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Abstract – What decide if a student read svenska som andraspråk

The purpose with this essay is to study how students in elementary school are placed within 

the subject called “svenska som andrasspråk”, or SVA. SVA is a subject specially designed to 

deal with the complications that students with a different native language encounter when 

trying to learn Swedish.  National school documents state that a student is to be offered SVA 

if he or she has a different native language than Swedish and if the headmaster decides it’s 

“needed”. In this work I focus on the different factors which are involved in the headmasters 

decision whether a student should be in a SVA-class or a normal Swedish class. The four 

factors I especially focus on is:

 The headmaster’s own opinion about SVA

 The students skill and knowledge of Swedish

 The students and their parents opinion on SVA

 What the official national documents on the subject say

The method which is used in this essay is a combination of an analysis of the national school 

documents and interviews made with three elementary school headmasters in Stockholm. In 

the interviews I have used an interview method described in Birgitta Kullbergs Etnografi i 

klassrummet. In short this means that rather than using a couple of strict questions I have tried 

to approach the subject with broad and open questions. 

The result of the study is that the decision process in which the students that are entitled to 

SVA are placed within one of the two subjects varies a great deal between the schools. The 

two factors that seem most important is the headmasters own opinion on SVA, and the 

students and parents opinion. It can be questioned whether SVA in it’s current form really 

serves the purposes it was created to serve.
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Inledning

I Sverige finns ett autonomt alternativt svenskämne för de elever som inte har svenska som 

modersmål. Svenska som andraspråk, eller SVA, har egen kursplan och en egen 

lärarkompetens. Svenska som andraspråks autonoma status i kombination med att det ger 

samma gymnasie- och högskolebehörighet är ett skolpolitiskt ställningstagande. Ämnet 

motiveras i styrdokument snarare genom skillnader i pedagogik och upplägg än genom att de 

deltagande eleverna är ”svaga” eller ”starka” i svenska. I grundskoleförordningen definieras 

mycket tydligt de kriterier som finns för att ämnet kan komma ifråga för en elev. Det är sedan 

rektorns ansvar att avgöra huruvida detta behövs, och i så fall, hur ämnet ska organiseras.

Beslutet kan i många fall få konsekvenser utöver vilken kursplan och bedömning en särskild 

elev följer. För elev och föräldrar kan frågor uppstå som: Varför får inte jag/mitt barn läsa 

”vanlig” svenska? Är det lättare att få ett MVG i svenska som andraspråk? Vad innebär detta 

för elevens fortsatta skolgång? Att ha tydliga rutiner för vem som ska läsa SVA är således 

mycket viktigt. I praktiken har det emellertid visat sig i flera utredningar1 att just dessa rutiner 

på många skolor är på gränsen till helt godtyckliga och ofta leder till en rad ovälkomna 

problem. Denna uppsats diskuterar just beslutprocessen för att avgöra vilka elever som ska 

läsa SVA. 

I uppsatsens inledande kapitel redogörs kortfattat för svenska som andraspråks historia, dess 

syfte och upplägg. Under bakgrundsrubriken tas även den kritik som riktats mot ämnet upp 

och hur den mottagits. I resultatdelen redovisas de intervjuer med rektorer som utgör arbetets 

empiriska del. Dessa problematiseras sedan i diskussionsdelen och sätts i relation till vad som 

lyfts fram i styrdokument och debatt.

                                               
1 Myndigheten för skolutveckling, Kartläggning av svenska som andraspråk och Elmeroth, Elisabeth (red), 

Kunskap och bedömning i svenska som andraspråk.
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Frågeställning och syfte

I föreliggande uppsats undersöks hur de rutiner och överväganden ser ut som avgör om en 

elev läser svenska som andraspråk eller svenska som modersmål. Jag har i uppsatsen valt att 

avgränsa området genom att studera tre grundskolor i södra Stockholm med snarlikt 

upptagningsområde med avseende på elevernas etnicitet. Frågeställningen blir: vad avgör i 

praktiken vilken kursplan i svenska en elev följer i en förortsgrundskola med stor andel 

invandrarelever?

De faktorer som undersöks är:

 Rektors egen pedagogiska ideologi

 Elevernas kunskapsnivå

 Elevers och föräldrars åsikt

 Styrdokumentens betydelse

Syftet är att lyfta fram, problematisera och utvärdera de faktorer som väger in i beslutet att en 

elev ska placeras i ett av svenskämnena på grundskolan. Skillnader mellan de tre undersökta 

skolorna belyses och diskuteras för att konstruera en bild av de mest avgörande faktorerna. 

Teori och metod

Uppsatsen utgår från en ingående analys av relevanta delar av grundskoleförordning och 

nationella kursplaner. Jämförelser av målformuleringar görs och tolkas utifrån var författarna 

lagt fokus. Till detta fogas även den omfattande rapport som Myndigheten för skolutveckling 

genomförde 2004, där en kritisk röst gentemot ämnet höjs. Författarna till rapporten varnar 

bland annat för att SVA på många håll har utvecklats till ett lågstatusämne hos eleverna, samt 

att aktuella styrdokument är för vagt formulerade för att vara användbara. Genom att 

sammanföra de båda aspekterna växer en bild fram av hur ämnets utformning och status ser ut 

på politisk nivå. 

Den empiriska delen av arbetet består av tre djupintervjuer. För att passa formatet har 

intervjudelen avgränsats till att omfatta tre rektorer för grundskolor i södra Stockholm. Dessa 
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tre skolor ligger på endast några kilometers avstånd och har alla en mycket stor andel elever 

som är berättigade svenska som andraspråk. Detta för att minimera skillnader som har med 

invandrartäthet i skolan att göra, så att intervjuerna med rektorerna ska vara så jämförbara 

som möjligt. Intervjuerna har genomförts med en öppen frågemall utifrån de riktlinjer som 

Birgitta Kullberg tar upp i Etnografi i klassrummet2. Detta innebär att alla rektorer fått samma 

frågor, men att utrymme för att uppföljningsfrågor och fördjupning funnits då detta kunnat 

vara intressant. Intervjumallen återfinns som bilaga.

Det begränsade antalet skolor, samt det faktum att inga intervjuer med lärare eller elever 

genomförs, medför att det är svårt att betrakta uppsatsens slutsatser som generella trender i 

den svenska skolan. Slutsatserna som dras kan emellertid sättas i relation till andra 

forskningsansatser och utredningar, och på så vis komplettera bilden.

Tidigare forskning

Ifråga om tidigare forskning så finns det åtskilliga B och C-uppsatser som skrivits kring 

organiserandet av svenska som andraspråk3. Enstaka avhandlingar finns på området, men 

behandlar främst den pedagogiska praktik som används inom svenska som andraspråk samt 

elevernas upplevda lärande4. Jag har också själv skrivit en tidigare uppsats om svenska som 

andraspråk och som utgör utgångspunkt för en del av analysen5.

Utöver regelrätt forskning med anknytning till ämnet så finns det också ett par utredningar 

och betänkanden kring svenska som andraspråk. Myndigheten för skolutveckling ligger 

bakom två av de mer omfattande arbetena, Kartläggning av svenska som andraspråk samt 

rapporten Kunskap och bedömning i svenska som andraspråk. 

                                               
2 Kullberg, Birgitta, Etnografi i klassrummet, s. 120ff.
3 Se exempelvis: Olofsson, Ulrika, Svenska som andraspråk – hur organiseras ämnet i praktiken?, Göteborgs 

universitet.
4 Se exempelvis: Torpsten, Ann-Christin, Erbjudet och upplevt lärande i motet med svenska som andraspråk och 

svensk skola, Växjö universitet. 
5 Persson, Oskar, Svenska som andraspråk – en intervjuundersökning i mångkulturell miljö, Södertörns 

högskola.
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Bakgrund

Ämnet svenska som andraspråk skapades då ett behov av att förmedla och förbättra kunskap i 

svenska för personer med annat modersmål än svenska plötsligt uppstod i samband med 

arbetskraftsinvandringen under 1970-talet. Under ämnets första år var undervisningen således 

framför allt avsedd för vuxna. I takt med att Sverige blev allt mindre språkligt homogent 

växte behovet och 1995 infördes svenska som andraspråk som ett fristående ämne på 

grundskolan med samma formella status som svenska som modersmål6.

Svenska som andraspråk i styrdokument

Svenska som andraspråk är ett autonomt ämne och är således skilt från svenska som 

modersmål. Syftet med SVA beskrivs i den nationella kursplanen så här:

Syftet med utbildningen i ämnet svenska som andraspråk är att eleverna skall 

uppnå en funktionell behärskning av det svenska språket som är i nivå med den 

som elever med svenska som modersmål har. Ytterst är syftet att eleverna skall 

uppnå förstaspråksnivå i svenska. Därmed får de förutsättningar att kunna leva 

och verka i det svenska samhället på samma villkor som elever med svenska 

som modersmål.7

SVA har en egen kursplan och egna betygskriterier. Ämnet definieras i styrdokument som på 

alla vis jämställt med svenska som modersmål, och ger också samma behörighet till vidare 

studier på gymnasium. De elever som är berättigade att läsa ämnet är de som under en längre 

tid dagligen vistats i en hemmiljö där ett eller flera andra språk än svenska talas. I 

grundskoleförordningen anges kriterierna som följer: 

15§ Undervisning i svenska som andraspråk skall 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

                                               
6 Myndigheten för skolutveckling, Kartläggning av svenska som andraspråk, s.7f.
7 Nationell kursplan för svenska som andraspråk, 2009-12-28.
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3.  invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en eller 

båda vårdnadshavarna.8

Skolans rektor beslutar om undervisning i svenska som andraspråk ska arrangeras för en elev.

Värt att notera i citatet ovan är att detta sker enbart i de fall rektorn bedömer att ”det behövs”. 

Det finns således ingen självklar garanti för att alla elever som överensstämmer med 

ovanstående kriterier i praktiken läser SVA. Undervisningen i svenska som andraspråk på 

grundskolan sker istället för svenska, och det är således inte möjligt att läsa båda ämnen. På 

gymnasiet är det emellertid möjligt för en berättigad elev att välja om han/hon vill följa och 

bli bedömd efter kursplanen i svenska eller svenska som andraspråk. Det går dessutom att läsa 

båda ämnena under förutsättning att eleven väljer svenska som andraspråk som individuellt 

val.

De nuvarande nationella kursplanerna för svenskämnet och svenska som andraspråk är 

synnerligen snarlika. Sju av de fjorton ”mål att sträva mot”, de så kallade ”strävansmålen”,

som anges i kursplanen för svenska som andraspråk har en exakt eller mycket liknande 

motsvarighet bland målen i svenskämnets kursplan. Jämför exempelvis svenskämnets 

kursplan på grundskolan, undervisningen ska sträva efter att eleven:

Utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information, tillägnar sig 

kunskap om mediers språk och funktion samt utvecklar sin förmåga att tolka, kritiskt 

granska och värdera olika källor och budskap,9

I svenska som andraspråks kursplan står det att undervisningen ska sträva efter att eleven:

Utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information samt att 

tolka, kritiskt granska och värdera budskap i olika källor 10

De mål som eleverna ”ska ha uppnått i slutet av det nionde året” kallas ofta för

”uppnåendemål” och bland dem återfinns fler skillnader än bland ”strävansmålen”, även om 

likheterna fortfarande är många. I en jämförelse med svenskämnets kursplan lyfts begriplighet 

                                               
8 Grundskoleförordningen (1994:1194), 2 kap, §15.
9 Nationell kursplan för svenska, 2009-12-28.
10 Nationell kursplan för svenska som andraspråk, 2009-12-28.
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och tydlighet fram extra i kursplanen för svenska som andraspråk, medan punkter som rör

språkets ursprung, historia och släktskap med andra nordiska språk utelämnas helt. En viss 

förskjutning av fokus bland ”uppnåendemålen” kan också kommenteras. Bland svenskämnets 

mål framhålls vikten av elevens reflekterande, kognitiva arbete något mer än vad detta lyfts 

fram i kursplanen för svenska som andraspråk, där istället själva färdigheten får en mer 

framträdande roll. Formuleringarna är dock alltjämt mycket lika. I kursplanen för svenska

anges det att eleven ska:

aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna 

redovisa ett arbete muntligt så att innehållet framgår och är begripligt 11

Ovanstående citat kan jämföras med kursplanen för svenska som andraspråk, eleven ska:

Aktivt och med tydligt uttal kunna delta i samtal och diskussioner, kunna 

sammanhängande muntligt återberätta något som eleven hört, läst, sett eller upplevt 

samt muntligt kunna redovisa ett arbete så att innehållet framgår och är begripligt.12

I citatet från svenskämnets kursplan betonas ”att sätta sig in i andras tankar”, medan citatet 

från svenska som andraspråk fokuserar mer på färdighetsaspekter, ”med tydligt uttal”. I 

svenskämnets kursplan förefaller uttalsaspekten vara underförstådd. Fem av sex av 

svenskämnets uppnåendemål motsvaras av en mycket snarlik formulering i kursplanen för 

SVA. Oftast består skillnaderna av att något krav är borttaget hos SVA, eller att man betonar 

språklig tydlighet något mer. 

Utöver formella krav på vad eleven ska lära sig finns även i de nationella kursplanerna

riktlinjer för hur man på skolnivå bör förhålla sig till ett ämne. Under dessa kapitel formuleras 

det respektive ämnets syfte och typiska drag ämnet förväntas ha. Dessa i kursplanen 

formulerade förhållningssätt vad gäller svenska och SVA skiljer sig något mer än det övriga 

innehållet. Inom ramarna för svenska som andraspråk så förväntas pedagogiken anpassas så 

att eleverna utvecklar sin förståelse för den svenska kulturen och de normer och värderingar 

som finns här. Det finns således en tydlig integrationsambition i ämnet som många gånger 

handlar om mer grundläggande social kunskap än rent språkliga färdigheter. Eleven förväntas 

                                               
11 Nationell kursplan för svenska, 2009-12-28.
12 Nationell kursplan för svenska som andraspråk, 2009-12-28.



10

utöver språklig kompetens också lära sig någonting om det svenska samhället och hur detta 

inbegriper eleven själv. Under rubriken ”språk och kultur” i svenska som andraspråks 

kursplan står:

Centralt i ämnet svenska som andraspråk är att synliggöra likheter och skillnader 

mellan ursprungskulturens och det svenska samhällets synsätt och värderingar 

för att eleverna skall förstå den värdegrund den svenska skolan och det svenska 

samhället vilar på.13  

Denna rubrik saknas helt i kursplanen för svenska som modersmål. Samband mellan språket 

och förmågan att se sammanhang och utvecklas kognitivt lyfts istället fram. Eleverna bör 

uppmuntras till att utgå från sig själva och därigenom utveckla såväl sin egna sociala 

kompetens som det mer tekniska språkbruket. 

För att gå vidare i sin språkutveckling måste eleverna utifrån sina erfarenheter få 

möjligheter att upptäcka de kunskaper de själva har om språket och med lärarens 

hjälp och i samarbete med varandra lära sig om språkets uppbyggnad och 

system. Utifrån sina olika erfarenheter kan de också gemensamt bygga upp 

kunskap om hur språket fungerar i samspel mellan människor och därigenom få 

perspektiv på sin egen språkförmåga.14

De förhållningssätt som förespråkas i respektive ämne har således något olika utgångspunkter. 

I svenska som andraspråk uttrycks en ambition om att presentera eleverna för ”det svenska”, 

såväl i fråga om språkliga färdigheter som i en djupare förståelse för samhällets 

grundvärderingar. Detta tas endast i liten utsträckning upp i svenskämnet, där fokus istället 

läggs på att presentera eleverna för sin egen språkkompetens. 

Remissarbete pågår under det att examensarbetet skrivs för att utveckla en ny kursplan för 

svenska och svenska som andraspråk. Av de utkast som finns tillgängliga går vissa ändringar 

att urskilja. Kursplanerna för svenska och SVA är emellertid även fortsättningsvis mycket 

                                               
13 Nationell kursplan för svenska som andraspråk, 2009-12-28.
14 Nationell kursplan för svenska, 2009-12-28.
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snarlika. Vissa uppdateringar av kursplanerna har även skett kontinuerligt, exempelvis 

tillfogandet av ytterligare strävansmål hos svenska som andraspråk. 

Kartläggning av svenska som andraspråk

År 2004 publicerade Myndigheten för skolutveckling sitt arbete Kartläggning av svenska som 

andraspråk. I skriften lyftes flera sorters problematik upp, där framför allt elevers negativa 

attityd till ämnet samt rektorers och lärares bristande kompetens betonas15. Den starka 

formella position som ämnet innehar på politisk nivå avspeglas inte i hur ämnet organiseras i 

den enskilda skolan. Snarare tycks den ”vaghet” som styrdokumenten ofta anklagas för att 

innehålla leda till en i många fall godtycklig organisering av ämnet. 

I vår kartläggning kan vi se att ämnet svenska som andraspråk på många håll för 

en tynande tillvaro. Ämnet tycks också ha fått en annan karaktär än den 

avsedda; det har blivit ett ämne som till stor del vänder sig till elever som är 

svagpresterande i svenska. Det, och andra problem som vi påtalar, gör att reella 

förändringar måste diskuteras.16

Rektor tillåts efter eget huvud bedöma vilka elever som behöver läsa svenska som andraspråk, 

och kan motivera detta på mycket olika vis. I kartläggningen pekar man på att uppdelningen 

av eleverna i två svenskämnen i de flesta fall leder till att skolan ständigt måste förhålla sig till 

”trycket från elever och föräldrar att flytta över till undervisningen i (modersmåls)svenska.17”. 

Myndigheten föreslår i rapporten ett successivt avvecklande av svenska som 

andraspråksämnet och förespråkar istället på sikt ett nytt vidgat svenskämne. Man skriver:

De två svenskämnena bör utvecklas till ett nytt gemensamt svenskämne, såväl i 

grundskolan som i gymnasieskolan. Detta gemensamma svenskämne innebär att 

svenskämnet vidgas och får ett bredare perspektiv och att 

andraspråksundervisningen utvecklas som en del av svenskämnet.18

                                               
15 Myndigheten för skolutveckling, Kartläggning av svenska som andraspråk, s. 46ff.
16 Myndigheten för skolutveckling, Kartläggning av svenska som andraspråk, s. 50.
17 Myndigheten för skolutveckling, Kartläggning av svenska som andraspråk, s. 44.
18 Myndigheten för skolutveckling, Kartläggning av svenska som andraspråk, s.51.



12

När rapporten presenterades 2004 följdes den nästan omedelbart av en intensiv debatt. 

Förespråkarna för ämnets fortlevnad, bland annat LISA – riksförbundet för lärare i svenska 

som andraspråk, slog vakt om den kompetens och kunskap som finns bland SVA-lärarna och 

den samlade forskning som finns kring ämnet. Dessutom återknöt man på nytt till 

demokratiska principer såsom alla barns rätt till att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar 

och ha tillgång till likvärdig hjälp och stöd som barn med svenskfödda föräldrar.

Det har på senare tid ifrågasatts varför man från politiskt håll har finansierat en sådan relativt 

omfattande studie som Kartläggning av svenska som andraspråk, och sedan valt att på många 

punkter bortse från dess slutsatser och rekommendationer19. 

Intervjusammanställning

Intervjuerna med rektorerna har utgått från samma mall. Frågorna har emellertid haft en 

öppen, så kallade autentisk20, karaktär och kunnat leda in på frågeställningar som inte 

planerats i förväg. Rektorerna har inledningsvis blivit informerade om syftet med intervjun 

och uppsatsen, samt om att alla namn kommer att anonymiseras. Intervjuernas längd har 

varierat mellan 30-45 minuter och under så avslappnade omständigheter som har varit 

möjliga.

Skola A

Den första intervjun genomfördes med rektorn på en kommunal grundskola (skola A) inom 

Stockholms kommun. Skolan är belägen i kommunens södra delar och har ett mycket 

heterogent upptagningsområde. Rektor bedömer att cirka 80% av skolans ungefär 600 elever 

har minst en förälder som är född i utlandet.

Rektorn på skola A betonar starkt att det är hennes beslut huruvida en berättigad elev ska bli 

bedömd i svenska eller svenska som andraspråk. Hon förefaller emellertid vara medveten om 

gränserna för sin egen kompetens och berättar att det i själva verket oftast handlar om beslut 

som fattas i samråd med de undervisande lärarna. Det slutgiltiga beslutet fattar rektorn. Under 

                                               
19 Schottenius, Maria i DN, Stärk svenskämnet nu!, 2006-05-20.
20 Kullberg, Birgitta, Etnografi i klassrummet, s. 113.
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intervjun framgår det att eleverna går i integrerade klasser där både svenska och svenska som 

andraspråk undervisas. Ingen betydande skillnad görs i pedagogik och frågan om vilket 

svenskämne som är aktuellt för en elev aktualiseras sällan förrän eleven får sina betyg.

Rektorn berättar att skolan under flera besök av skolinspektionen fått kritik för sitt arbete med 

svenska som andraspråk. Skolinspektionen har då framhållit vikten av de två åtskilda och 

autonoma svenskämnena och kritiserat lösningen med integrerade klasser på högstadiet. De 

har inte upplevt att undervisningen i svenska som andraspråk tillräckligt väl följt kursplanen, 

och att elever som går ämnet inte får den pedagogik som är avsedd för dem. Rektorn uttrycker 

frustration inför kritiken och menar att ett mer tydligt uppdelande av eleverna ytterligare 

skulle öka segregationen och göra vägen till “svenskhet” längre för de elever som läser 

svenska som andraspråk.

Frågan för eleverna blir ju någonstans ”när är jag svensk?”, och vilket ämne 

man läser i svenska spelar faktiskt en ganska stor roll där.21

Rektorn får flera gånger per termin ta emot elever och föräldrar som ifrågasätter varför eleven 

får betyg i svenska som andraspråk och inte i svenska. Ofta önskar eleven och dennes 

föräldrar själva att eleven ska få ett betyg i svenska, snarare än i svenska som andraspråk.

Eleverna själva tar hellre ett ”G” i svenska än ett ”VG” i svenska som 

andraspråk, och ofta är det just vad det handlar om. I alla fall i nian, innan det så 

brukar det inte spela så stor roll.22

Rektorn instämmer i att svenska som andraspråk har blivit ett ”lågstatusämne”. Eleverna 

upplever att det ”inte ser bra ut” med ett betyg i svenska som andraspråk. På skola A så är 

rektor och lärare ofta benägna att gå eleverna till mötes i deras önskemål att bli bedömda i 

svenska istället för svenska som andraspråk. Rektorn bedömer att av de 80% av eleverna på 

högstadiet som är berättigade svenska som andraspråk så läser endast cirka 20-30% ämnet. 

Detta trots att samtliga som har rätt till svenska som andraspråk också inledningsvis under sin 

skoltid läser ämnet.

                                               
21 Rektor på skola A.
22 Rektor på skola A.
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Om eleven själv önskar ett betyg i vanlig svenska, och elevens lärare bedömer 

att eleven når målen, då brukar vi sätta ett betyg i svenska. Om eleven inte når 

ett ”G” i svenska så bestämmer jag att det blir betyg i svenska som andraspråk.23

Flertalet av skola As svensklärare har också formell kompetens i svenska som andraspråk, 

dessutom finns det en tjänst som går ”utöver” klasserna som kan röra sig mellan dem efter 

behov. Detta menar rektorn gör att lärarna är kapabla att tillgodose de behov som elever som 

läser både svenska och svenska som andraspråk har. Urvalet, menar rektorn, handlar således 

egentligen mer om vem som får betyg i vilket ämne, än vem som följer vilket ämnes kursplan.

Skola B

Den andra intervjuade rektorn arbetar på en kommunal grundskola i Botkyrka kommun. 

Skolans läge i norra Botkyrka gör att upptagningsområdet är mycket präglat av elever med 

föräldrar födda i utlandet. Rektorn bedömer att av skolans drygt 450 elever finns i genomsnitt 

högst en elev med svenska som modersmål per klass (ca 5%).

Rektorn på skola B menar att diskussionen kring vilka elever som ska läsa vilket av 

svenskämnena knappt finns på skolan. Hon har under sina tre år på skolan aldrig fört något 

samtal med elever eller föräldrar där ett önskemål om att följa kursplanen i ”vanlig” svenska 

har framförts. Att svenska som andraspråk skulle vara ett lågstatusämne ställer hon sig kritisk 

till. En diskussion kring statusrelationen mellan ämnena tror hon potentiellt kan vara av ondo.

Diskussionen kring vem som läser vilket ämne är ingen vi för på skolan. Och 

kanske är det också så att det är en diskussion vi inte vill föra. Svenska som 

andraspråk öppnar för en på många sätt mer varierad undervisning och det vore 

synd om det skulle bli en fråga om status.24

Rektorn lyfter inte upp någon tydligt formulerad rutin kring vilka elever som bedöms 

”behöva” svenska som andraspråk. Snarare är rutinen att samtliga elever läser svenska som 

andraspråk. Rektorn har själv en mycket positiv inställning till den pedagogik som 

                                               
23 Rektor på skola A.
24 Rektor på skola B.
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förespråkas i ämnet svenska som andraspråk. Det fåtal elever som har en svensk förälder läser 

integrerade i klasser där resten läser svenska som andraspråk. Rektorns bedömning är att detta 

snarare är en fördel än en nackdel oavsett vilket av svenskämnena eleven blir bedömd i. 

Om man tittar på kursplanerna för engelska och moderna språk så är de mycket 

mer lika svenska som andraspråk än svenska. Mycket av innehållet i 

svenskämnets kursplan känns omodernt och dåligt anpassat till dagens skola. 

Om svenska och svenska som andraspråk skulle slås ihop i ett ämne hoppas jag 

att det skulle påminna mest om svenska som andraspråk.25   

Rektorn beskriver skolans elever som en mycket homogen grupp, och att det möjligen är 

därför elever och föräldrar förhåller sig relativt okritiska till vilket svenskämne som läses. Att 

få betyg i svenska som andraspråk är fullständigt naturligt, och är i själva verket att vara en 

inkluderad del av det svenska samhälle som det kommer till uttryck i elevernas närmiljö. 

Våra elever är i själva verket en mycket homogen grupp. De flesta är kurder, 

muslimer och hejar på Hammarby. Och de läser svenska som andraspråk.26

Samtliga av skola B:s svensklärare på högstadiet är behöriga för att undervisa i svenska som 

andraspråk. Rektorn framhåller att det är de pedagogiska verktyg som lärarna har genom sin 

ämneskompetens i svenska som andraspråk som är central, snarare än möjligheten att bedöma 

efter andra kriterier. 

Skola C

Den sista av mina tre utvalda rektorer arbetar på en friskola i södra stockholmsområdet. 

Skolan har knappt 600 elever ifrån förskola till nionde klass. Området är mycket invandrartätt 

och rektorn bedömer att över 95% av eleverna uppfyller grundkriterierna för att få läsa

svenska som andraspråk, av dem läser emellertid endast hälften ämnet.

                                               
25 Rektor på skola B.
26 Rektor på skola B.
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Urvalet av vem som ska läsa svenska som andraspråk sker på skola C genom att 

uppmärksamma vilka elever som har rätt till modersmålsundervisning i ett annat språk än 

svenska. Elever som i sin ansökan till skolan anger att de önskar modersmålsundervisning i ett 

annat språk placeras också automatiskt i svenska som andraspråk. Detta är, enligt rektor, 

någonting som sker i de allra flesta fall när en ny elev börjar på skolan.

Eftersom vår elevbas ser ut som den gör använder vi svenska som andraspråk 

som grund. Det är väldigt sällan någon uppmärksammar detta förrän betygen 

kommer i åttan.27

Undervisningen i svenska och svenska som andraspråk sker i integrerade klasser. 

Överflyttning mellan ämnena sker endast i de fall föräldrar och elev uttrycker en sådan 

önskan, och endast om elevens lärare bedömer att det är rimligt. Rektorn bekräftar att ett antal 

sådana fall förekommer varje termin. I dessa fall möts elev, föräldrar, lärare och rektor och 

diskuterar vad bytet kan medföra och vad skillnaden i praktiken består av. Ämnenas 

jämställda status i förhållande till gymnasieintag brukar också framhållas. Rektorn betonar 

starkt att undervisningspraktiken är mycket snarlik i båda ämnena, och att det framför allt är i 

bedömningen som den stora skillnaden finns. 

Det är mycket små skillnader mellan vad elever som läser svenska som 

andraspråk och elever som läser svenska i praktiken läser. Det är framför allt i 

bedömningen som större skillnader finns. Ett byte från SVA till svenska kan 

mycket väl medföra ett lägre betyg, och det är något som vi är noga med att 

berätta för föräldrar.28

Rektorn berättar att han vid samtal med föräldrar och elever brukar understryka de båda 

svenskämnenas jämställdhet, och att det i princip endast är i bedömningen som en skillnad 

finns. Detta brukar emellertid, menar rektorn, sällan leda till att föräldrar och elever ändrar sig 

i fråga om vilket ämne som föredras. Rektorn medger att det på så sätt är tydligt att ämnena 

har olika status, och att många elever är beredda att genomgå en ”hårdare bedömning” för att 

                                               
27 Rektor på skola C.
28 Rektor på skola C. 
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få ett betyg i svenska som modersmål. På så vis menar rektorn att det finns ett samspel i 

urvalsprocessen.  

Jag uppfattar ofta att det är viktigt för eleven att gå ut nian med ett betyg i 

svenska som modersmål. På så sätt kan man ju verkligen säga att eleverna är 

med och påverkar urvalet. Vi på skolan vill hjälpa eleverna att få de betyg som 

de vill ha, och är det möjligt att sätta ett godkänt i svenska som modersmål så 

gör vi gärna det. Om önskemål uttrycks.29

Rektorn bedömer att endast en tredjedel av skolans lärare är behöriga att undervisa svenska 

som andraspråk. Detta menar han framför allt beror på att många lärare är kvar på skolan från

den tid då en betydligt större del av eleverna inte var i behov av svenska som andraspråk. Han 

medger dock att ”skolan ligger litet efter där”, och att de arbetar för att höja kompetensen 

inom ämnet. 

Resultatredovisning och analys

De faktorer som presenterats i inledningen och som utgör utgångspunkten för intervjufrågorna 

är:

 Pedagogisk grundsyn/ideologi, det vill säga i vilken mån rektorns personliga

uppfattning om ämnenas utformning och möjligheter spelar in. 

 Elevernas kunskapsnivå, det vill säga i vilken mån elevernas aktuella 

kunskapsnivå i svenska spelar in.

 Elevers och föräldrars åsikt, det vill säga i vilken mån hänsyn tas till hur elever 

och föräldrar värderar ämnena gentemot varandra. 

 Styrdokumentens innehåll, det vill säga i vilken mån de riktlinjer och 

formuleringar som finns i styrdokument har betydelse för elevernas placering.

Diskussionskapitlet avslutas med en sammanfattande del där författarens egna slutsatser 

särskilt lyfts fram.

                                               
29 Rektor på skola C.
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Pedagogisk grundsyn/ideologi

Rektorns personliga inställning spelar i urvalssammanhanget en avgörande roll. Rektorn på 

skola A återkommer flera gånger under intervjun till frågan: när är eleven redo att byta från 

svenska som andraspråk till svenska? Enligt Kunskap och bedömning i svenska som 

andraspråk stödjer sig många rektorer då på grundskoleförordning och motiverar bytet av 

svenskämne med att eleven inte längre ”behöver”30 svenska som andraspråk. Rektorn på skola 

A tolkar och anknyter det syfte som kursplanen i svenska som andraspråk fastslår:

Syftet med utbildning i ämnet svenska som andraspråk är att eleverna ska uppnå 

en funktionell behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som 

elever med svenska som modersmål har.31  

Rektorn uttrycker en syn på svenska som andraspråk som en transportsträcka till 

svenskämnet. Att tvinga en elev som uppnår målen för godkänt i svenska att mot sin vilja läsa 

svenska som andraspråk blir på så vis ett sorts övergrepp. Denna uppfattning överensstämmer 

med de slutsatser som Myndigheten för skolutveckling drar i Kartläggning av svenska som 

andraspråk. Författarna till rapporten varnar bland annat för att grupperingen med i två

svenskämnen kan medföra en känsla av att skolan ”exkluderar dem från 

majoritetssamhället32”.

Rektor på skola B har en annan syn på svenska som andraspråk. Hon upplever att ämnet i sitt 

upplägg i de allra flesta fall är överlägset det ”vanliga” svenskämnet. Det fokus på samtal och 

kommunikation som hon förknippar med svenska som andraspråk menar hon är såväl mer 

progressivt som pedagogiskt användbart. I det fall att svenskämnena skulle bli ett enda brett 

ämne önskar hon att det nya svenskämnet skulle bära flera av de drag som uttrycks i den 

nuvarande kursplanen för svenska som andraspråk. Detta medför att en diskussion om vilket 

av svenskämnena som elever bör/ska/vill läsa inte förs på skolan, och heller inte är önskvärd.

                                               
30 Jämför grundskoleförordningen (1994:1194), 2 kap, §15, ”Undervisning i svenska som andraspråk skall om 

det behövs anordnas”.
31 Kursplan för svenska som andraspråk, 2009-12-28.
32 Myndigheten för skolutveckling, Kartläggning av svenska som andraspråk, s. 46.
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Rektor på skola C betonar att svenska som andraspråk är en förmån och ett för de berättigade 

eleverna generöst erbjudande. Detta, menar rektorn, påverkar i huvudsak bedömningen av 

elevers arbete. Placeringen i svenska som andraspråk sker från början automatiskt genom att 

eleven är berättigad modersmål i ett annat språk. Erbjudandet om att börja läsa svenska som 

andraspråk blir således i praktiken ett beslut som rektor fattar utan dialog med familjerna. 

Denna omedvetenhet hos elever och föräldrar upplever inte rektorn utgör ett problem, 

eftersom han menar att skillnaderna i kursplanerna är mycket små. Genom att svenska som 

andraspråk på detta vis ”används som grund” i skolan erbjuds eleverna utifrån sina språkliga 

förutsättningar en rättvis bedömning. Skillnaderna finns framför allt i bedömningen, vilket 

rektor också menar måste förklaras i de fall en elev önskar byta från svenska som andraspråk 

till svenska. 

Samtliga av de tre intervjuade rektorerna ger under intervjuerna uttryck för en personlig 

uppfattning om ämnets karaktär och syfte. Detta förefaller även spela en betydande roll för 

rutinerna kring urvalet. På skola B och C placeras eleverna i svenska som andraspråk per 

automatik, utan samtal med föräldrar eller formella prov. Detta gör att urvalsprocessen blir 

mycket lättförstålig och konsekvent. Samtliga elever som har rätt till ämnet får också ämnet. 

Rektorerna på skola B och C skiljer sig emellertid åt i sitt sätt att motivera denna uppdelning. 

Rektor på skola B ser ämnet som progressivt, nytänkande och säger sig tilltalas av de 

didaktiska fördelar ämnet har gentemot svenskämnet. Rektor på skola C lägger istället fokus 

på vilken bedömning eleven har rätt till, och avstår helt från att ta upp de eventuella 

pedagogiska fördelar svenska som andraspråk har. 

En intressant jämförelse kan göras med rektor på skola A. Här betraktar rektorn svenska som 

andraspråk som ett slags skuggämne, vars syfte är att lyfta eleven till en nivå där denne kan 

byta till svenska som modersmål. Denna grundinställning bidrar sannolikt till att rektorn är 

mer benägen att placera SVA-berättigade elever i det ”vanliga” svenskämnet, vilket även den 

låga procentuella andelen (20-30%) som läser svenska som andraspråk indikerar. Det 

förefaller således sannolikt att rektorns ideologiska inställning gentemot ämnet svenska som 

andraspråk har en avgörande betydelse för hur urvalet sker.

Den skillnad i förhållningssätt gentemot SVA som de tre rektorerna ger uttryck för kan 

möjligen även kopplas till deras syn på integration. Rektorn på skola A betraktar förflyttandet 

av en elev till svenska som modersmål från SVA som en integrerande handling. På skola B 
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förefaller man i motsats till skola A tycka att det räcker med en sorts lokal integration inom 

skolan. Att läsa SVA på skola B är att, enligt rektorn, vara integrerad i den lokala skolkulturen 

och därmed indirekt i det svenska samhället.

Elevernas kunskapsnivå

Rektorerna på skola A och C väger i urvalsprocessen in huruvida eleven bedöms kunna få 

godkänt i svenskämnet. Rektor på skola A menar dessutom att eleven bör ha rätt att byta till 

svenskämnet när en viss språklig nivå uppnåtts. Denna uppfattning är inte ovanlig och medför 

enligt flera av artiklarna i rapporten Kunskap och bedömning i svenska som andraspråk att 

svenska som andraspråk blir en ”hybrid mellan ämne och stöd”33. Något standardiserat 

formellt prov som kan ligga till grund för en sådan kunskapsmätning finns inte med i 

rutinerna på någon av skolorna som undersökts. Elevernas kunskapsnivå bedöms av lärare, 

men det är rektor som fattar beslut om ett byte till svenska som andraspråk är möjligt. Bristen 

på formella test och prov svarar väl mot de slutsatser Myndigheten för skolutveckling drar i 

Kartläggning av svenska som andraspråk. Där framhålls att i de fall som rektor är ensam 

ansvarig för bedömandet av elevers eventuella behov sker urvalet i större utsträckning utifrån 

en informell bedömning av elevens behov, utan att formella språktest genomförts34.

På både skola A och C används elevens förväntade betyg som ett tungt argument för om en 

SVA-berättigad elev ska tillåtas en placering i svenska som modersmål. På skola A och C 

förefaller i praktiken grundskoleförordningens ”om det behövs” framför allt handla om just 

detta. De elever som behöver läsa svenska som andraspråk (med dess något annorlunda 

bedömningsmall) för att få ett godkänt betyg måste också göra det. Elever som förväntas 

kunna uppnå målen för ett godkänt betyg i svenska tillåts byta, om intresse framförs. Det 

sistnämnda bör emellertid understrykas, på både skola A och C sker en diskussion kring vilket 

svenskämne eleven bör läsa endast i de fall då initiativ tagits av eleven eller elevens föräldrar, 

oftast i samband med betyg. 

På skola B spelar kunskapsnivåfaktorn en näst intill obefintlig roll. Rektorn hänvisar till 

svenskämnenas formella jämställdhet. Hon är dessutom av uppfattningen att den kunskap som 

                                               
33 Svan, Britta, Kunskap och bedömning i svenska som andraspråk, s. 19.
34 Myndigheten för skolutveckling, Kartläggning av svenska som andraspråk, s. 23f.



21

inhämtas i svenska som andraspråksämnet inte på något sätt ligger på en lägre nivå. Ett MVG 

i svenska som andraspråk betecknar en mycket ambitiös och kunnig elev på samma sätt som 

ett MVG i svenska. Eleverna har läst efter en något annorlunda kursplan, med något 

annorlunda pedagogik och blir bedömda efter något annorlunda kriterier. Det är deras rätt, det 

rör sig inte om mindre adekvat kunskap och betyget som de får motsvarar formellt de betyg 

en elev på en annan skola får i svenska. 

Utifrån intervjuerna med rektorerna på skolorna A och C framkommer det att det görs mycket 

liten pedagogisk skillnad för elever som läser svenska som andraspråk och svenska som 

modersmål. Undervisningen som lärarna i svenskämnena bedriver sker i integrerade klasser 

och skiljer sig mycket litet mellan de båda svenskämnena. Det är således knappast 

överraskande att båda ovannämnda rektorer lyfter fram bedömningen som den centrala 

skillnaden. Möjligen utgör skillnaden i bedömning också en välkommet konkret urvalsfaktor 

som är lätt att förhålla sig till som rektor. Det är återigen viktigt att minnas att på skola A och 

C tas emellertid ingen hänsyn till faktorn förrän en diskussion kring byte kommer till stånd, 

då faktorn i många fall blir direkt avgörande.

Elevers och föräldrars åsikt

Den urvalsfaktor som rektorerna på skola A och C framhållit som mest central är föräldrars 

och elevs egen åsikt om vilket ämne man ha betyg i. I själva verket förefaller denna faktor 

vara en förutsättning för att en omprövning ska komma till stånd. Rektor för såväl skola A 

som C bekräftar att det är en vanlig uppfattning hos elever och föräldrar att svenska som 

andraspråk har lägre status och ”ser dåligt ut” i betyget. Denna uppfattning möter också viss 

förståelse hos rektor på skola A och C. Rektor på skola A lyfter fram frågan ”när är man 

svensk?”, och menar att vilket svenskämne en elev läser spelar en betydande roll i hur 

eleven/familjen ser på sig själva. Om placeringen i svenska som andraspråk riskerar att spä på 

den segregation som redan finns så betraktar rektorn det som sitt ansvar att stävja denna 

tendens. Elevernas och deras föräldrars syn på ämnet och de statusskillnader detta eventuellt 

kan leda till är således av en mycket avgörande betydelse på skola A. På skola C återfinns hos 

rektorn en liknande tankegång. Om elev och föräldrar önskar ett betyg med betyg i svenska 

istället för svenska som andraspråk, och ett godkänt sådant är möjligt att sätta, så betraktar 

rektor det som skolans ansvar att tillmötesgå eleven. Det är i rektorns uppfattning skolans 

uppgift att i största möjliga mån hjälpa eleven till de betyg som eleven önskar.



22

På skola B har rektorn under sina tre år på skolan aldrig fått några önskemål om att byta från 

svenska som andraspråk. Faktorn är således svår att förhålla sig till, eftersom den inte 

aktualiserats. Vad som möjligen kan lyftas fram är att rektorn framhåller detta som en 

medveten strategi. Rektorns mycket positiva bild av svenska som andraspråk medför att en 

statusskillnad mellan ämnena vore synnerligen oönskad. Genom att inte ta initiativ till en 

diskussion kring vilket svenskämne elever bör läsa menar rektorn att även diskussionen om 

ämnenas status hålls på avstånd.   

Elever och föräldrar förfaller således betydligt mer benägna att uttrycka önskemål om att få 

byta svenskämne i de fall det redan finns en märkbar grupp som läser svenska som 

modersmål. Detta tycks samtliga rektorer vara införstådda med. På skola A och C, som har 

undervisning i båda ämnena, spelar faktorn som behandlar föräldrars och elevers attityder till 

SVA en central roll i frågan om vem som läser vilket svenskämne. Båda rektorer är benägna 

att tillmötesgå föräldrars och elevers önskemål under förutsättning att ett godkänt betyg kan 

sättas. Rektor på skola B framhåller homogeniteten bland eleverna, och menar att det är 

betraktat som helt normalt hos föräldrar och elever att läsa svenska som andraspråk. Det 

förefaller också troligt att det bland föräldrarna på skola B finns en mycket låg medvetenhet 

kring vilka alternativ det finns inom svenskundervisningen. Frånvaron av en diskussion kring 

SVA kan således vara resultatet av okunskap hos föräldrarna.

Styrdokumentens betydelse

Av intervjuerna framgår det att samtliga av rektorerna är medvetna om att det ytterst är deras 

beslut om vilket svenskämne en elev som är berättigad svenska som andraspråk läser. Denna 

punkt i grundskoleförordning kan således knappast påstås vara vag eller otydlig. Hur rektorn 

ska genomföra detta urval nämns emellertid inte. Formuleringen ”Undervisning i svenska som 

andraspråk skall om det behövs anordnas 35” förefaller ofta öka betydelsen av andra 

urvalsfaktorer än styrdokumenten. Den upplevda vagheten i det ovanstående citatet är ett 

återkommande tema i de rapporter som publicerats kring ämnet. Det kan även vara svårt att 

relatera till vilket sorts ”behov” som åsyftas i dokumenten. Handlar det om behovet av att bli 

en integrerad svensk? Att klara sig i samhället? Att komma in på gymnasiet? Att få extra 

                                               
35 Grundskoleförordningen (1994:1194), 2 kap, §15.
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hjälp? Tillspetsat uttryckt råder på många håll förvirring kring när behov föreligger och hur 

detta behov utreds. Styrdokumentens formuleringar kring svenska som andraspråk öppnar på 

de besökta skolorna dörren för egna, mer eller mindre uttryckligt formulerade, lokala 

urvalssystem.

Rektor på skola A väljer att särskilt lyfta fram det faktum att svenska som andraspråk syftar 

till att hjälpa eleven uppnå förstaspråksnivå36. Vid en närmare studie av kursplanen för 

svenska som andraspråk går det emellertid inte att finna stöd för att detta förväntas leda till en 

överflyttning från svenska som andraspråk till svenskämnet. En rutin i vilken elever ”slussas 

över” från det ena ämnet till det andra i det att ”förstaspråksnivå” uppnåtts, är således en 

tolkning som rektorn själv gör. Tolkningen förefaller emellertid enligt Kunskap och 

bedömning i svenska som andraspråk inte vara ovanlig37. Rektorn på skola B väljer att 

fokusera på den likvärdighet som finns mellan ämnena och som formulerats genom och i 

styrdokument. Det faktum att svenska och svenska som andraspråk formellt har samma status 

medför att rektorn själv kan välja det av ämnena som hon och lärarkåren föredrar. Detta utan 

att elevernas färdigheter i svenska riskerar att stagnera genom att de genom hela grundskolan 

läser svenska som andraspråk. Gemensamt för samtliga skolor är att styrdokumenten inte i sig 

avgör urvalet, utan snarare spelar in som en faktor som öppnar för andra faktorer. 

Styrdokumenten anger att svenska som andraspråk ska anordnas för berättigade elever som 

behöver, men är svåra att stödja sig på i frågor som rör hur detta urval ska gå till. Detta får på 

samtliga av de undersökta skolorna till följd att dokumenten utgör en bakgrund mot vilken 

andra faktorer tillåts spela en mer direkt avgörande roll i urvalsprocessen. 

Sammanfattning

Trots att de tre undersökta skolorna är mycket snarlika ifråga om andel elever med 

invandrarbakgrund så skiljer sig rutinerna för placering i svenska som andraspråk diametralt. 

Den mest avgörande faktorn tycks vara rektorns, och möjligen lärarnas, syn på ämnet svenska 

som andraspråk. Rektorerna på skola A och C betraktar ämnet som ett stödämne för elever 

som ligger på en lägre språklig nivå i svenska. På skola B har rektorn en helt annan 

uppfattning, och betraktar svenska som andraspråk kort och gott som ett ”bättre” svenskämne. 

Rektorn på skola A ser svenskämnenas olika status som ett hinder för integration, och 

                                               
36 Kursplan för svenska som andraspråk, 2009-12-28.
37 Svan, Britta, Kunskap och bedömning i svenska som andraspråk, s. 16 & 19.
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motiverar på så sätt att byten mellan ämnena måste kunna komma ifråga. Rektorn på skola C 

är villig att tillmötesgå eleverna som vill byta från svenska som andraspråk till svenska, men 

motiverar det genom att vilja ge eleven ett betyg i det ämne som i största möjliga mån 

motsvarar det som eleven själv önskar. Möjligen finns i skola C:s fall en koppling till att 

skolan är en friskola. Att kunna erbjuda eleverna betyg i det ämne de föredrar ses som en sorts 

”kundservice” som skolan vill kunna erbjuda.

Det går utifrån intervjuerna och en analys av relevanta styrdokument att konstatera att 

informella bedömningar av vilka elever som ska läsa svenska som andraspråk är vanliga. På 

skola A och C där båda svenskämnen undervisas utgör det tryck som elever och föräldrar 

själva utövar på ledningen den mest framträdande faktorn. Formella språktest tycks inte 

användas alls på de undersökta skolorna, och styrdokumentens formuleringar öppnar för 

tolkning. Skola A och C har snarlika rutiner ifråga om byte mellan svenska och SVA. 

Utvecklingskedjan ser i turordning ut att vara: 

 Föräldrar och/eller elever uttrycker önskemål om att få läsa svenska som 

modersmål.

 Lärare och rektor gör en informell bedömning av elevens färdigheter och 

kunskaper i svenska.

 Eleven tillåts läsa svenska som modersmål i det fall att eleven förväntas uppnå 

målen för godkänt.

Hos de intervjuade rektorerna på skola A och C går det också att ana en inställning gentemot 

svenska som andraspråk som ett sorts ”nödlösningsämne, i vilket man godkänna elever som 

inte når upp till målen i svenska som andraspråk. Överflyttning mellan svenskämnena är 

återkommande i skola A och C, men strider i värsta fall helt mot de riktlinjer skolverket 

anger. På Skolverkets hemsida har man svarat på vanliga frågor:

Kan man ge betyg i svenska som andraspråk när man upptäcker att eleven inte 

når upp till målen i svenska?

Svar: Nej, det kan man inte. Svenska och svenska som andraspråk är olika 

ämnen med olika kursplaner och betygskriterier.38

                                               
38 http://www.skolverket.se/sb/d/1478.
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I skola B för rektorn en lättare tillvaro ifråga om urvalsrutiner. Varken elever eller föräldrar 

uppges vända sig till skolan för att vilja byta svenskämne. Faktorn som avser elevers och 

föräldrars åsikt kring svenska som andraspråk går således helt att bortse från på skola B. Detta 

tycks medföra att rektorns egen åsikt om ämnet som det mer progressiva av svenskämnena 

blir avgörande för hur rutinerna utformas. Rektorn ser fördelar med att eleverna på skolan

utgör en så pass homogen grupp och en diskussion kring vilket svenskämne en elev ska läsa 

riskerar att leda till splittringar och statusskillnader. 

Avslutande kommentarer

Uppsatsens frågeställning var vad som i praktiken avgör vilken kursplan i svenska en elev 

följer i en förortsgrundskola med stor andel invandrarelever. Trots att de tre undersökta 

skolorna alla har en mycket hög andel elever med utländsk bakgrund sker urvalsprocessen för 

vilka som ska läsa svenska som andraspråk på mycket olika vis. Resultatet av detta har blivit 

att andelen enligt kriterierna behöriga elever som verkligen läser SVA varierar mellan ca 25% 

och 100%. Huvudorsaken tycks ligga i de olika sätt rektorerna förhåller sig till svenska som 

andraspråks syfte och användbarhet.

Andelen ”svenskar” i skolan och i närområdet tycks ha en stor betydelse för hur attityden hos 

skolan och eleverna ser ut gentemot svenska som andraspråksämnet. Statusen på svenska som 

andraspråk upplevs som lägre i skolor där gruppen som läser ”vanlig” svenska är större. En

liten minoritet elever med svenska som modersmål tycks emellertid ofta räcka för att byten

från svenska som andraspråk till svenska ska bli aktuellt hos de SVA-berättigade eleverna. 

Om detta skulle visa sig vara fallet går det föreställa sig en slags kumulativ effekt. När 

möjligheten att som förälder eller elev påverka vilket svenskämne eleven ska läsa kommer

diskussionen att hållas igång i årgång efter årgång med hjälp av äldre skolkamrater, syskon, 

kompis med flera. 
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I kartläggning av svenska som andraspråk lyfts frågan om i vilken mån svenska som 

andraspråk kan ha en exkluderande funktion39. Om eleverna placeras i olika grupper, eller helt 

enkelt får betyg i olika ämnen, kan en förvirring om vem som är ”riktigt” svensk och vem 

som inte är det uppstå. Detta tycks delvis vara fallet i skola A. Rektor har inte en syn på ämnet 

som likvärdigt och autonomt, utan snarare som ett tillfälligt stödämne som ger möjlighet till 

en något mer generös bedömning. I den mån denna uppfattning delas av undervisande lärare 

förefaller det logiskt att ämnet får en stämpel på sig som ”svenska för de svaga“, och riskerar 

således att få en exkluderande funktion. Detta registreras på skola A av elever och föräldrar 

som då i större utsträckning väljer att vädja till rektorn om att få byta till svenskämnet, trots 

att detta kan innebära ett lägre betyg. Rektor på skola A inser problematiken kring de två 

svenskämnena och försöker stävja exkluderingen genom att tillmötesgå föräldrarnas önskemål 

i de fall undervisande lärare bedömer att betyget ”godkänt” kan uppnås.   

Det framträder hos samtliga intervjuade rektorer flera olika idéer och föreställningar om de 

två svenskämnena. Genom urvalsprocess och organisering av vilka elever som ska läsa vilket 

ämne tycks rektorerna själva på lokal skolnivå i praktiken försöka skapa ett gemensamt 

svenskämne. Detta bekräftas om inte annat av det faktum att SVA-undervisningen på samtliga 

undersökta skolor bedrivs integrerat med svenskämnet. På skola A uttrycker man en 

uppfattning om att det är en demokratisk välgärning att elever så snart som möjligt får lämna 

svenska som andraspråksundervisningen till förmån för svenskämnet. Detta motiveras genom 

hänvisning till elevernas (och föräldrars) upplevda ”svenskhet”. Svenska som andraspråk blir 

således ett ”övergångsämne” som knappast kan anses likvärdigt med svenskämnet. Skola B 

har en radikalt annan situation i det att ingen diskussion förs kring hur de två ämnena förhåller 

sig till varandra. Rektorn framhåller svenska som andraspråk som det mer attraktiva och 

användbara ämnet av de två, och ser ingen anledning att ”slussa över” elever till svenskämnet. 

Gemensamt för båda skolornas rektorer är att de på egen hand kan påstås arbeta i en riktning 

där endast ett av svenskämnena i realiteten bedrivs.

Avslutningsvis går det att konstatera att utifrån de intervjuer som genomförts i detta arbete 

framträder i urvalsprocessen för svenska som andraspråk ett godtycke. Rektorernas egen syn 

på svenska som andraspråks funktion väger tungt. Föräldrar och elever tillåts i olika 

utsträckning själva påverka placeringen i svenskämne. I samtliga rapporter och uppsatser jag 

                                               
39 Myndigheten för skolutveckling, Kartläggning av svenska som andraspråk, s. 44.
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läst inom området har styrdokumentens ”vaghet” och förvirringen kring hur man bör närma 

sig svenska som andraspråk framhållits. I denna uppsats går det dessutom att konstatera att 

även i mycket snarlika skolor i samma del av Stockholm skiljer sig rutinerna för hur urvalet 

för svenska som andraspråk radikalt. Det bör dock påpekas att det knappast är rektorerna som 

i huvudsak bör lastas för godtycket. Kombinationen av att svenska som andraspråk i 

lagstiftning är jämställt med svenskämnet och att det endast ska anordnas ”om det behövs”, 

vilket indikerar ett stödämne, skapar förvirring. Fungerar då svenska som andraspråk? Utifrån 

analysen som genomförts i detta arbete går det att konstatera att det råder oklarheter kring vad 

SVA egentligen ska fungera som. Ur integrationssynpunkt förefaller ämnet ofta rentav ha en 

kontraproduktiv effekt. Elever som läser SVA, och är medvetna om att det finns två 

svenskämnen, upplever segregering snarare än integrering. Som stödämne eller 

”överslussningsämne” skiljer det sig i kursplan mycket litet från modersmålssvenskan, och 

ännu mindre i praktiken på skolorna. 

Det vore tveklöst intressant att i ett annat mer omfattande arbete fördjupa sig ytterligare i hur 

dessa, mer eller mindre godtyckliga, rutiner konstrueras och motiveras. Frågan är emellertid 

om det inte är dags att ställa enklare, mer grundläggande, frågor som: Vilket behov är det 

egentligen svenska som andraspråk ska gå till mötes? Hur hjälper man egentligen bäst elever 

med annan språklig och kulturell bakgrund? Innan en sådan kategori av frågor har besvaras 

förefaller det orimligt att formulera de styrdokument som lärare och rektorer behöver.

Till dess kan man förvänta sig fler tidningsrubriker med samma tema som i Dagens Nyheter 

den 28/12 2009: IG för svenska som andraspråk.
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Bilaga 1

Frågemall för intervju med rektor

Orienteringsfrågor

Hur många elever läser på skolan?

Hur många bedömer du har rätt till SVA på skolan?

Hur många läser SVA på skolan?

Hur många SVA-behöriga lärare finns på skolan?

Frågor kring urvalsrutiner

Hur ser rutinerna ut för vilka elever som läser SVA?

Hur ser du på ämnet? 

Vad upplever du att eleverna/föräldrarna tycker?

Hur tolkar du vad som står om SVA i styrdokumenten?

Hur går det till om en elev vill byta från SVA till svenska?

Organisering av ämnet

Undervisas SVA i egna klasser eller sker det integrerat?

I vilken mån informeras eleverna/föräldrarna om SVA?


