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Abstract 

 

By: Sara Hellman 

Semester: Autumn 2017 

Supervisor: Stina Hållsten 

 

The divided Swedish subject – a comparison of the curriculums in Swedish and Swedish as a second 

language 

The aim of this essay is to examine and appose the curriculums of the school subjects Swedish and 

Swedish as a second language in upper secondary school in relation to prevalent second language 

development research and didactics. My theoretical framework consists of discourse theory and the 

socio-cultural perspective on teaching and learning. The overall purpose of this essay is biramous and 

the study aims towards answering the following questions: 

1. What didactic considerations are made in the two curriculums? And 

2. In what ways is the curriculum in Swedish as a second language based on prevalent second language 

development research, and in what ways is it not?  

To answer these questions I have chosen discursive analysis as my main method to examine and 

compare the curriculums in order to delineate what implications its language use and goal formulations 

has for the perception of both student groups and in turn the possible quality of their language 

education. Through my analysis I have found that the curriculum for Swedish as a second language have 

some bearing in second language research, but that the differences between the two subjects’ 

curriculums as a whole lack feasible reasoning. The differences in language use and goal formulations 

between the two curriculums comes across as a result of both fleeting reasoning as well as fleeting 

judgement in relation to didactics and second language education. My proposition is to have a united 

Swedish subject for the currently existing student groups with the possibility of a new version of 

Swedish as a second language intended solely as a temporary educational form for newly immigrated 

students to assist their early Swedish acquisition.  

 

Keywords: curriculum, Swedish, Swedish as a second language, the Swedish school system, upper 

secondary school, second language acquisition, socio-cultural perspective, didactics, discourse theory. 

 

Nyckelord: Läroplan, svenska, svenska som andraspråk, svenska skolsystemet, gymnasiet, 

andraspråksinlärning, sociokulturellt perspektiv, didaktik, diskursteori. 
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Inledning och bakgrund 

Svenska som andraspråk är ett skolämne som kritiseras flitigt och ämnet, som är tänkt att vara 

jämbördigt med skolämnet svenska, har särskilt varit på tapeten det senaste decenniet i både skol- och 

offentlig debatt på grund av den ökade invandringen till Sverige. I denna uppsats söker jag svara på vad 

läroplanerna i svenska och svenska som andraspråk ger de två elevgrupperna för förutsättningar för 

lärande och på vilka sätt kursplanen i svenska som andraspråk är förankrad i aktuell 

andraspråksforskning. Att söka svara på huruvida kursplanen för svenska som andraspråk är i linje med 

aktuell forskning inom andraspråksinlärning är av stort värde för lärarna i både svenska som andraspråk 

och svenska. Lärare som är utbildade till att undervisa i svenska behöver i stor utsträckning även 

undervisa elever i svenska som andraspråk på många skolor i landet. Därför är det som följd mycket 

viktigt att försöka utröna om svenska som andraspråk behövs som ämne i den form det idag existerar, då 

det i sin tur skulle ställa ännu högre krav på de verksamma svensklärarnas kunskaper om 

andraspråksinlärning och andraspråkspedagogik än vad det redan gör i dagsläget. Frågan om vem som 

ska delta i undervisningen i svenska som andraspråk, och vilka som utgör elevgruppen svenska som 

andraspråk, är inte enkel att svara på. Kriterierna för att besluta vem som ska, och inte ska, läsa ämnet 

svenska som andraspråk istället för svenska återfinns i skolförordningen i kap. 5, 14 §, där det står att: 

 

Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för 

1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, 

2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i 

utlandet, och 

3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en 

vårdnadshavare. 

Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk för en elev.  

 

Att beslutet om vilka elever som ska läsa svenska som andraspråk istället för svenska ligger på rektorn 

på en skola ställer som följd mycket höga krav på den enskilde rektorns pedagogiska kompetens, och 

framförallt på dennes språkpedagogiska kompetens i svenska och svenska som andraspråk. Nationellt 

centrum för svenska som andraspråk på Stockholms universitet beskriver hur rektorer i denna process 

ofta delegerar denna bedömning till undervisande lärare i svenska som andraspråk som då får göra en 

bedömning av varje enskild elevs förutsättningar. Om det inte finns en andraspråkslärare tillgänglig på 

skolan gör en svensklärare bedömningen om en elev bör delta i undervisningen i svenska som 

andraspråk. (Nationellt centrum för svenska som andraspråk, 2012). Vad som avgör om en elev bör gå i 

svenska eller i svenska som andraspråk specificeras inte i skolförordningen och frågan om huruvida 
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lärarna som utför dessa bedömningar på elevernas språkliga kompetens har kompetens själva för att 

göra en sådan bedömning är mycket svår att svara på. Sannolikt skiljer sig detta mycket åt beroende på 

om den enskilda skolan har andraspråkslärare tillgängliga eller inte. En annan aspekt är det faktum att 

förhållandevis många elever som deltar i undervisning i svenska inte uppnår E-nivå i ämnet. Här rör det 

sig i kursen svenska 1 om 0,6 procent för elever med svensk bakgrund och 1,3% för elever med utländsk 

bakgrund läsåret 15/16 som inte uppnår E-nivå. Motsvarande statistik för svenska som andraspråk 1 

läsåret 15/16 är 1.7%. (Skolverkets betygsstatistik). Frågan är om det hjälper eller stjälper 

andraspråkselever att ha en uppdelning mellan svenska och svenska som andraspråk, samt om det är en 

likvärdig utbildning i svenskämnet som eleverna faktiskt får i dessa två grupper. 

 

I denna uppsats kommer jag undersöka läroplanen för gymnasieämnena svenska och svenska som 

andraspråk i syfte att synliggöra de skillnader som finns och både analysera och problematisera dessa 

skillnader utifrån teorier om språkinlärning/andraspråksinlärning och ämnesdidaktik i svenska. 

Inledningsvis kommer jag ge en översiktbild över det språkvetenskapliga fältet, redogöra för 

förutsättningarna för god andraspråksutveckling och beskriva hur synen på andraspråksutveckling ser ut 

i en svensk skolkontext. Jag kommer även att belysa Ulrika Magnussons analys av skolinspektionens 

egna rapporter och vad de säger om arbetet med andraspråksinlärning för nyanlända och andra 

andraspråkselever i skolan (se nedan under tidigare forskning). I min analys kommer jag att undersöka 

vad läroplanerna bildar för verklighet om andraspråkselever och vad dessa två elevgrupper ges för 

förutsättningar för språkutveckling.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att söka svara på vad kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk ger 

för olika förutsättningar för lärande till de båda elevgrupperna och huruvida dessa skillnader kan tänkas 

vara skäliga eller ej utifrån aktuell andraspråksforskning och ämnesdidaktik i svenska.  

 

Frågeställningar: 

1. På vilket sätt syns didaktiska ställningstaganden i kursplanerna för svenska och svenska som 

andraspråk?  

2. På vilket sätt bygger styrdokumenten för SVA på aktuell forskning inom andraspråksinlärning, och på 

vilka sätt gör de inte det?   
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Tidigare forskning 

Inom fältet andraspråksforskning finns det flera olika idéströmningar som har påverkat dagens syn på 

andraspråksinlärning. Här kommer jag först att ge en kortare översikt över det språkvetenskapliga fältet 

för att sedan ringa in de faktorer vid andraspråksinlärning som forskningen lyfter fram som avgörande 

för god andraspråksutveckling. Sedan följer en överblick om andraspråksutveckling i svensk kontext. 

 

Andraspråksutveckling – en översikt  

Tidig forskning om andraspråksinlärning baserades på den etablerade forskning som rörde 

förstaspråksutveckling och mycket länge var det det behavioristiska perspektivet på lärande som 

dominerade diskursen i språkinlärningsforskningen. Lightbown & Spada (2013) beskriver i sin handbok 

för språklärare How languages are learned att det i tidig andraspråksforskning med behaviorismen som 

grund hypotiserades att vi främst lär oss genom att härma vår omgivning och att det endast var genom 

vanebildning som lyckad inlärning kunde uppnås. Det hypotiserades vidare att när det kommer till 

andraspråksinlärning skulle den vanebildning individer redan hade uppnått i sitt första språk, alltså 

automatiserandet av själva modersmålet, störa utvecklingen av ett andra språk med den teoretiska 

utgångspunkten att när vi lär oss ett till språk byggs det upp ovanpå den språkliga kompetens vi redan 

har i vårt modersmål. Med denna utgångspunkt som grund gjordes flera försök till att utveckla system i 

syfte att övervaka störningarna från förstaspråket i inlärningsprocessen av ett andraspråk. (Lightbown & 

Spada, 2013, 103–104) 1 För att nämna några exempelvis contrastive analysis hypothesis som utgick 

ifrån att de språkliga fel som uppstod på målspråket berodde på transfer, eller överföring från första 

språket, eller Krashen’s monitore model som är baserat på Noam Chomsky’s teori om inneboende 

förutsättningar på språkinlärning som på många sätt tog en kritisk ståndpunkt till det behavioristiska 

perspektivet på lärande. Idag vet vi att detta inte stämmer och att inlärningen av ett andraspråk oftast 

sker parallellt med det fortsatta utvecklandet av våra kunskaper i vårt modersmål. (Cummins, 2017,138–

140) Eftersom det inte heller helt går att förutspå vilka fel en andraspråkstalare kommer göra baserat på 

vilket deras modersmål är saknar dessa tidiga teorier med det behavioristiska perspektivet på lärande 

som utgångspunkt någon betydande bäring för andraspråksinlärning (Lightbown & Spada,104), 

åtminstone utöver faktumet att härmandet av omgivningen är en betydelsefull del av småbarnstidens 

språkinlärning i stort.  

 

                                                 
1 Hammarberg poängterar i sin forskningsöversikt i svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle att detta 

främst gällde i en amerikansk kontext och att det i Europa saknades denna uttalade behavioristiska syn på kontrastiv analys 

och interferens. Eftersom mycket av den tidiga andraspråksforskningen i stort kommer från just USA har jag valt att beskriva 

den i dessa termer, det betyder inte att detta nödvändigtvis stämmer i en svensk eller nordisk kontext i relation till kontrastiv 

analys. 
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Uppfattningen om att inlärningen av ett andraspråk skulle störas av kunskaperna i vårt modersmål har 

sedan länge dementerats, Cummins (2017) sammanfattar att hundratals studier sedan 1960-talet har visat 

på att en fortsatt utveckling av modersmålet samtidigt som kunskaperna i andraspråket utvecklas har 

positiva effekter på individers kognitiva utveckling i stort. Cummins använder begreppet additiv 

tvåspråkighet för att beskriva processen av när elever lär sig ett nytt språk samtidigt som de fortsätter att 

utveckla kunskaper på sitt modersmål och konstaterar att dessa elever både får en starkare kognitiv 

utveckling än sina enspråkiga jämnåriga samtidigt som de utvecklar en metaspråklig medvetenhet. 

(Cummins, 2017, 136) Termen interimspråk (interlanguage), eller inlärarspråk används som en 

beteckning på det språk andraspråksinlärare använder när de utvecklar sina språkkunskaper på 

målspråket. Björn Hammarberg beskriver i sitt kapitel teoretiska ramar för andraspråksforskning i 

boken Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle 2 hur termen interimspråk fick 

stor spridning och att begreppet kom att användas med dubbel innebörd: 

 

1. Dels som ett språksystem i ett givet läge, 

2. Dels som ett utvecklingskontinuum av språksystem som avlöser 

varandra över tiden. (Hammarberg, 2013, 30) 

 

De fel inlärarna gjorde på målspråket hade tidigare betraktats som negativa eller som rena 

misslyckanden, men med nya termer kom också nya perspektiv på andraspråksinlärning. Hammarberg 

(2013) belyser att forskningen började betrakta inlärarspråk som ett system i utveckling och synen på 

andraspråksinlärare och andraspråksutveckling förändrades som konsekvens från mer ”kontrastiva 

beskrivningar” mellan målspråk och modersmål (som contrastive analysis hypothesis och andra 

modeller) till att betrakta andraspråksutveckling som en konstruktiv process där inlärarna istället sågs 

som aktiva aktörer i sin egna språkutveckling. (Hammarberg, 2013, 29–30). Annan samtida forskning 

om andraspråksutveckling gick mer eller mindre i samma linje, Hammarberg (2013) lyfter fram S.P. 

Corders artikel The significance of learners´ errors (1967)3 som även den beskrev andraspråksinlärarna 

i termer av aktiva aktörer i, eller ”konstruktörer” av, sin språkutveckling och som ställde sig kritiskt mot 

ett behavioristiskt perspektiv på lärande. Tack vare denna forskning växte uppfattningen fram att vi både 

medvetet och omedvetet utvecklar en metaspråklig medvetenhet med utgångspunkt i vår inneboende 

språkinlärningsförmåga och med hjälp av input från omgivningen på målspråket. Denna metaspråkliga 

medvetenhet använder andraspråksinlärare för att bilda hypoteser om målspråkets lexikala uppbyggnad 

och regler som en del av utvecklingen av ett andraspråk. Corder utgick från att det fanns vad han kallade 

                                                 
2 Red. Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg 
3 Corders forskning var stark influerad av Noam Chomskys kritik mot ett behavioristiskt perspektiv på språkinlärning. 

Chomsky själv är mest känd för sina bidrag till det innativa perspekivet som jag inte går in på vidare i min uppsats, men som 

finns att läsa om i både lightbown & spada och Hyltenstam& Lindberg.   
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en built-in-syllabus, en inbyggd eller inneboende läroplan som andraspråksinlärare följer som består av 

olika stadier och att alla andraspråksinlärare som lär sig samma språk går genom samma stadier i sin 

språkutveckling. (Corder, 1967, 162–169). Hammarberg poängterar att det tack vare detta skiftades 

fokus från undersökning av bara språkundervisning till undersökningar om mer informell 

språkinlärning. (Hammarberg, 2013, s. 31).  

 

Idag är det den kognitiva- och i förlängningen framför allt den sociokulturella teoribildningen som 

dominerar det språkvetenskapliga fältet inom andraspråksforskning, där den nutida forskningen i mångt 

och mycket bygger på en föreställning om att språkutveckling sker i sociala kontexter där de olika 

kontexterna ställer olika krav på vår kognitiva bearbetning. Lightbown & Spada (2013) lyfter fram att 

särpräglande för det kognitiva perspektivet på språkinlärning är att forskningen har kunnat fastställa att 

språkinlärning är en kognitiv syssla och att det är våra kognitiva förmågors förutsättningar och 

stimulans som dikterar språkinlärning. (Lightbown & Spada, 2013, 108) Den tidiga kognitiva 

språkforskningen, som Corder, har bidragit mycket till den praktiska, pedagogiska delen av 

språkinlärning då forskare med hjälp av deras fynd inte bara har kunnat utforska de kognitiva processer 

som påverkar vår förmåga att lära oss ett andraspråk men också hur inlärningsprocessen kan se ut. Ur 

detta har exempelvis processbarhetsteorin och performansanalys vuxit fram som ett stöd i att kartlägga 

elevers språkliga förmågor och för att kunna utröna vilken utvecklingsnivå de ligger på som i stort är 

baserat på tanken om en inbyggd eller inneboende läroplan först presenterad av Corder.4  

 

Jim Cummins (2017), professor vid University of Ontario presenterade 1979 en distinktion mellan vad 

han benämnde som BICS (basic interpersonal communicative skills) och CALP (cognitive academic 

language profiency), på svenska grundläggande mellanmänskliga kommunikativa färdigheter (BICS) 

och kognitiv kunskapsrelaterad språkkompetens (CALP). Jag kommer i fortsättningen att benämna 

dessa som vardagsspråk (BICS) och kunskapsspråk (CALP). Syftet med denna särskiljning var att 

synliggöra på vilken nivå elever befann sig i språkutvecklingen och att särskilja på de två olika språkliga 

kompetenserna. BICS är vårt sociala språk som utvecklas genom socialt samspel sedan barnsben. Det är 

inte vidare kognitivt utmanande och vi klarar oss på ett limiterat ordförråd, ca 2000 högfrekventa ord, 

för att kunna delta aktivt i vanliga, sociala situationer. Detta beror på att vi använder oss av andra 

”ledtrådar” i sådana kommunikativa situationer, så som tonfall och betoning, ansiktsuttryck, 

ögonkontakt, kroppsspråk m.m. (Cummins, 2017, 52–53) CALP är däremot ett kunskapsspråk, 

                                                 
4 För vidare läsning om processbarhetsteorin/performansanalys rekommenderar jag böckerna bedömning av svenska som 

andraspråk av Gisela Håkansson och Anna Flyman-Mattsson och Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och 

samhälle av Hyltenstam & Lindberg. 
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kontextbundet till olika ämnen och ett språk som vanligtvis endast tillgängliggörs i skolan eller mycket 

formella situationer. CALP ställer betydligt högre krav på vår kognition och har ofta mycket mer 

komplex grammatisk sammansättning än vardagsspråket och utgörs av lågfrekventa eller 

ämnesspecifika ord. (Cummins, 2017, 52–53) Cummins belyser att det för en nyanländ tar ca 1–2 år att 

uppnå ett gott flyt i BICS (förutsatt att personen möter målspråket mycket i sin vardag) och minst 5 år 

för att uppnå CALP i nivå med sina jämnåriga. (Cummins, 2017, 43).  

 

Förutsättningar för god andraspråksutveckling 

Tack vare att det skett en stor utveckling på det språkvetenskapliga fältet de senaste 30–40 åren har vi 

idag en bättre förståelse för vad som faktiskt händer när vi börjar lära oss ett andraspråk, hur det 

samspelar med vårt modersmål och hur lång tid det kan tänkas ta att behärska målspråket fullt ut. Vi vet 

även hur processen ser ut när vi går från nybörjare till avancerade språkinlärare när vi lär oss ett 

andraspråk. Detta för blicken till vad forskningen säger om de förutsättningar som gynnar inlärarna bäst 

i undervisningssituationer. Det som forskningen sammantaget lyfter fram som avgörande för lyckad 

andraspråksutveckling är: mycket tid, hög motivation, mycket feedback och stor input från målspråket, 

kognitivt utmanande uppgifter, en fortsatt utveckling av modersmålet och meningsfullt 

undervisningsinnehåll. Forskningen har även kunnat konstatera att dessa förutsättningar gynnar alla 

andraspråkselever oavsett deras förstaspråk eller var de befinner sig i sin språkutveckling (förutsatt att 

det inte ställs allt för höga krav). (Lightbown & Spada, 36–39), (Gibbons, 2010, 24–36) Pauline 

Gibbons presenterar i boken lyft språket lyft tänkandet 3 faktorer för högre skolresultat och kognitiv 

kvalité: 

1. Alla elever, oavsett bakgrund, blir mer intresserade när skolarbetet är 

mer kognitivt krävande. 

2. Alla elever, oavsett bakgrund, uppnår högre måluppfyllelse när de 

deltar i kognitivt krävande undervisning. 

3. Skillnaden mellan olika elevgrupper minskar som ett resultat av en 

sådan undervisning. (Gibbons, 2010, 24). 

 

När det kommer till kognitivt utmanande undervisning presenterade Cummins (2017) år 1981 en 

fyrfältsmodell och menade på att olika uppgifter ställer olika krav på kognitiv bearbetning. Modellen 

syftar till att vara ett stöd i språkutvecklande och kognitivt utmanande undervisningsplanering och den 

belyser hur olika slags uppgifter ställer olika krav och därför även ger olika lärandemöjligheter. 

Modellen består av fyra fält med två korsande linjer: Kognitivt krävande/kognitivt enkelt och 

kontextbundet/kontextreducerat. (Cummins, 2017, s. 56–57) Gibbons (2010) påpekar att huruvida elever 

uppnår goda resultat i skolan även påverkas av elevernas hemförhållanden, så som socioekonomisk 

status och föräldrarnas utbildningsnivå, och att både andraspråkselever och elever som kommer från 
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hem med låg socioekonomisk status tenderar att ha svårare med kunskapsspråket då de vanligtvis inte 

tillgängliggjorts det i hemmet innan dess att de börjar skolan. (Gibbons, 2010, 26) Sammanfattningsvis 

gynnas alla elever, oavsett språkliga förutsättningar eller grupptillhörighet, av att det finns höga 

förhoppningar på deras prestationer, att uppgifterna är kognitivt utmanande samtidigt som det finns 

mycket stöttning. Både skolforskning och språkforskningen har pekat ut dessa faktorer som avgörande 

för elevers måluppfyllelse i skolan. Gibbons (2010) belyser även att genom att arbeta språk- och 

kunskapsutvecklande gynnas alla elever, och inte bara andraspråkseleverna. (Gibbons, 2010, 32).  

 

Synen på andraspråksutveckling i Sverige och ämnet svenska som andraspråk  

Ulrika Magnusson vid institutionen för språkdidaktik på Stockholms universitet har i en artikel 

publicerad i Nordand 5 genomfört en studie av 3 rapporter från skolinspektionen där hon gör en 

diskursiv textanalys av vad rapporterna säger om andraspråksinlärning och skolans och lärarnas roll för 

elevernas språkutveckling. Magnusson (2017) undersöker i sin artikel vad för slags diskurs som växer 

fram ut skolinspektionens utredningar om nyanlända och andra andraspråkselevers förutsättningar och 

skolans utmaningar för att möta elevernas växande behov. I studien framgår det att ett tydligt hopp har 

skett mellan rapporterna från 2009 & 2010, där det finns ett tydligt andraspråksperspektiv gentemot en 

rapport från 2014 där andraspråksinlärningens förutsättningar tonas ner så till den grad att de framställs 

som ovidkommande i huruvida nyanlända och andra andraspråkselever når kunskapsmålen i skolan. 

Istället riktas fokus på organisatoriska svårigheter och lärares bristfälliga undervisning och kompetens 

inom andraspråksinlärning. Skolinspektionen fastslår i sina två tidigare rapporter att det finns många 

språkliga förutsättningar som ligger till grund för dessa elevers låga skolresultat, bl.a. belyses 

tidsaspekten för att lära sig ett andraspråk, ett perspektiv som tonas ner så pass kraftigt i den senare 

rapporten från 2014 att förutsättningarna för andraspråksutvecklingen helt hamnar i skymundan. 

(Magnusson, 2017, 68-79) Cummins (2017) skriver också om förutsättningarna för 

andraspråksutveckling i svensk kontext i flerspråkiga elever, effektiv undervisning i en utmanande tid 

och konstaterar att Sverige har ”några av de mest progressiva lagarna i Europa när det gäller att hjälpa 

nyanlända elever och elever från nationella minoriteter att lära sig svenska och utveckla sina färdigheter 

på modersmålet” (Cummins, 2017, 135), men att lagarna inte har haft en lyckad tillämpning. Som 

möjliga orsaker till detta lyfter han fram decentraliseringen av skolsystemet och att frågan om 

flerspråkiga elever inte stått i fokus varken i lärarutbildningen eller i fortbildningsprojekt för verksamma 

lärare. (Cummins, 2017, 135). 

 

                                                 
5 Nordand är en tidskrift för andraspråksforskning i Norden. Den utkommer två ggr/år och innehåller artiklar skrivna av 

forskare inom olika områden från olika delar av Norden.  
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Anna Sahlée (2017) diskuterar i sin avhandling hur kritiken mot svenska som andraspråk har sett ut 

sedan dess införande i svenska skolan och konstaterar att ämnet främst har granskats från 

myndighetshåll på grund av de konstaterade bristerna i organiseringen av ämnet. Forskningen har 

kritiserat ämnet för att vara särskiljande till sin natur då målet med kursen har varit att eleverna ska 

erbjudas en likvärdig utbildning, men att vad detta innebär inte står klart. Sahlée belyser att det inte är 

tydligt hur denna likvärdighet är tänkt att uppnås. Vidare behandlar Sahlée en rapport från Skolverket 

från 2008 som berör grundskolans undervisning där det konstateras att elever med svensk bakgrund 

också läser ämnet och att implementeringen av ämnet inte har gått som önskat. Samma rapport visar 

även på att i gruppen bestående av elever som är födda i Sverige som läser svenska som andraspråk i 

stor utsträckning kommer från hem med låg socioekonomisk status. Tidigare i rapporten har det 

konstaterats att den bristande organiseringen av ämnet svenska som andraspråk kan tänkas bero på 

styrdokumentens otydlighet, även om slutsatsen av rapporten är att det är svårt att utvärdera ämnets 

effekt på grund av den bristande organiseringen. (Anna Sahlée, 2017, 17–18) 

 

Teorianknytning  

Denna uppsats utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande vilket innebär att utgångspunkten jag 

tar är att lärande är något som uppnås inom och tillsammans med vår omgivning, alltid kontextbundet 

och aldrig helt fristående eller strikt inneboende. Människors lärande och förståelse om sig själva och 

sin omvärld kan och bör endast förstås utifrån den sociala och kulturella kontext de rör sig i. Våra 

kulturella redskap och vår tankeförmåga är i direkt samspel med varandra, och bör därför inte analyseras 

var för sig utan som två delar av samma bild. 6 

 

Uppsatsen knyter även an till diskursteori då jag använder mig av diskursanalys som främsta metod i 

min analys. Diskursteori är en svårgreppad teori och har många olika definitioner. En populär definition 

presenterar Winther Jørgensen och Philips (2000) som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 

(eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen och Philips, 2000, 7) En diskurs uppstår genom vårt 

språkbruk, vårt sätt att prata om ett visst ämne eller en företeelse, och vi är alla ständigt med och skapar, 

upprätthåller och omvandlar en rad olika diskurser. Diskurs betyder helt enkelt att vi genom att både 

resonera kring och tala på ett bestämt sätt om något bygger upp en diskurs. Sedan är det själva 

diskursens dominerande tankar och åsikter som styr vad som får, och inte får, ingå i den. Winther 

Jørgensen och Philips (2000) beskriver hur det inom diskursteori finns olika diskurstraditioner, en av 

                                                 
6 För vidare läsning om sociokulturellt perspektiv på lärande rekommenderar jag Lärande, skola och bildning. Grundbok för 

lärare, liberg red. 
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dessa är kritiskt diskursanalys som syftar till att synliggöra hur vi konstituerar vår verklighet och de 

sociala kontexter vi ingår i. I detta ryms både sociala identiteter och relationer. Det övergripande syftet 

av kritisk diskursanalys är att synliggöra hur vi konstituerar denna verklighet genom språket och hur det 

förhandlar fram kulturella och sociala identiteter. (Winther Jørgensen & Philips, 2000, 66–68) 

 

Material och metod 

Materialet som analyseras i denna uppsats är kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk för 

gymnasieskolan. I denna uppsats har jag framförallt använt mig av diskursanalys som metod. Fördelar 

med diskursanalys som metod är att den hjälper till att synliggöra rådande diskurser, i denna uppsats i 

skolan och samhälle, och dess värderingar, sanningsanspråk och påverkan de har både inom och utanför 

diskursen. Genom att titta på språket och hur det används kan vi synliggöra vilken slags verklighet som 

skapas och även vilka dikotomier som oundvikligen skapas när vi beskriver en verklighet. Nackdelen 

med att använda diskursteori som metod är att jag själv i egenskap av lärarstudent både är med och 

formar, och inte på något vis står fritt utanför, exempelvis diskursen i skolan, skolans roll för samhället, 

diskursen för lärarutbildningen eller läraryrket m.fl. Datainsamling och analys är inte skilda från 

varandra i en diskursanalys, tanken är att det sker ett parallellt analyserande av det insamlade materialet 

och diskursanalytikerns roll blir att ringa in vilken verklighet som materialet för analys skapar och gör 

sanningsanspråk på. Som metodansats syftar diskursanalys till att synliggöra språkets roll och funktion i 

skapandet av vad vi uppfattar som verklighet eller inte, och i förlängningen hur språket formar våra 

uppfattningar och värderingar om världen och samhället vi lever i. Diskurser är inte på något vis 

statiska, de förändras konstant och det är diskursanalys (och ett kritiskt förhållningssätt) som är det 

främsta verktyget i denna förändringsprocess. Viktigt att poängtera gällande diskursteori och 

diskursanalys är att resultaten av en diskursanalys inte på något vis utgör ett sanningsanspråk, resultaten 

i denna analys och annan tillämpning av diskursanalys beskriver egentligen bara en verklighet bland 

flera. Diskursanalys är inte en enhetlig metod och hur diskursanalys som metod tillämpas i en analys 

avgörs i stor utsträckning av vilket ämne som undersöks. På grund av mitt ämnesval har jag vidare valt 

att använda mig av diskursanalys med inslag av kritisk diskursanalys för att synliggöra vad språkbruket i 

läroplanerna bildar för verklighet om andraspråksutveckling, elevgruppen svenska som andraspråk och 

de båda elevgruppernas lärandemöjligheter.  

 

I min analys har jag valt att utgå från fem diskursanalytiska frågor som presenteras av Fejes och 

Thornberg i boken handbok i kvalitativ analys. De fem grundfrågorna är:  

- Vad talas det om? 
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- Hur talas det om detta? 

- Vad framställs som sanning? 

- Vilka subjektspositioner framträder?  

- Vad utesluts genom detta tal? (Fejes & Thornberg, 2015, 97) 

Med utgångspunkt i mina frågeställningar har jag valt att formulera frågorna på följande sätt:  

 

1. Vad sägs om vad svenska som andraspråk ger eleverna för möjligheter till 

andraspråksutveckling? 

2. Hur talas det om flerspråkighet och andraspråksutveckling? 

3. Vad framställs som definierande eller avgörande för att lära sig ett andraspråk, i detta fall 

svenska, och därigenom kunna delta i det svenska samhället?  

4. Vad för sorts elevsubjekt skapas genom detta tal? 

5. vad för slags flerspråkighet utesluts eller exkluderas som avvikande? 

 

I min analys av materialet undersöker jag språkbruket i läroplanerna och söker svara på frågorna ovan 

för att se hur det talas om flerspråkighet och andraspråksutveckling, men också hur elevgrupperna 

framställs. I min analys kommer jag först att analysera avsnittet ämnesbeskrivning och ämnets syfte ur 

läroplanerna för att sedan göra en uppställning av nyckelbegrepp för de båda kursernas 

syftesbeskrivningar. I arbetet med att plocka ut nyckelbegreppen har jag läst och markerat ämnenas 

syften och ringat in de ord som varit främsta meningsbärare för varje mening. Efter varje exempel ur 

kursplanerna skriver jag en kortare kommentar för att sedan försöka besvara mina 5 diskursanalytiska 

frågor i tur och ordning i syfte att besvara uppsatsens två övergripande frågeställningar. För den tredje 

diskursanalytiska frågan kommer jag plocka ut relevanta delar av målformuleringarna för de båda 

ämnena för att visa på vilka mål som lyfts fram som avgörande för att lära sig just svenska som 

andraspråk. Målformuleringarna används inte på annat håll i analysen och svaren på de övriga fyra 

frågorna är baserade på utdragen ur ämnesbeskrivningarna och syftesformuleringarna.  

 

Utdragen ur kursplanerna är i min analys kronologiskt numrerade och namnges efter plats i texten med 

siffror och överrubrikerna visar i sin tur vilket avsnitt ur läroplanen de hör till. Exempel: Mening 1 

SVE/SVA under överrubriken Ur ämnesbeskrivningen för svenska som andraspråk och svenska är den 

första meningen i originaltexten, mening 2 SVE/SVA är den andra meningen i originaltexten, och så 

vidare. I min uppställning för ämnesbeskrivningarna är meningarna i svenska som andraspråk uppställda 

mot motsvarande kronologiska mening i svenska då de är vad som kan kallas spegeltexter, d.v.s. 
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menade att spegla varandra. För avsnittet ämnets syfte är uppdelningen inte gjord efter meningar utan 

stycken och heter därför stycke 1 SVA, stycke 1 SVE, och så vidare, och jämförelserna är gjorda efter 

innehåll snarare än position. All kursivering och eventuell fetning är min egen och syftar till att 

tydliggöra vilken del av en formulering jag tar fasta vid i mina kommentarer.  

 

Analys och resultatredovisning – Diskursanalys av läroplanerna  

Samtliga utdrag är tagna ur styrdokumenten för ämnena svenska och svenska som andraspråk. 

(Skolverket, LGY, 2011)  

 

Ur ämnesbeskrivningen för svenska som andraspråk och svenska: 

Mening 1 SVA: ”Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska 

möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga.”  

Mening 1 SVE: ”Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur.” 

I denna inledande mening i ämnesbeskrivningen för de båda ämnena syns en tydlig skillnad, svenska 

som andraspråk ger elever med ett annat modersmål än svenska något, medan det i ämnesbeskrivningen 

för svenska klargörs att ämnets kärna är språk och litteratur. Det som ges till eleverna i svenska som 

andraspråk är uttryckligen möjligheten att utveckla sin kommunikativa språkförmåga.  

 

Mening 2 SVA: ”Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och 

ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet” 

Mening 2 SVE: ”Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och 

kunskapsutveckling”. 

I detta avsnitt för svenska som andraspråk skapas en diskurs om att ett rikt språk är en förutsättning för 

”kunskapsinhämtning, att klara vidare studier och att ta en aktiv del i samhälls-och arbetslivet.” Vad ett 

rikt språk är utvecklas inte vidare bortsett från att det beskrivs som en förutsättning. Samtidigt tar en 

förväntning om ett aktivt samhällsdeltagande på gruppen elever med svenska som andraspråk form. 

Denna förväntning återkommer inte i formuleringen i ämnet svenska, där det fastslås att språket är 

människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Här lyfts språket 

fram som människans främsta redskap överlag, och fokuset på samhällsnyttighet saknas.  

 

Mening 3 SVA: ”Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och interagerar med 

andra människor i olika situationer.” 

Jämför med Mening 3 SVE: ”Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp 
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av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina 

medmänniskor och sig själv.” 

I dessa formuleringar ser vi en skillnad mellan en ”vi”-inkludering i svenska som andraspråk, där det är 

vi som uttrycker vår personlighet och interagerar med andra människor i olika situationer genom 

språket. I ämnet svenska är det istället människan som genom språket kan uttrycka sin personlighet. Det 

är också med hjälp av litteratur och texter av olika slag som hon, människan, lär känna sin omvärld, sina 

medmänniskor och sig själv.  

 

Ur ämnets syfte för svenska som andraspråk och svenska: 

Stycke 1 SVA: ”Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar 

färdigheter i och kunskaper om det svenska språket. Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över 

sin egen flerspråkighet och sina förutsättningar att erövra och utveckla ett funktionellt och rikt 

andraspråk i det svenska samhället.” 

Stycke 1 SVE: ”Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att 

kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av 

texter. Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det 

allmänmänskliga i tid och rum. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya 

perspektiv.” 

Här i de inledande formuleringarna av ämnenas syften fastslås det att undervisningen i svenska som 

andraspråk och svenska syftar till att eleverna ska utveckla olika saker och ska ges olika 

lärandemöjligheter. Eleverna i svenska som andraspråk ska utveckla sina färdigheter i och sin kunskap 

om det svenska språket och eleverna i svenska ska utveckla sin kommunikativa förmåga. Eleverna i 

svenska som andraspråk ska ges möjligheten att reflektera över sina språkkunskaper och ”sina 

förutsättningar för att erövra och utveckla en svenska som är funktionell i det svenska samhället.”, och 

eleverna i svenska ska istället ges möjligheten att ”i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det 

allmänmänskliga i tid och rum” där tanken är att skönlitteraturen ska ”utmana eleverna till nya tankesätt 

och öppna för nya perspektiv”. Vad som egentligen menas med formuleringen att erövra ett språk, eller 

vad ett funktionellt språk i ett samhälle skulle kunna vara utvecklas inte vidare. Sannolikt är det både ett 

kunskapsspråk och ett vardagsspråk som dessa formuleringar syftar till att eleverna ska utveckla, särskilt 

med tanke på den tidigare formuleringen om att erövra svenskan. 

 

Andra formuleringar som uttrycker att eleverna i svenska ska utvecklas både känslomässigt och 

intellektuellt genom möten med texter återfinns på andra ställen i syftesformuleringen för svenskan i 

stycke 3 och 4: 
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Stycke 3 SVE: ”Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och 

därmed stödja deras personliga utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin 

egen språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv. De ska 

också ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation som behövs 

i arbetslivet och för vidare studier.” 

Stycke 4 SVE: ”I undervisningen ska eleverna ges rikliga tillfällen att tala, skriva, läsa och lyssna. 

Undervisningen i muntlig och skriftlig framställning ska ge eleverna tillfälle att värdera andras muntliga 

framställningar och texter samt bearbeta sina egna muntliga framställningar och texter, efter egen 

värdering och andras råd. I undervisningen ska eleverna få möta olika typer av skönlitteratur och andra 

typer av texter samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna 

utbildningen.” I stycke 3 fastslås det att ”undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa 

och lyssna och därmed stödja deras personliga utveckling.”, och i stycke 4 fastslås det att eleverna i 

undervisningen i svenska ska få möta ”olika typer av skönlitteratur och andra typer av texter samt ”få 

sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen.”,  Dessa tankar 

återspeglas inte i delen av syftesformuleringen för svenska som andraspråk som berör läsning av 

skönlitteratur och andra texter, där står det:  

Stycke 2 SVA: ”I undervisningen ska eleverna få rikligt med tillfällen att möta, producera och analysera 

muntligt och skriftligt språk. Skönlitteratur, texter av olika slag, film och andra medier ska användas 

som källa till insikter om andras erfarenheter, tankar och föreställningsvärldar, och för att ge eleverna 

en möjlighet att utveckla ett varierat och nyanserat språk. Innehållet ska väljas så att elevernas tidigare 

erfarenheter och kunskaper tas till vara.” Här formuleras istället en annan tanke där läsning av 

skönlitteratur, texter av olika slag, film och andra medier ska syfta till en ökad förståelse och insikt om 

andras erfarenheter, tankar och föreställningsvärldar, och att syftet för eleverna att möta texter (i ett 

vidgat textbegrepp) även är att ”ge eleverna en möjlighet att utveckla ett varierat och nyanserat språk.”. 

Visserligen fastslås det i samma stycke att ”innehållet ska väljas så att elevernas tidigare erfarenheter 

och kunskaper tas till vara.”, men denna formulering har inte samma konnotationer som formuleringarna 

i svenska som handlar om personlig utveckling eller att innehållet i undervisningen ska sättas i relation 

till deras erfarenheter, intressen och den egna utbildningen. Det framkommer en tydlig skillnad i både 

syftet och avsikten med textmöten för de två elevgrupperna: eleverna i svenska ska främst använda 

läsning till självinsikt, personlig utveckling och för att utmana sig själva och sin föreställningsvärld. 

Utöver det ska eleverna i svenska ges möjligheten att sätta texterna i relation till sina egna intressen. 

Eleverna i svenska som andraspråk ska istället främst använda läsning som en källa till insikt om andras 

förutsättningar och för att utveckla sin egen språkförmåga. Här syns ett tydligt nyttoperspektiv för 

eleverna i svenska som andraspråk, medan det för eleverna i svenska mestadels tycks handla om 
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”läsning för läsningens skull”. Att det finns ett nyttoperspektiv i formuleringarna för läsning i svenska 

som andraspråk är inte negativt i sig självt, kursens syfte är trots allt att utveckla ett andraspråk och 

läsning av texter är som regel en språkutvecklande aktivitet. Det märkliga är inte att det finns ett uttalat 

nyttoperspektiv för språkutveckling i relation till läsningsaktiviteter i svenska som andraspråk, utan att 

samma nyttoperspektiv saknas helt i syftesformuleringarna för svenska. Svenskämnet är ett språkämne 

vars kärna är språk och litteratur, detta konstateras som bekant i första meningen ur ämnesbeskrivningen 

för svenska. Därför är det märkligt att läsningsaktiviteter inte alls beskrivs i termer av språkutveckling i 

svenskämnets syftesformuleringar. På samma sätt är det svårt att försvara att fokus på självinsikt, 

utmanande tankesätt och personlig utveckling lyser med sin frånvaro i syftesformuleringen för svenska 

som andraspråk trots att vi tar till oss ny kunskap lättare om den nya kunskapen sätts i relation till vad vi 

redan kan. (Gibbons, 2010, 24–36) Det är också svårt att didaktiskt försvara varför läsning ska sättas i 

relation till egna intressen och den egna utbildningen i svenskan, men inte i svenska som andraspråk.  

 

I stycke 2 SVE respektive stycke 3 SVA synliggörs även olika mål för att explicit samtala om och arbeta 

med den språkliga delen av svenskämnet: 

Stycke 2 SVE: ”Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska 

språket, dess uppbyggnad och ursprung samt ge dem möjlighet att reflektera över olika typer av 

språklig variation. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man 

söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor.” 

Stycke 3 SVA: ”Flerspråkighet är en tillgång för såväl individen som samhället, och genom att jämföra 

språkkunskaper och språkliga erfarenheter med andra ska eleverna ges möjlighet att utveckla en bättre 

förståelse av vilken funktion språket har för kommunikation, tänkande och lärande.” Undervisningen i 

svenska ska leda till utvecklandet av ”kunskaper om det svenska språket, dess uppbyggnad och 

ursprung” och det ska ges möjlighet att ”reflektera över olika typer av språklig variation.”. Hur det ska 

ges möjlighet till reflektion, eller vad som innefattas i begreppet språklig variation utvecklas inte vidare. 

Eleverna i svenska som andraspråk ska arbeta med att ”jämföra språkkunskaper och språkliga 

erfarenheter med andra” och ska genom detta ges möjligheten att ”utveckla en bättre förståelse av vilken 

funktion språket har för kommunikation, tänkande och lärande.”. Undervisning för en bättre förståelse 

för språkets funktion i relation till kommunikation, tänkande och lärande är ett syfte som helt saknar 

motsvarighet i kursplanen för svenska, istället finns det i stycke 3 SVE en uttalad tanke om att eleverna 

ska ges möjlighet att ”bygga upp en tillit till sin egna språkförmåga”: 

Stycke 3 SVE: ”Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed 

stödja deras personliga utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen 

språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv. De ska 
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också ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation som behövs 

i arbetslivet och för vidare studier.” 

 

Skillnaderna i syftesbeskrivningarna i de båda ämnena blir också tydliga i syftesformuleringarnas 

nyckelbegrepp. Följande nyckelbegrepp är utplockade ur kursernas avsnitt för övergripande syften: 

Nyckelbegrepp för SVA: Färdighet, kunskap, reflektera, flerspråkighet, förutsättningar, erövra och 

utveckla, funktionellt och rikt andraspråk, det svenska samhället, möta, producera, analysera, muntligt 

och skriftligt språk, skönlitteratur och texter av olika slag, film och andra medier, insikter, andras 

erfarenheter, tankar och föreställningsvärldar, varierat och nyanserat språk, tidigare erfarenheter och 

kunskaper, tillgång för individen och samhället, jämföra språkkunskaper och språkliga erfarenheter, 

funktion, kommunikation, tänkande och lärande.  

 

Nyckelbegrepp för SVE: Förmåga, kommunicera, läsa, arbeta, skönlitteratur och andra typer av texter, 

det särskiljande och det allmänmänskliga i tid och rum, utmana, nya tankesätt, öppna för nya perspektiv, 

kunskaper om det svenska språket och dess uppbyggnad och ursprung, reflektera, språklig variation, 

söka, sammanställa, kritiskt granska, stimulera, personlig utveckling, bygga upp en tillit till sin egen 

språkförmåga, tillägna sig språkliga redskap, vardags- och samhällsliv, värdera, bearbeta, relation till 

egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen. 

 

De fem diskursanalytiska frågorna  

1. Vad sägs om vad SVA ger eleverna för möjligheter till andraspråksutveckling?  

I avsnittet ämnesbeskrivning i läroplanen för svenska som andraspråk fastslås det att undervisning i 

ämnet ger elever med ett annat modersmål än svenska möjligheten att utveckla sin kommunikativa 

språkförmåga. I nästkommande formulering fastslås det att ”ett rikt språk är en förutsättning för att 

inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet”. I motsvarande 

formuleringar för ämnet svenska finner vi en alternativ verklighet där ”språket är människans främsta 

redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling”. Språkets roll och det avsedda motivet 

till att utveckla sin kommunikativa språkförmåga på svenska för andraspråkselever blir att ta en aktiv 

del i samhälls- och arbetslivet, gärna genom fortsatta studier och kunskapsinhämtning. I ämnet svenska 

visar motsvarande formulering på andra krav, där reflektion och kommunikation ska hjälpa elevgruppen 

till kunskapsutveckling. Sett till läroplanen i sin helhet finns det på flera håll formuleringar som erbjuder 

ett förtydligande över vilka möjligheter eleverna i svenska som andraspråk ges för sin 

andraspråksutveckling. I ämnets syfte står det uttalat att ”innehållet ska väljas så att elevernas tidigare 

erfarenheter och kunskaper tas till vara” och att ”genom att jämföra språkkunskaper och språkliga 
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erfarenheter med andra ska eleverna ges möjlighet att utveckla en bättre förståelse av vilken funktion 

språket har för kommunikation, tänkande och lärande.”. Detta går i linje med aktuell 

andraspråksforskning som lyfter fram vikten av att utveckla en metaspråklig kompetens (Cummins, 

2017, 136), särskilt då det handlar om äldre andraspråkselever som har mer utvecklade kognitiva 

förmågor och därför kan, i större utsträckning än mycket unga andraspråkselever, föra explicita samtal 

om språk och dess funktion. (Lightbown & Spada, 36, 38) Att ha elevernas tidigare erfarenheter och 

kunskaper som utgångspunkt i sitt val av undervisningsinnehåll går i sin tur i linje med Gibbons (2010) 

resonemang om kognitivt utmanande uppgifter och är något som gynnar alla former av inlärning. 

(Gibbons, 2010, 24). Viktigt att påpeka är att detta inte enbart gäller för andraspråksutveckling, utan 

snarare kunskapsutveckling överlag för alla elever. (Gibbons, 2010, 26) Att människor tar till sig ny 

kunskap lättare om det sätts i relation till egna intressen och tidigare kunskap är vedertaget och det är 

också ett didaktiskt ställningstagande som syns i läroplanen för svenska.  

 

2. Hur talas det om flerspråkighet och andraspråksutveckling? 

 I läroplanen för svenska som andraspråk konstateras det att ”undervisningen i ämnet svenska som 

andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i och kunskaper om det svenska språket.” 

Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över sin egen flerspråkighet och sina förutsättningar att 

erövra och utveckla ett funktionellt och rikt andraspråk i det svenska samhället.”, det fastslås också att 

”flerspråkighet är en tillgång för såväl individen som samhället, och genom att jämföra språkkunskaper 

och språkliga erfarenheter med andra ska eleverna ges möjlighet att utveckla en bättre förståelse av 

vilken funktion språket har för kommunikation, tänkande och lärande.” Flerspråkighet beskrivs i 

kursplanen för svenska som andraspråk i termer av att vara en tillgång för både de flerspråkiga eleverna 

som för det svenska samhället, vilket överensstämmer med den rådande uppfattningen inom 

andraspråksforskningen. Forskningen har visat på att elever som talar flera språk tack vare sin 

flerspråkighet har en stärkt kognitiv utveckling i jämförelse med sina enspråkiga jämnåriga och att dessa 

elever även drar fördel av sin ökade metaspråkliga medvetenhet i sin kunskapsutveckling överlag. 

(Cummins, 2017, 136) Att flerspråkighet anses vara en tillgång i samhället är en tanke som nog är tänkt 

att återspegla skolans uppdrag och värdegrund, men som bortser från de språkideologier som finns i det 

svenska samhället. Sett ur en nyttoaspekt så är flerspråkighet en god förutsättning för att kunna ta sig in 

på olika arenor på arbetsmarknaden, men sett ur det sociala och politiska landskapet i Sverige blir det 

tydligt att flerspråkiga individer inte alltid anses vara en ”tillgång”. Att människor både saknar förståelse 

och insikt om hur vi lär oss ett nytt språk, hur lång tid det tar samt vilka begränsningar som finns 

gällande exempelvis utvecklingen av nya fonetiska ljud bidrar till människors, ofta felaktiga, bedömning 

av individers språkliga kompetens på ett andraspråk. Människors uppfattning av flerspråkiga individer 
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påverkas också i stor utsträckning av vilka språk individen behärskar, då det utan tvekan råder en 

språkhierarki i Sverige där vissa språk anses finare eller bättre än andra. Språk är vårt främsta verktyg 

för att inkludera och exkludera oss socialt, och i kursplanen för svenska som andraspråk syns en 

medvetenhet om detta. Även om det inte skrivs rätt ut så insinuerar språkbruket i läroplanen för svenska 

som andraspråk på olika motstånd en andraspråkstalare kan komma att möta i det svenska samhället. 

Det står uttryckligen att eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse för svenskans språkliga 

normer och att eleverna ska reflektera över språkliga attityder, utan någon vidare didaktisk motivering. I 

vilket syfte dessa aspekter har inkluderats i en läroplanstext står ej klart, särskilt inte med tanke på att 

dessa aspekter saknas helt i svenskans läroplan. Konsekvent talas det både positivt och negativt om 

flerspråkighet. Att flerspråkighet beskrivs som en tillgång för individ och samhälle är inte nödvändigtvis 

negativt, men det är viktigt att påpeka att det samtidigt är en värdering som skapar en verklighet om att 

en flerspråkig individ riskerar att inte vara en tillgång för samhället, exempelvis om denne inte aktivt 

försöker använda sin flerspråkighet för att vara samhällsnyttig. Detta bildar uppfattningen att som 

flerspråkig elev får du inte själv bestämma över din språkidentitet och till vilka ändamål dina olika språk 

ska användas till, för då riskerar du helt enkelt att inte vara en tillgång. 

 

3. Vad framställs som definierande/avgörande för att lära sig ett andraspråk, i detta fall svenska, 

och därigenom kunna delta i det svenska samhället?  

Här har jag, som tidigare nämnt i metodavsnittet, valt ut de övergripande målen för svenska som 

andraspråk som helt eller delvis saknar en motsvarighet i ämnet svenska för att därigenom synliggöra 

hur det skapar en diskurs för vad som är definierande/avgörande för att lära sig just svenska som 

andraspråk och därigenom kunna delta i det svenska samhället. Ett kursmål i svenska som andraspråk 

saknar helt motvarighet i svenskans kursmål: 

Kursmål 8 SVA: Förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk 

som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen. 

 

Följande kursmål saknar delvis motsvarighet i svenskans kursmål. De kursiverade formuleringarna är de 

som är unika i kursmålen för svenska som andraspråk, sedan följer motsvarande formulering ur 

kursmålen för svenska som i huvudsak berör samma mål:  

Kursmål 2 SVA: Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget. 

Kursmål 2 SVE: Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar 

och texter som fungerar väl i sitt sammanhang. 

Kursmål 3 SVA: Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad och språkliga normer, dvs. hur ord, 

fraser och satser är uppbyggda samt hur dessa samspelar. 
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Kursmål 8 SVE: Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad. 

Kursmål 7 SVA: Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över 

språkanvändning och attityder till olika språkbruk. 

Kursmål 9 SVE: Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska 

språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation. 

Elever som läser svenska som andraspråk ska utveckla och uppvisa kunskaper om ”språk och språklig 

variation”, men vad som menas med språklig variation utvecklas inte vidare. Samma ordval återfinns i 

kursmålen för svenska i kursmål 9, då i samband med utvecklandet av kunskaper om ”språkförhållanden 

i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung”. Denna tanke för svenska som 

andraspråk återfinns redan i kursmål 3 SVA, där det fastställs att eleverna i svenska som andraspråk ska 

ha utvecklat kunskaper om ”det svenska språkets uppbyggnad och språkliga normer, dvs. hur ord, fraser 

och satser är uppbyggda samt hur dessa samspelar.” Ett liknande kursmål återfinns i svenskan, men där 

är kravet endast att eleverna ska ha utvecklat kunskaper om ”det svenska språkets uppbyggnad.”. I 

svenska som andraspråk specificeras detta med formuleringen ”dvs. hur ord, fraser och satser är 

uppbyggda samt hur dessa samspelar.”, medan det i svenskans kursmål saknas förtydliganden om vad 

detta skulle innebära. I svenska som andraspråk är det även ett uttalat krav att eleverna ska ha utvecklat 

kunskaper om svenska språkets språkliga normer, en formulering som inte återfinns i 

målformuleringarna i svenskämnet. En målformulering i svenska snuddar vid denna tanke då det i 

kursmål 2 SVE fastslås att eleverna i svenska ska ha utvecklat kunskaper ”om språkriktighet i text”. 

Språkriktighet i text och språkliga normer är inte samma sak, och även om det skulle kunna tolkas så har 

inte ordet ”norm” samma konnotationer som ”riktighet”. Att uttalat skriva språkliga normer istället för 

språkriktighet har självklara implikationer av att begreppet skulle innehålla mer än bara kunskaper om 

språkriktighet, d.v.s. språkliga strukturers korrekthet rent grammatiskt i kontext, särskilt med tanke på 

att det i kursmål 7 SVA uttalat står att eleverna ska reflektera över attityder till olika språkbruk. 

Återigen visar kursplanen på olika villkor för de båda elevgrupperna, eleverna i svenska som andraspråk 

ska reflektera över såväl språkanvändning som ”attityder till olika språkbruk”, medan eleverna i svenska 

enbart ska reflektera över olika former av språklig variation. Eleverna i svenska ska inte reflektera över 

attityder till olika språkbruk för att uppnå godkänt i svenska, men det ska eleverna i svenska som 

andraspråk. Om detta är tankar formulerade i all välmening i syfte att upplysa eleverna i svenska som 

andraspråk om de språkliga normer som råder i det svenska samhället förutsätts det redan där att 

eleverna inte redan är aktiva medskapare av de språkliga normerna i samhället, för att inte glömma att 

det bäddar för att ytterligare spä på en språkhierarki. Denna målsättning saknar en motsvarighet i 

kursmålen för svenska, trots att det är viktigt att upplysa alla ungdomar om språkliga normer och hur de 

påverkar oss socialt.  
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Kursmål 8 SVA saknar helt och hållet en motsvarighet i kursmålen för svenska. Där fastslås det att 

eleverna i svenska som andraspråk ska uppvisa förmågan att jämföra sitt modersmål med svenska 

språket och att eleverna ska uppvisa förmågan att ”reflektera över den egna språkinlärningen.”. Att 

eleverna i svenska som andraspråk ska jämföra sitt modersmål med svenskan är ett rimligt mål, det går i 

linje med att andraspråksforskningen lyft fram vikten av fortsatt utveckling i sitt modersmål och hur det 

gynnar utvecklingen av ett andraspråk. (Cummins, 2017, 136)  

 

 

4. Vad för sorts elevsubjekt skapas genom detta tal? 

Det elevsubjekt som skapas genom språkbruket i kursplanen för svenska som andraspråk är en svenska 

som andraspråkselev som inte nödvändigtvis behöver ges verktyg för självreflektion och 

självutveckling, utan istället bör ges verktyg för att vara samhällsnyttig och bidragande och som särskilt 

uppmanas till insikt om andras förutsättningar. Det skapas en uppfattning om att dessa elever inte har 

någon vidare kunskap om eller färdighet i det svenska språket till att börja med när de påbörjar sin 

svenskundervisning på gymnasiet, något som är märkligt då elevgruppen som bekant kan bestå av elever 

som är födda i Sverige och även elever med svensk bakgrund. Den uttalade önskan om samhällsnytta 

bildar i sin tur en verklighet av att denna elevgrupp inte är det naturligt i sig själva, utan måste 

uppmuntras aktivt till att bidra till det svenska samhället. Likaså finns en representerad tanke om att 

denna elevgrupp bör informeras och reflektera över hur det svenska språket fungerar i samhället och det 

svenska språkets normer. Detta, tillsammans med målet att eleverna ska reflektera över språkliga 

attityder producerar en verklighet där eleverna behöver anpassa sitt språkbruk för att ”passa in” i 

Sverige och eleverna behöver utveckla sin förståelse för det svenska språket. Samtidigt bildas en annan 

verklighet av den (tvivelaktigt) homogent definierade gruppen svensktalande och de språkliga normerna 

i Sverige, utan någon egentlig insats som görs tydlig i läroplanen för svenska att diskutera samma frågor 

och bredda den elevgruppens kunskap om språkliga attityder i det svenska samhället. Genom detta 

framkommer en tydlig klassaspekt som görs ytterligare förtydligad av att skolinspektionens rapporter 

kunnat fastställa att en stor del av de svenskfödda eleverna som undervisas i svenska som andraspråk 

kommer från hem med låg socioekonomisk status. (Anna Sahlée, 2017, 17) Dessa elever är födda och 

uppvuxna i Sverige, men deras svenska ska ändå anpassas utan någon egentlig didaktisk grund.  

 

5. Vad för slags flerspråkighet utesluts eller exkluderas som avvikande? 

Flerspråkighet för flerspråkighetens skull är något som lyser med sin frånvaro i kursplanen för svenska 

som andraspråk. Varje gång termen flerspråkighet används är det som tidigare nämnt med en 
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nyttoaspekt, flerspråkighet beskrivs i termer av att vara en tillgång, dels för individen som är flerspråkig 

men också för samhället. När det kommer till frågan om språkhierarki är det tydligt uttalat att det 

svenska språket ställs före både modersmål och eventuella andra språk eleverna har färdigheter i, men 

detta är varken förvånande eller konstigt. Svenska som andraspråk är ett ämne som finns till just för att 

elever med ett annat modersmål ska tillgängliggöras svenskan och det är ett skolämne i den svenska 

skolan och i förlängningen i det svenska samhället. Någon annan språkhierarki är inte tydligt uttalad i 

kursplanerna, men viktigt att poängtera är att kursplanerna är politiska dokument och inte står avsides 

politiska eller ideologiska värderingar.  

 

Slutsatser och sammanfattning 

I min analys av läroplanerna för svenska och svenska som andraspråk framgår det tydligt att dessa två 

elevgrupper ges olika utgångspunkter och villkor för lärande, att det ställs olika krav, och att 

språkbruket i läroplanerna innebär en rad olika didaktiska ställningstaganden som påverkar 

undervisningens möjligheter och begränsningar. De didaktiska ställningstaganden som görs genom hur 

kursernas innehåll är beskrivet och organiserat har effekt på vad ämnenas undervisning kan innehålla i 

praktiken. I analysen av läroplanerna framkommer en tydlig delning av svenskämnet där svenska som 

andraspråk har ett uttalat fokus på den språkliga delen av svenskämnet i betydligt större utsträckning än 

vad läroplanen i svenska har. Att läroplanen i svenska som andraspråk positionerar utvecklingen av 

språkkunskaper framför andra delar av undervisningen i ämnet har som konsekvens att läroplanen inte 

uppmanar eleverna till, och inte heller lärarna att i sitt planeringsarbete ägna undervisningstid åt, 

aktiviteter som innebär exempelvis litteraturläsning för upplevelsen eller läsningens skull, självinsikter 

och personlig utveckling genom möte med texter m.m., så som läroplanen i svenska uttryckligen gör. 

Detta går i linje med föreställningen om att andraspråkstalare behärskar en sämre version av målspråket, 

ett mellanspråk, och därför anses behöva vänta med andra aspekter av språkinlärning till förmån för de 

rent tekniskt-språkliga aspekterna av språkinlärning. Detta kan kritiseras utifrån aktuell 

andraspråksforskning som lyfter fram vikten av att få arbeta på en nivå där det ställs höga förväntningar, 

där innehållet är kognitivt utmanande och där inlärningen inte sker på bekostnad av personlig utveckling 

utan snarare strävar efter personlig anknytning. (Gibbons, 2010, 24-36). Gemensamt för de båda 

grupperna är att det läggs stort fokus på de tre färdigheterna att läsa, tala och skriva, men mycket fokus 

läggs även på färdighetsträning i att söka och sammanställa, kritiskt granska och värdera information. 

De didaktiska ställningstaganden som görs som är specifika för svenska syns framförallt i de delar av 

läroplanen som rör läsning av skönlitteratur och andra texter (i ett vidgat textbegrepp). Här synliggörs 

skillnaden i didaktiska ställningstaganden mellan de båda ämnena genom att eleverna i svenska ägnar 
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sig åt självuppfyllande läsning och läsning framförallt för reflektion och personlig utveckling medan 

eleverna i svenska som andraspråk istället framförallt ägnar sig åt läsning som färdighetsträning. Andra 

didaktiska ställningstaganden är att kursplanen i svenska som andraspråk har en tydligt uttalad 

nyttoaspekt, något som inte framträder lika tydligt i kursplanen för svenska. Analysen har även visat på 

att det saknas konkretiserade kursmål för språkutvecklande arbete och reflektion över attityder för 

språkbruk i kursplanen för svenska. Detta kommer över som udda, dels för att det i kursplanens allra 

första mening konstateras att ”kärnan i svenskämnet är språk och litteratur” och att svenskämnet är ett 

språkämne, men även för att det naturligtvis skulle gynna alla elever att få explicit undervisning i såväl 

både grammatik som språkliga normer och värderingar. Om inte för att utveckla sina konkreta 

språkkunskaper så för att öka medvetenheten om sin språkinlärning, vad vi använder språk till och 

kunna ställa sig kritisk till våra uppfattningar om språkliga normer i ett allt mer föränderligt socialt 

landskap.  

 

Läroplanen i svenska som andraspråk bär definitiva spår av andraspråksforskning, men förhållandevis 

lite med tanke på ämnets avsikt. Det framkommer att delar av kursplanen har tydlig förankring i aktuell 

andraspråksforskning, detta syns i hur flerspråkighet beskrivs som en tillgång för individ och samhälle 

och i målet att jämföra sina olika språk och i kraven på reflektion över språkets funktion för lärande och 

kommunikation. Dessa didaktiska ställningstaganden går i linje med Cummins (2017) och Gibbons 

(2010) redogörelser för andraspråkselevers behov av att få fortsatt utveckling i modersmålet och 

språkets betydelse i ämnesundervisning. (Cummins, 2017, 136), (Gibbons, 2010, 35-36). Det som 

däremot saknas är ett uttalat fokus på kognitivt utmanande uppgifter och tydligare motiveringar till de 

didaktiska ställningstagandena som faktiskt görs. Språkbruket i kursplanen för svenska som andraspråk 

bildar ett elevsubjekt som inte har några nämnvärda svenskkunskaper när de påbörjar sin undervisning i 

gymnasieskolan. Detta, tillsammans med tvivelaktiga ställningstaganden gällande undervisning om 

språkliga normer och attityder bildar uppfattningen om att läroplanen i svenska som andraspråk inte är 

vidare genomtänkt, åtminstone inte i förhållande till den elevgrupp som faktiskt läser ämnet. Vem som 

ska gå i svenska som andraspråk är inte tydligt, och inte heller på vilka premisser urvalet sker. 

Skolinspektionens egna rapporter vittnar om en misslyckad implementering av ämnet i skolan och att 

elevgruppen är mycket mångfacetterad. (Anna Sahlée, 2017, 17–18) Eleverna som läser svenska som 

andraspråk är en grupp med vitt skilda behov och förutsättningar där grupperna består av individer 

födda i Sverige men med en eller två utlandsfödda föräldrar, elever med svensk bakgrund och individer 

som nyligen kommit till Sverige. Skolinspektionen har själva kunnat konstatera att läroplanen är otydlig 

och att det kan ha bidragit till bristerna i organiseringen av ämnet. (Anna Sahlée, 2017, 17–18) Frågan 

blir således varför ingenting har gjorts åt att åtgärda läroplanens otydlighet eller bristerna i 
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organiseringen, trots att det har konstaterats att ämnet inte fungerar som avsett.    

 

Resultatet av denna analys pekar mot att det finns utvecklingsmöjligheter inom båda ämnena och dess 

organisering. Kursplanernas främsta syfte är att vägleda lärarnas planeringsarbete för sin undervisning 

och kursplanernas målformuleringar är själva utgångspunkten för bedömningen av elevernas prestation i 

skolan. Tanken på att utvecklandet av språkkunskaper, som en konsekvens av läroplanens språkbruk och 

målsättning, bortprioriteras i ämnet svenska på nationell nivå är oroväckande. Explicit 

språkundervisning och språkutvecklande arbete, något som är en självklar del av svensklärarnas 

undervisningsuppdrag, riskerar att ses som ett problem eller en extra börda i en redan tung arbetsbörda 

för de verksamma svensklärarna. Risken är att det anses vara ett slöseri med tid att arbeta 

språkutvecklande på det sätt som kursplanen i svenska som andraspråk beskriver då det inte riktigt går 

att använda som betygsunderlag i svenska, åtminstone inte utan ytterligare en extra arbetsbörda för de 

enskilda lärarna som då lämnas att på eget bevåg planera uppgifter där de kan ges en översikt av sina 

elevers språkutveckling. Att detta är något som många lärare inte har tid med är en verklighet som inte 

går att önska bort. Inte heller går det att önska bort att en stor grupp lärare inte besitter kompetens för att 

planera språkutvecklande uppgifter och lektioner, mycket för att de inte har getts ordentlig möjlighet att 

utveckla det i sin egen utbildning (eller fortbildning) för att ett sådant perspektiv inte är den rådande 

diskursens syn på svenskämnets avsikt. (Cummins, 2017, 135). Kursplanen i svenska som andraspråk 

saknar å andra sidan mycket av det fokus som tar över kursplanen i svenska, d.v.s. fokus på personlig 

utveckling, personlig anknytning och läsning som perspektivvidgande upplevelse. Dessa skilda 

didaktiska ställningstaganden är inte skäliga varken sett till andraspråksutveckling eller ämnesdidaktik i 

svenska, och båda dessa elevgrupper skulle sannolikt gynnas av något av en synvända när det kommer 

till svenskämnets organisering i förhållande till upplägg och innehåll. Skolans decentralisering ändrar 

inte på faktumet att skolans styrdokument är centrala för skolans verksamhet i hela landet och följer 

med samma villkor och begränsningar. Att de undervisande lärarna i båda dessa ämnen i stor 

utsträckning försöker göra det allra bästa av de lärandemöjligheter som kursplanerna erbjuder är 

ingenting som kan ändra på en illa organiserad läroplan med otydliga didaktiska ställningstaganden, och 

inte heller kan det täcka över att många svensklärare saknar kunskap om andraspråksutveckling på 

grund av skolans bristande fokus på den sortens kompetens. Att uppdelningen mellan svenska och 

svenska som andraspråk är en organisatorisk lösning ändrar inte på att det i denna analys kommer över 

som en kortsiktig och bristfällig lösning, eller att uppdelningen konsekvent har lett till att elever som 

bedöms som språksvaga, eller rent ut sagt skolsvaga, placeras i en undervisningsform som inte passar 

deras undervisningsbehov. Frågan är om majoriteten av eleverna i dessa två grupper faktiskt inte skulle 

gynnas mer av att undervisas i ett enhetligt svenskämne istället för att ha denna uppdelning då de 
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aspekter som lyfts fram som avgörande för att lära sig svenska som andraspråk i kursmålen är mål som 

är lika viktiga för alla elever i sin språkutveckling, med undantag för strävan att jämföra sina olika språk 

med varandra. En möjlig lösning skulle kunna vara att svenska som andraspråk finns kvar som 

skolämne men vars undervisning endast bör erbjudas till nyanlända elever som ett alternativ till 

förberedelseklass i syfte att stödja deras tidiga andraspråksinlärning. 
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