb att utföra. Vidare berättar han att han känner att han gör nytta i gruppen 
och med eleverna och säger med eftertryck att ämnet absolut behövs. 
 
Lärare 8 har arbetat 16 år om lärare varav de senaste 5 åren som sva-lärare. Hon 
berättar uppspelt hur spännande hon tycker att det är att undervisa i ämnet och att hon 
är så glad över att vara behörig och att det inte hade räckt med hennes behörighet i 
svenskämnet. Hon tycker att det är positivt att ämnet utvecklar henne men hon ser 
också att det är ett välbehövligt ämne för de flerspråkiga eleverna som behöver både 
ämnet och undervisas av behöriga sva-lärare! Denna insikt hade hon inte i början av sin 
lärarkarriär men säger med eftertryck att elevgruppen verkligen behöver sva.  
 
 
Sammanfattningsvis är den bild som lärarna ger om sin syn på sva-ämnet övervägande 
positiv. Lärare anser att deras arbete gör nytta och att de behövs (exempelvis lärare 7). 
Flera lärare (exempelvis lärare 1) som har arbetat länge anser att det är ett tungt arbete 
att undervisa sva-elever men att det är viktigt och att det finns mycket att göra, det vill 
säga det är stora kunskapsluckor och eleverna behöver just sva-undervisning för att 
utvecklas vad gäller språk och innehåll. Den lärare (lärare 5) som är relativt nyutbildad 
berättar att ämnet är komplext vilket jag tolkar som att han i sin klass har elever som 
befinner sig på flera olika nivåer i sin språkutveckling och att undervisningen därför är 
utmanande för honom då han inte har så lång erfarenhet ännu. Att behoven är stora 
säger alla lärarna även om en av lärarna (lärare 6) är väldigt tydlig med att han är trött 
på sitt jobb och jag tolkar det som att hans entusiasm slocknat. Dock uttrycker han 
tillsammans med två andra lärare (lärare 4 och 8) att det vore stor skillnad i att undervisa 
elevgruppen i svenska. Därmed uttrycker de tydligt och klart att ämnets innehåll är det 
innehåll som flerspråkiga elever behöver undervisas i och att ämnet svenska är uteslutet. 
Följaktligen konstaterar jag att svaren ger uttryck för att ämnet har mycket hög status 
bland samtliga åtta lärare och att de anser att ämnet har en fast grund att stå på in i 
framtiden samt att det är en nödvändighet med sva-behörighet hos undervisande lärare.  
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2. Vad anser sva-lärare hur sva-ämnet organiseras? (fråga 9–14, se Bilaga 2) 

 
Lärare 1 berättar med en suck att hon är så van vid att det alltid blir diskussioner vid 
terminsstart om vilka som ska läsa sva, hur och om det nivågrupperas eller inte. Hon 
säger därefter bestämt att eleverna testas och i hennes sätt att säga detta förstår jag att 
det är viktigt för henne att de testas för att sedan placeras ut i klass. Vidare berättar hon 
att hon tar fram gamla nationella prov och så gör eleverna läsförståelsen och 
skrivuppgiften. Hon säger att det funkar bra och att de inte har något annat att gå på 
då det är svårt att få överlämningar från tidigare skolgång. Samtidigt menar hon att det 
är lättare att placera nyanlända då deras kunskapsnivå är mer transparent.  
 
Lärare 2 säger att ”det ju är en brokig skara elever skolan har att undervisa” vilket jag 
tolkar som att hon anser att det inte är så lätt att organisera sva-ämnet eftersom 
kunskapsnivån varierar. Hon berättar vidare att hon tycker att nyanlända är lättare att 
placera i klass. Enligt lärare 2 är många elever på skolan födda i Sverige och har gått i 
svensk skola, men också varit tillbaka i hemlandet då och då vilket har gjort att de tappat 
mycket kunskaper och hon frågar sig själv vad man kan göra som lärare när elever 
kommer tillbaka och ska fortsätta där de en gång varit.  Vidare anser hon att flerspråkiga 
elever måste få undervisning i sva och hon berättar att alla flerspråkiga elever intervjuas 
vid skolstart och att lärarna rätt snart ser hur eleverna uttrycker sig och placerar dem i 
antingen nybörjarundervisningen eller den klass där de kommit längre språkmässigt.  
 
Lärare 3 är väldigt tydlig med att elever som behöver språklig stöttning måste gå i sva-
undervisning. Hon menar att det gäller både nyanlända och gamla elever ”som inte 
kommit så långt språkligt på grund av olika orsaker naturligtvis”. Skolan testar dem och 
ser vad de behöver undervisningsmässigt. Lärare 3 anser att skolans organisering av 
sva-ämnet passar henne bra.  
 
Lärare 4 tycker att de elever som inte varit i Sverige så länge är lättare att placera. Hon 
berättar att just den gruppen brukar vara ganska rejäl och att organiseringen därför alltid 
går fort. Samtidigt berättar hon att hon tycker det är värre med de som strulat med 
skolgången men som egentligen borde vara klara med ämnet: ”alltid svårt men vi 
försöker ju individualisera men, ja, vi testar ju med gamla nationella, mest läsförståelse 
o det funkar väl ganska bra tycker jag”. Hon säger avslutningsvis att hon dock tycker 
det är svårt med kollegor som tycker olika. 
  
Lärare uppger att eleverna behöver läsa sva av olika anledningar. Lärare 1, 2 och 4 
nämner nyanlända och samtliga anser att gruppen nyanlända är lätta att organisera 
undervisning kring då de är nya i språket och jag tolkar det som att det är lättare att 
anpassa undervisningen då nivåerna inte skiljer sig så mycket åt samt att det hos lärarna 
inte råder några tvivel om att gruppen elever behöver sva-undervisning. Lärare 2 
uttrycker att hennes skola har elever som visserligen är födda i Sverige men har vistats 
i sina hemländer under skoltiden, gått miste om skoltid och därför inte har utvecklat en 
svenska som är i nivå med deras ålder. Likaså nämner lärare 3 olika orsaker till att 
eleverna inte har den språkutveckling som lärarna skulle förväntar sig vilket jag tolkar 
som att även dessa elever har en bakgrund som lärare 2 uttrycker. Lärare 4 nämner att 
det har varit strul med vissa elevers tidigare skolgång vilket jag tolkar som problem av 
annan art än den jag tidigare nämnt. Gemensamt för lärare 2, 3 och 4 är att de har elever 
som de anser borde ha kommit längre i sin språkutveckling men eftersom de inte har 
gjort det läser de sva istället för svenska.  



 

24 
 

Lärare 5 berättar att han brukar be sina elever att skriva ett brev till honom och att det 
då snart visar sig hur långt de kommit språkmässigt. Vidare kommenterar han att lärarna 
på skolan vad han vet har rätt fria händer, men tillägger att de andra lärarna kanske gör 
olika: ”ja eller det vet ja att vi gör”.  
 
Lärare 6 berättar att han har suttit med i den gruppen lärare i många år nu som delar 
upp eleverna och placerar dem i den grupp de ska gå. Han säger att de då kör olika 
tester och alla lärare i svenska och sva rättar texter och läsförståelser och sambedömer. 
Han kommenterar processen med att de är en ”massa tjafs varje år men det hör väl till 
processen. Vi brukar lösa det ganska bra ändå”.  
 
Lärare 7 anser att skolan har inte så många klasser och att det därför brukar vara ganska 
klart redan vid skolstart.  Han förtydligar att han tycker eleverna oftast brukar befinna 
sig på en mittemellan-nivå och de hamnar då i samma klass. Han säger att i den klassen 
han undervisar har han olika nivåer och att det sett ut så i flera år.  
 
Lärare 8 suckar och svarar att det är ett litet dilemma på skolan när det gäller 
organiseringen eftersom kollegorna alltid vill göra på olika sätt och att hon upplever att 
det tufft. Hon berättar vidare att någon kollega kan använda sig av tester medan någon 
annan anser att elevernas språk- och kunskapsnivå kan få utkristallisera sig under 
terminens gång. Då hon avslutat meningen låter hon ångerfull över att ha varit för 
öppenhjärtig och säger att det ”låter väldigt löst nu när ja säger det men på nåt sätt har 
vi nog ändå bra koll”.  
 
Vad gäller sva-lärares tankar om hur sva-ämnet organiseras uttrycker samtliga lärare 
förutom lärare 3, 5 och 7 att det är tungt och problematiskt med urvalsprinciperna. 
Lärare 1, 4, 6 och 8 anser att det är problematiskt kollegor emellan och att det är svårt 
att nå konsensus i själva utförandet. Anmärkningsvärt är att de intervjuade lärarna 
verkar vara vana vid att de själva ska hantera frågan och jag tolkar det som att ingen 
tydlig skolpolicy finns som skulle kunna vara vägledande. Urvalsprinciperna ser olika 
ut men att använda gamla nationella prov är vanligt förekommande (lärare 1 och 4). 
Lärare 3, 6 och 8 nämner också tester men förtydligar inte vilka, dock nämns 
läsförståelsetester (lärare 6) vilket jag tolkar som nationella prov de med. Lärare 2 och 
5 använder intervjuer respektive brevskrivning medan lärare 7 inte tydliggör hur 
urvalsprinciperna på hans skola går till. Lärare 7 är alltså vag när det gäller 
urvalsprinciperna och jag tolkar svaret som att det inte ses som en fråga att prioritera 
utan huvudsaken är att eleverna får sva-undervisning. Lärare 8 anser att skolan har bra 
koll men ger ett väldigt diffust svar vilket jag tolkar som antingen ointresse eller 
okunskap. Lärare 5 är också väldigt vag och ger inget svar angående urvalsprinciperna 
och anger att han och kollegorna har ”fria händer”. Jag tolkar svaret som att det helt 
enkelt inte finns några gemensamma riktlinjer på skolan om hur elever ska delas in i 
sva-undervisningen.  
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3. Vad anser sva-lärare om styrdokumentens riktlinjer? (fråga 15–18, se 
Bilaga 2) 

 
Lärare 1 svarar kort att lärarna brukar titta på dem ibland i ämnesgruppen men hon 
har inget att säga mer än att styrdokumenten möjligen kunde kanske vara mer precisa.   
 
Lärare 2 anser att det borde finnas bättre riktlinjer för ämnet. Hon tillägger att hon gör 
sina egna uppfattningar utifrån styrdokumenten och hon förtydligar att de kunde vara 
lite klarare och lite mer konkreta.  
 
Lärare 3 berättar att hon och kollegorna försöker titta på dem ibland men att de nog 
går på erfarenhet ändå. Hon säger att hon tror det kan bero på att styrdokumenten kan 
vara luriga att tolka eller att kollegorna tolkar på olika sätt och försöker att enas om vad 
de säger. Hon avslutar med att ställa en fråga: ”vet inte om de ska göras om, ska de det? 
Tydligare i så fall?”. 
 
Lärare 4 anser att styrdokumentens riktlinjer är svåra och kommenterar frågan med att 
alla väl tycker så. Hon berättar för övrigt att de jobbar hårt i skolstarten med att placera 
eleverna i rätt klass och att alla kollegorna gör sin egen tolkning: ”som vi jobbar med 
indelningen i skolstarten och stressar för att bli klara… det beror ju på att vi försöker 
tolka riktlinjerna och alla gör sin tolkning… ja, de behöver styras upp de där 
styrdokumenten”.  
 
Lärare 5 anser att han måste rätta sig i ledet som ny. Han säger igen att han ju är ny på 
skolan och rätt färsk lärare fortfarande. Men så berättar han att styrdokumenten enligt 
honom är svårtolkade men att han anser att det egentligen inte är så stort problem 
eftersom han undervisar nybörjare.  
 
Lärare 6 säger att han faktiskt inte vet om något skulle behöva förändras men att han 
samtidigt skulle behöva uppdatera sig lite eftersom det var längesedan han tittade 
närmare på dem. Han avslutar med att säga att tydlighet är bra. 
 
Lärare 7 anser att styrdokument behövs men att ett förtydligande skulle kunna behövas 
även om han erkänner att han inte kan återge vad det står exakt. Han berättar vidare att 
han tycker det är svårt att tänka sig in i hur de skulle formuleras då elevkategorin har 
en sådan bredd att det skulle vara svårt att få alla elever att passa in. Han fortsätter 
berätta att han skulle vilja ha lite större tydlighet när det gäller språklig nivå och möjligen 
fler nivåtester eftersom många elever väntar på betyg men inte förstår att det 
fortfarande är lång väg innan de når kunskapskraven i år 9.  
 
Lärare 8 är väldigt bestämd med att det ”behövs en förändring, det tycker väl alla?”. 
Hon anser att styrdokumenten är ”för luddiga” och att de behöver göras om så att de 
blir bättre och tydligare. Hon ifrågasätter formuleringarna och säger: ”vilka elever ska 
ha sva-undervisning? De som anses behöva det? Jaha, men hur då då? Nej, gör om!”.  
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Sammantaget råder konsensus kring vad sva-lärare anser om styrdokumenten i sva, det 
vill säga åsikten är att styrdokumenten behöver förändras så att de blir enklare att tolka 
och följa. Endast lärare 5 som säger sig vara så pass ny att han rättar sig efter övriga 
lärare på skolan uttrycker ingen egen åsikt. Lärare 1 och 6 svarar även de så vagt att jag 
tolkar det som att de inte anser styrdokumenten vara så viktiga i deras undervisning. 
Lärare 2, 3 och 4 berättar att de och deras kollegor gör sina egna tolkningar av 
styrdokumenten medan lärare 8 tydligt uttrycker vad hon förväntar sig av 
styrdokumenten: ett absolut förtydligande av vilka elever som ska ha sva-undervisning 
och inte den vaga formuleringen som finns i dagsläget.  
 
 
 

4. Vad är sva-lärares tankar kring sva-undervisningen av flerspråkiga 
elever? (fråga 19–20, se Bilaga 2) 

 
Lärare 1 berättar att hon inte reflekterar så mycket över frågan eftersom hon undervisat 
gruppen i så många år. Men så tillägger hon att hon anser att betyg är en svår fråga och 
att det alltid är svårt att förklara för eleverna vad betyg innefattar och vad som krävs 
för att få betyg eftersom de inte är där kunskapsmässigt ännu. Hon avslutar med att 
säga att det tar många år för de flesta flerspråkiga elever att nå kunskapskraven.  
 
Lärare 2 anser att det är viktigt att de flerspråkiga eleverna får sin undervisning och att 
de faktiskt kommer till skolan vilket hon kommenterar på följande vis: 
 

det är liksom lite dåligt med det emellanåt. Men ska de få betyg nån gång så måste de 
vara här. Vi är här och de får bra undervisning. Jag bedömer hela tiden och det 
berättar jag för eleverna att jag gör så de ska bli mer medvetna.  Men jag är för betyg, 
det är jag och det tar tid men det har eleverna svårt att förstå. Många är ju inte i 
närheten av nian än. (Lärare 2) 

 
Lärare 3 har olika åsikter kring synen på flerspråkiga elever och säger att skolan gör 
ett bra jobb med flerspråkiga elever men samtidigt inte. Hon förtydligar och säger att 
lärarna på skolan gör ett fantastiskt jobb och verkligen ser eleven och att de finns där 
för eleverna men att det också finns en annan sida:  

 
det här att jag ska undervisa och stötta dem och sätta betyg när de är så långt från 
målen. Det borde finnas ett annat system, andra referensramar än bli bedömd efter 
sånt de inte kan ännu, sånt som de inte har lärt sig det är det som jag ska sätta betyg 
på. Jag känner så många gånger att jag gör dom besvikna istället. Jag har själv alltid 
fått betyg men att sätta betyg på elever som har, ja oftast har jättekort skolbakgrund, 
det funkar ju inte. (Lärare 3) 

 
 
Lärare 1 anger ingen åsikt i frågan medan lärare 2 anser att eleverna får en bra 
undervisning. Jag tolkar lärare 2:s svar som att hon likställer skolans elevsyn med bra 
undervisning. Lärare 3 anser också att skolan gör ett bra jobb, det vill säga att skolans 
syn på eleverna är bra, men samtidigt definierar hon ”bra elevsyn” med att sätta betyg 
på elever som i nuläget är långt från kursmålen. Jag tolkar lärare 3:s svar som att hon 
anser att ämnets intentioner inte är anpassat efter den elevgrupp hon undervisar vilket 
inte är detsamma som att skolan har en bra elevsyn eller ej. Därmed läser hon in en 
annan definition än den jag åsyftade. 
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Lärare 4 hoppas att skolans elevsyn är bra men medger samtidigt att hon inte sett att 
skolan gör så mycket för att flerspråkiga elever ska fraternisera med mer etniskt svenska. 
Hon berättar också att hennes elever är så långt ifrån betyg och att hon därför slipper 
tänka på det i år. Vidare säger hon att hon önskat länge att betygsättningen skulle se 
annorlunda ut. Hon säger att hon satt så många F och att hon lider varje gång eftersom 
hon vet att eleverna har varit världens duktigaste elever som kämpat så. Hon avslutar 
med att säga att betygssystemet skulle behöva göras om så det passar de flerspråkiga 
eleverna bättre.  
 
Lärare 5 undrar först vad jag menar med frågan och svar därefter:  
 

Flerspråkiga elever? Bra antar jag? Vad tänker du på då? Vi har ju mest den gruppen 
elever så jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men vad heter det, det är väl en ok syn. 
Jag kommer att sätta betyg för andra gången i mitt liv så det är fortfarande rätt nytt 
för mig. Men vi sambedömer också så det ska la gå bra men det är klart, det är ju inte 
lätt, eller hur? Betyg är bra men, ja det är svårt att hinna med allt i kursplanen och 
känna att jag gör ett bra jobb där. Alla behöver ju så otroligt mycket tid på sig. (Lärare 
5) 

 
Lärare 6 berättar att när han var ny som lärare kommer han ihåg att det såg helt 
annorlunda ut och att skolan inte hade så många flerspråkiga även om det inte var helt 
ovanligt. Han jämför med situationen idag och säger att skolan inte tänker på om det 
är flerspråkiga elever eller inte utan att de har elever helt enkelt och att de har elever 
med olika problem men att skolan överlag har en bra syn. Han vidareutvecklar sitt svar 
och säger att skolans mer nyanlända kanske håller sig mer för sig själva och att de skulle 
kunna ta mer kontakt med andra elever. Han anser också att betyget:  
  

är ju är hot stuff för de flesta elever och de vill ju vidare helt klart men de har jättesvårt 
att greppa att man måste kunna så ofantligt mycket innan man får betyg. De förstår 
inte - skönt för mig att jag har nyanlända i år så slipper jag alla diskussioner. (Lärare 
6) 

 
Lärare 7 berättar att han hoppas skolan har en bra syn på flerspråkig elevers 
undervisning. Han säger att han trivs väldigt bra med att jobba med den här 
elevgruppen även om det finns svåra och tunga problem hos de flesta av dem. Han 
berättar vidare att han anser att skolan ger ett bra stöd och att han tycker de är duktiga 
på det. Vad som han ser som problematiskt är just bedömning av flerspråkiga elever 
och att det är ett dilemma vilket han antar att alla lärare tycker. Vidare berättar han att 
situationen kan bli: 
 

rätt infekterad när de kommer med en massa betyg i alla möjliga ämnen och så har 
de nästan inga kunskaper i svenska. Man undrar ju hur de har fått sina betyg, jo det 
är ju alltid så, man skulle ju jobba annorlunda helt enkelt och mer ämnesövergripande. 
Ja, men i år är den gruppen jag har en grupp där flera kommer att få betyg faktiskt.  
Många är duktiga och har kommit långt, det är bra. (Lärare 7) 

 
Lärare 8 svarar tydligt att hon inte kan se att någon flerspråkig elev blir diskriminerad 
men att skolan faktiskt segregerar eleverna.  Hon förtydligar och berättar att de 
flerspråkiga eleverna undervisas i delar av skolan där inga andra elever befinner sig och 
hon ifrågasätter detta starkt.  Hon anser att skolan kunde göra mycket mer men tillägger 
samtidigt att det säkert ser likadant ut på alla skolor. Hon tillägger att betyg är en svår 
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fråga och att hon anser att det är svårt att hinna med allt i kursplanen och att hon därför 
måste komprimera innehållet och fokusera på det viktigaste. Avslutningsvis berättar 
hon att flerspråkiga elever behöver mer tid i skolan för att få en mycket större grund 
att stå på: 

 
Det finns ju så stora kunskapsluckor, ja man undrar hur det ska gå på de nationella 
programmen men jag tycker betyg är bra det gör jag men ja, kanske kunde det se 
annorlunda ut. Men när elever märker att de inte kommer att få betyg då händer det 
ju något med dom o många har ju ännu mer frånvaro då … det blir bekymmersamt 
måste jag säga. (Lärare 8) 

 
Sammanfattningsvis anser lärare 4, 5, 6 och 7 att skolan har en bra syn på flerspråkiga 
elever. Lärare 4 anser att skolan borde göra mer för flerspråkiga elever och jag tolkar 
hennes svar att de enligt henne marginaliseras eftersom skolan inte bemödar sig att 
sammanföra de flerspråkiga eleverna med andra elever på skolan utan undervisar dem 
mer isolerat. Lärare 6 tangerar ett liknande svar och har enligt min tolkning noterat att 
gruppen nyanlända elever är mer isolerade än andra grupper elever.  Lärare 8 är däremot 
väldigt bestämd i sin åsikt om att skolan hon arbetar på segregerar eleverna. Jag tolkar 
lärare 8:s svar som att elevsynen på skolan är negativ och att inget görs åt det.  
 
Vad gäller lärarnas uppfattning om betyg och bedömning att det är en svår fråga på 
flera olika sätt. Lärare 1, 2, 3, 6 och 8 anser att eleverna är långt ifrån målen för år 9 och 
att det tar lång tid för flerspråkiga elever att nå ända fram. Lärare 2 påpekar dessutom 
att en stor frånvaro hindrar elever från att ta betyg i sva medan lärare 8 anser att elevers 
frånvaro ökar då de inser att de inte får betyg och att det är negativt för deras språk- 
och kunskapsutveckling. Lärare 3 påpekar dessutom att betygsystemet är orättvist då 
hennes flerspråkiga elever inte har samma referensramar som det kursplanen uttrycker 
och att det därmed är svårt att över huvud taget sätta betyg. Lärare 7:s svar tolkar jag 
som att lärare har svårt att förstå att vissa elever kan ha fått betyg tidigare i ett flertal 
ämnen i svensk skola när de ser att deras kunskaper i svenska ännu är på relativt låg 
nivå. Lärare 5 tolkar jag behandlar frågan mer översiktligt och gör det eftersom han 
fortfarande känner sig ny i yrket. Därmed går han inte på djupet i frågan utan svarar 
mer avvaktande.  
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Diskussion  
Kapitlet presenterar en sammanfattning av de viktigaste resultaten och besvarar även 
studiens tre forskningsfrågor. Därefter diskuteras den metod som använts och vilka 
fördelar och/eller nackdelar valet av metod kan ha inneburit. Kapitlet avslutas med 
slutsatser av studien samt förslag på fortsatt forskning.  
 
Resultatdiskussion 
Denna studies syfte var att undersöka sva-lärares uppfattningar om hur ämnet sva 
organiseras på ett av gymnasiets introduktionsprogram: Individuellt Alternativ (IA). 
Åtta sva-lärare har intervjuats angående sina uppfattningar om och tolkningar av 
organiseringen och implementeringen av ämnet sva i svensk gymnasieskola idag. 
Studiens tre frågeställningar efterfrågade vad sva-lärare anser om sva-ämnet och dess 
organisation, vad sva-lärares uppfattningar om styrdokumentens riktlinjer samt vad sva-
lärares tankar kring sva-undervisningen av flerspråkiga elever är.  
 

1. Vilka uppfattningar har sva-lärare om sva-ämnet och dess organisation? 
Vad gäller sva-ämnets organisation speglar föreliggande studie om sva-lärarnas 
uppfattningar tydligt den forskning denna uppsats teoridel och tidigare forskning pekar 
på. Överlag visar sva-lärarnas uppfattningar att sva-ämnet är viktigt och att det inte kan 
ersättas av ämnet svenska. Själva organisationen på de skolor där sva-lärarna tjänstgör 
visar på en osäkerhet i vilka elever som ska läsa sva och hur de ska nivågrupperas 
beroende på vilka språkkunskaper de har. Ett problem som också framförs i 
intervjuerna är att elever som gått merparten av sin skoltid i svensk skola ändock läser 
ämnet sva. Här visar dock Sahlées (2017) forskning att skillnaderna i resultat mellan 
sva-elever och elever som läser ämnet svenska är så små att ämnet sva inte är aktuellt 
för nämnda elevgrupp. Sahlée (ibid) föreslår därför att forskare undersöker på vad det 
innebär att ha en alternativ språksyn där ungdomar visar att de ibland använder sig av 
olika varianter av svenska och om dessa varianter kan införlivas i vad undervisningen 
anser vara ett svenskt språkbruk.  
 
Att regelverket kring vilka elever som ska läsa sva och under hur lång tid behöver bli 
mycket mer distinkt och konsekvent har påtalats av SOU (2018) men samtidigt klargörs 
det inte hur regelverket är tänkt att förändras. Frågan belyses istället av olika forskare 
såsom Otterup (2018), Hélot (2012), Cummins (2017) med flera. Samtliga forskare 
anser att svensk skola måste ändra sitt synsätt på den språknorm som utbildningsidealet 
fortfarande premierar idag. De menar att den enspråkighetsnorm som råder hämmar 
flerspråkiga elevers språkutveckling och att skolan inte möjliggör att de får en likvärdig 
utbildning. Särskilt Cummins (2017) hävdar att svensk skola måste inkludera 
andraspråksforskningen och koppla den till elevers bakgrund, erfarenheter och 
identiteter för att flerspråkiga elever ska lyckas i skolan och inkluderas i samhället. Här 
föreslår även Lahdenperä (1999) och Tesfahuney (1999) att ett samarbete mellan 
forskning och skola inleds för att leda svensk skola framåt.  
 
Flertalet sva-lärare anser att mer nyanlända elever är lättare att organisera undervisning 
kring då de se som en mer homogen grupp i och med att deras språkkunskaper i svenska 
ännu är vaga. Studiens intervjuer vittnar dessutom om en osäkerhet i vad flerspråkiga 
elever kan och inte kan i det svenska språket och att urvalsprinciperna för undervisning 
i sva sker på olika sätt på olika skolor men också inom en och samma skola då 
konsensus ej råder. Uppfattningar om att elever som studerat merparten av sin skoltid 
i svensk skola skulle kunna läsa ämnet svenska kan dessutom urskiljas hos ett par av 
lärarnas svar. Sammantaget visar lärarnas svar tydligt att det inte finns någon tydlig 



 

30 
 

skolpolicy för hur sva-undervisning ska organiseras och att konsensus ej råder vilket jag 
anser vara anmärkningsvärt. Här har SOU (2017) uppmärksammat att kursplanen i sva 
inte är anpassad för mer nyanlända elever utan att de behöver något annat. Även 
Otterup (2018) argumenterar för att nyanlända måste få den undervisning de behöver 
och att deras flerspråkighet tas tillvara så att de utvecklas både språkligt och 
ämnesmässigt. Dock ser jag det som viktigt att påtala att intervjuunderlaget ger prov på 
ett synsätt där nyanlända elever uppfattas som en homogen grupp vilket både Cummins 
(2017) och Wedin (2017) starkt påtalar är negativt för elevernas skolframgång. Här 
formulerar till exempel Cummins (2017) tydligt hur lärare reproducerar det 
maktförhållande samhället konstruerat. I och med avsaknaden av en skolpolicy om hur 
sva-ämnet bör organiseras reproducerar lärarna på de aktuella skolorna ett 
maktförhållande och ett utbildningsideal de själva egentligen säger att de vill frångå men 
som de enligt min tolkning har svårt att ersätta. Här är det viktigt att rektorer tar sitt 
ansvar och styr upp tydliga riktlinjer för organiseringen av ämnet. Då kan konsensus 
nås på skolorna och lärare blir mer trygga i sin undervisningspraktik vilket bör generera 
en allt större likvärdighet i undervisningen.   
 
 

2. Vilka uppfattningar har sva-lärare om styrdokumentens riktlinjer? 
Konsensus råder bland de intervjuade lärarna om att styrdokumenten behöver 
förändras så att det blir tydligare och lättare att tolka. Lärare 2, 3 och 4 uppger att de 
gör sina egna tolkningar vilket kan förklaras genom Cummins (2017) idé om samhällets 
maktförhållande. En förklaring till varför lärare i studien, kanske omedvetet, 
reproducerar det maktförhållande som nämns ovan skulle kunna vara styrdokumentens 
vaga skrivningar och den osäkerhet som därmed råder på skolorna om hur flerspråkigas 
undervisning ska organiseras, vilket resulterar i det förhållningssätt de intervjuade 
lärarna vittnar om. En annan förklaring ges av Torpsten (2008) som beskriver hur 
avsaknaden av klara riktlinjer i styrdokumenten resulterar i att lärare själva skapar sina 
utbildningsideal byggt på sina egna erfarenheter och synsätt. Detta skulle också kunna 
stämma överens med denna studies resultat då lärare i studien vittnar om att de inte 
tittar så på styrdokumenten utan går mer på egen erfarenhet. Här är det viktigt att 
rektors ansvar tydliggörs och att ett kvalitetsarbete påbörjas för att lärare via en 
gemensam plattform ska kunna få stöd och verktyg att verkställa det styrdokumenten 
avser. Men lärarnas gemensamma önskan om att styrdokumenten bör förtydligas bör 
också tas på allvar. Här behöver forskning, skola och politiker samverka för förändring. 
 
 

3. Vad är sva-lärares tankar kring sva-undervisningen av flerspråkiga 
elever?  

Lärarna i studien upplever att skolans syn på flerspråkiga elever är bra. Dock föreligger 
en paradox i deras upplevelser eftersom flera av lärarintervjuerna också vittnar om en 
elevsyn där flerspråkiga elever får en undervisning som är avskild från andra elevers 
undervisning. Att så sker på fler håll i Sverige påpekas även av Fridlund (2011) i sin 
avhandling. Fridlund (ibid.) förklarar att eleverna i hennes avhandling separerades för 
att kunna lära sig så pass mycket svenska och svensk kultur att de senare skulle passa 
in i ordinarie undervisning. Cummins (2000, s. 4) hävdar att vad svensk skola istället 
skulle behöva är en språkpolicy där hänsyn tas till hela Sveriges befolkning och där 
elevgrupperna ses som heterogena istället för den homogena elevsyn som präglar 
svensk skola och utbildningsideologi. Om en sådan språkpolicy införs innebär det att 
alla elever inkluderas och att flerspråkiga elevers eventuella språkliga 
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tillkortakommanden inte ses som en brist hos eleven utan ett problem att lösa för 
skolan (ibid. s. 21).  

 
Metoddiskussion 
I föreliggande uppsats var ansatsen fenomenologisk och en kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer användes. Valet av metod innebär att informanternas 
subjektiva upplevelser stått i fokus vilket medfört att mer vardagsnära upplevelser 
delgetts mig vilket enligt Denscombe (2018, s. 197) gör att läsare lättare kan känna igen 
sig. Samtidigt säger sig den fenomenologiska forskningen inkorporera delar som kan 
vara motsägelsefulla och det är forskarens roll att återge det som sägs utan att försöka 
korrigera Denscombe 2018, s. 191). Att så är fallet visar studien prov på i sista 
frågeställningen då en paradox framkommer i informanternas svar men som jag väljer 
att inte ifrågasätta. Dock är jag medveten om att just de subjektiva upplevelserna kan 
visa brist på den opartiskhet vetenskaplig forskning efterfrågar samt att det inte går att 
generalisera de forskningssvar som framkommer (ibid., s.198).  
 
Att intervjuerna genomfördes via telefon kan ha inneburit nackdelar då jag inte kunde 
avläsa informanternas kroppsspråk men det kan också innebära att det vägs upp av 
samma orsak då telefonintervjun kan ha medfört att informanterna i och med just 
avståndet oss emellan lättare kunde delge sina svar. Därmed skulle ett annat val av 
intervju kunna ge andra svar ände som presenterats här. 
 
 
Slutsatser och vidare forskning 
I min inledning beskriver jag den problematik jag stött på angående sva-ämnets 
organisering och implementering och att problematiken står att finna likväl hos forskare 
som hos kollegor jag möter. I föreliggande studie har jag sökt finna svar på lösningar 
och har funnit att sva-lärare utarbetar egna undervisningsideal då de inte hittar stöd i 
styrdokumenten. Svar står också att finna hos forskare som är eniga om att svensk 
utbildningspolitik saknar andraspråksforskningens slutsatser angående vad som är 
nödvändigt för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsinlärning. Detta resulterar i att 
styrdokumenten för ämnet sva inte är helt anpassade för elevgruppen och inte heller 
tydliggör vilka elever som ska läsa sva och hur länge. Sammanfattningsvis visar studien 
att andraspråksforskningen behöver införlivas till fullo i svensk utbildningspolitik för 
att flerspråkiga elever ska få en likvärdig utbildning där hänsyn tas till deras tidigare 
bakgrund, erfarenheter och språkliga förmågor så att de fortsätter utvecklas språkligt 
och kunskapsmässigt. Dessutom ger lärarintervjuerna vid handen att styrdokumenten 
för sva behöver utredas och utarbetas med flerspråkighetsnorm som grund samt 
förtydligas så att lärare har bättre stöd i organiseringen och implementeringen av sva-
undervisningen. I studien framkommer också att ett samarbete mellan skola, 
undervisning och forskning behövs för att skola, lärare och flerspråkiga elever ska få 
det stöd de behöver. Avslutningsvis vill jag föreslå fortsatt forskning att undersöka 
möjligheter för föreslagna samarbete så att ämnet sva blir ett ämne i tiden.  
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Bilaga 1 
 
Information om undersökning av sva-lärares syn på organisering och 
implementering av sva-undervisning i skolan 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
 
Syftet med denna undersökning är att undersöka hur sva-lärare ser på skolans 
organisering och implementering av sva-undervisningen. Forskning visar att 
osäkerhet råder kring både organisering och implementering av sva-undervisning 
vilket resulterar i subjektiva tolkningar och brist på likvärdighet. Ditt deltagande är 
viktigt eftersom dina svar kan leda till en konsensus i hur sva-undervisningen ska 
organiseras och implementeras på din skola.  
 
10 sva-lärare ingår i denna undersökning. Urvalet baseras på den kunskap och 
erfarenhet dessa lärare har kring ämnet svenska som andraspråk. Ditt deltagande är 
därför särskilt viktigt.  
 
Att delta i undersökningen innebär att svara på några öppna frågor i en enkät. 
Beräknad tidsåtgång är ca 30–45 minuter. Dina svar kommer att anonymiseras och 
behandlas konfidentiellt. Vill du ta del av den färdiga uppsatsen vill jag gärna att du 
kontaktar mig så att jag kan ge dig en kopia.  
 
Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med 
examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har du enligt 
Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att få information om hur dina 
personuppgifter kommer behandlas. Du har också rätt att ansöka om ett så kallat 
registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid frågor om behandlingen av 
personuppgifter kan du vända dig till Högskolans dataskyddsombud. 
 
  
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i 
form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  
  
 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
 
Göteborg 2019-11-20 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
2. Hur länge har du undervisat i svenska som andraspråk (sva)? 
3. Vad är din syn på ämnet sva? 
4. På vilket sätt har din syn på sva förändrats sedan du började undervisa i ämnet? 
5. Hur viktigt anser du det är att sva är ett eget ämne?  
6. Vilka möjligheter ser du att ämnet har i framtiden? 
7. Vilka svårigheter ser du att ämnet har i framtiden? 
8. Av vilka anledningar anser du att elever ska läsa sva? 
9. Vilka elever läser sva hos er? 
10. Vad har eleverna för bakgrund? 
11. Hur organiseras ämnet på din skola? Vad för urvalsprinciper finns på skolan 

där du jobbar? 
12. Vem/vilka gör urvalet? 
13. Berätta om din uppfattning om hur urvalet görs. 
14. Forskare anser att styrdokumentens riktlinjer kan vara otydliga. Vad tror du de 

menar med detta påstående?  
15. Vad i styrdokumentens riktlinjer anser du är svårare att tolka? 
16. Vad i styrdokumentens riktlinjer anser du är lättare att tolka? 
17. Om du skulle kunna förändra något i styrdokumentens riktlinjer – vad skulle 

det vara i så fall? 
18. Vad anser du om sva-ämnets status på skolan? I svensk utbildning? 
19. Vad är din uppfattning om svensk skolas syn på flerspråkiga elever?   
20. Vad är din uppfattning om betyg och bedömning av flerspråkiga elever? 
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