
2010:217 

C - U P P S A T S

Svenska som andraspråk och
svenska i gymnasial utbildning

En jämförande studie av de båda skolämnena

 Nina Wennberg

Luleå tekniska universitet

C-uppsats
 Svenska och lärande 

Institutionen för Språk och kultur

2010:217  - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--10/217--SE



 

Luleå Tekniska Universitet 2010-06-06 
Institutionen för språk och kultur 
Svenska och lärande C 
C-uppsats 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK OCH SVENSKA 

I GYMNASIAL UTBILDNING 
 

– En jämförande studie av de båda skolämnena  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare: Nina Wennberg 
Handledare: Anders Öhman 
 



SAMMANDRAG 

Den här uppsatsen handlar om ämnet Svenska som andraspråk i gymnasieskolan. Syftet har 

varit att undersöka på vilket sätt gymnasieämnet Svenska som andraspråk skiljer sig från 

gymnasieämnet Svenska. Därför har jag gjort en jämförande studie av de båda ämnenas A-

kurser. Syftet har även varit att undersöka varför ämnet ofta betraktas som ett stödämne till 

ämnet Svenska, samt att klargöra bakgrunden till varför Svenska som andraspråk blev ett 

ämne i den svenska gymnasieskolan. Min undersökning visar att styrdokumenten för de båda 

svenskämnenas A-kurser har ett likartat innehåll. Men syftet med Svenska som andraspråk är 

att stödja den speciella inlärningsprocess som tillägnandet av ett andraspråk innebär, liksom 

ämnets karaktär betonar den långsiktiga process som inlärningen av ett andraspråk innebär. I 

kursplanen för Svenska som andraspråk går det att finna vissa ord och formuleringar som kan 

göra att ämnet uppfattas som ett stödämne till ämnet Svenska. Att ämnet, i jämförelse med 

ämnet Svenska, är ett ungt skolämne kan också bidra till denna uppfattning. Anledningen till 

att skolämnet Svenska som andraspråk infördes var att ge möjligheter att anpassa utbildningen 

till invandrarelevernas behov, ge förutsättningar att lyckas med studierna och minska risken 

för studieavbrott i gymnasieskolan. 
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1. ETT KÄRNÄMNE MED STÖDÄMNESSTÄMPEL 

Som lärare i Svenska som andraspråk upplever jag att det finns en allmänt utbredd 

okunskap när det gäller ämnet och på vilket sätt det särskiljer sig från ämnet Svenska. Det 

finns t.ex. de som tycker att ämnet är överflödigt och att alla elever i den svenska skolan, 

oavsett vilket förstaspråk de har, borde läsa ämnet Svenska. Det är inte ovanligt att ämnet 

behandlas som ett stödämne till ämnet Svenska, läggs ut sist av alla ämnen i schemat och får 

”fylla ut” tjänsten för en lärare i Svenska. En av många tänkbara anledningar till sådana 

attityder och den rådande okunskapen samt att ämnet ofta åsidosätts kan vara att Svenska som 

andraspråk jämfört med många andra skolämnen är ett ungt ämne. Men Svenska som 

andraspråk har, trots sin relativa ungdom, varit ett eget ämne med en egen kursplan i 

gymnasieskolan sedan 1990. Därför tycker jag att ämnet Svenska som andraspråk behöver 

lyftas fram, belysas och kanske äntligen få slippa stödämnesstämpeln, efter tjugo år i skuggan 

av ämnet svenska. I ett försök att bidra till denna utveckling har jag valt att ägna min C-

uppsats åt att närmare undersöka gymnasieämnet Svenska som andraspråk. Att jag har valt att 

lägga fokus på ämnet i gymnasieskolan beror på att jag är gymnasielärare. 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR   

Syftet med denna C-uppsats är att undersöka på vilket sätt gymnasieämnet Svenska som 

andraspråk skiljer sig från gymnasieämnet Svenska och varför ämnet ofta betraktas som ett 

stödämne till ämnet Svenska. Jag vill också klargöra bakgrunden till varför Svenska som 

andraspråk blev ett ämne i den svenska gymnasieskolan. För att kunna uppnå detta syfte har 

jag formulerat följande frågeställningar: 

 

• Vad skiljer ämnet Svenska som andraspråk från ämnet Svenska? 

• Kan Svenska som andraspråk betraktas som ett stödämne till ämnet Svenska? 

• Varför infördes ämnet Svenska som andraspråk som gymnasieämne? 

 

2.1 Metod och material  

Inför arbetet med uppsatsen har jag läst olika böcker och artiklar som berör utveckling och 

forskning inom ämnet Svenska som andraspråk samt en licentiatavhandling av Catarina 

Economou (2007) som ställer frågan om gymnasieämnet Svenska som andraspråk behövs. 

Från Skolverkets författningssamling på Internet har jag hämtat ämnesbeskrivningarna för 

Svenska och Svenska som andraspråk i gymnasieskolan, i syfte att jämföra innehållet.  
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Det har inte varit några problem att få tag i material då ämnet Svenska som andraspråk har 

varit föremål för både forskning och stundtals intensiv samhällsdebatt under de senaste 30 

åren och som en följd av detta har mycket litteratur i ämnet publicerats. Litteraturen har jag 

hittat via Luleå Tekniska Universitets söktjänster. De databaser jag använt mig av är Lucia 

och Libris. De böcker och artiklar som jag valde ut var de som handlade om Svenska som 

andraspråk och främst i gymnasieskolan. Det böcker och artiklar som endast handlade om 

ämnet Svenska valde jag bort. Genom att söka i referenslistan för Economous 

licentiatsavhandling fick jag också tips om intressanta böcker av den kanadensiska pedagogen 

och andraspråksforskaren Jim Cummins, samt utredningen Mål i munnen – Förslag till 

handlingsprogram för svenska språket (SOU 2002:27). Jag har endast använt mig av 

tillförlitliga källor som Skolverket, statens offentliga utredningar, Economous 

licentiatavhandling och böcker, vilka alla genomgått sedvanlig faktagranskning före 

publiceringen.  

 

Jag har valt att inte utföra några intervjuer eller enkätundersökningar, eftersom jag anser att 

mina frågeställningar bäst kan besvaras via en litteraturstudie. Via litteraturstudierna har jag 

skapat en översikt över aktuella forskningsresultat inom det specifika kunskapsområde som 

ämnet Svenska som andraspråk utgör och jämfört de båda kursplanerna med varandra. Jag 

hade förväntat mig att finna en del skillnader vid analysen av de båda kursplanera, eftersom 

det trots allt är två olika kärnämneskurser jag valt att jämföra. De särskiljande dragen för 

Svenska som andraspråk har jag sedan kopplat till den forskning som jag funnit relevant i 

sammanhanget och därmed skapat mig en självständig bild av vad som påverkat tillkomsten 

och utvecklingen av ämnet Svenska som andraspråk. Min analys och slutsats i denna C-

uppsats grundar sig således på studier av kursplaner, forskningsbaserad litteratur och mina 

personliga erfarenheter av att undervisa i Svenska som andraspråk inom Svenskundervisning 

för invandrare (Sfi) och Svenska som andraspråk A och B inom den kommunala 

vuxenutbildningen. 

 

2.2 Avgränsning 

Ämnet Svenska som andraspråk är visserligen intressant på alla nivåer i det svenska 

skolsystemet, men min tid och mitt utrymme för denna C-uppsats kräver att jag gör en 

avgränsning. Ämnesavgränsningen innebär således att fokus kommer att ligga på 

gymnasieämnet Svenska som andraspråk och jag kommer därför inte att diskutera ämnet 
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Svenska utöver det som krävs för att belysa vad som skiljer dessa två ämnen åt. Jag har 

dessutom valt att endast jämföra de båda ämnenas A-kurser.  

 

2.3 Disposition 

Kapitel 1 utgör inledningen där jag presenterar mitt uppsatsämne och ger en kort 

beskrivning av problemställningen, klargör syftet och frågeställningarna samt redovisar 

metod, material och avgränsning. Här återfinns även dispositionen som syftar till att göra det 

lättare för läsaren att orientera sig i denna uppsats. Därefter redogör jag i kapitel 2 för centrala 

begrepp och de teorier som jag bygger mitt resonemang i uppsatsen på. I kapitel 3 ger jag en 

historisk bakgrund till skolämnet Svenska som andraspråk, visar på viktiga 

utbildningspolitiska beslut, beskriver samhällsutvecklingen samt de problem som ämnet 

dragits med och belyser ämnets status. Efter denna historiska tillbakablick går jag vidare till 

kapitel 4, där jag jämför de båda svenskämnena i fråga om syftesbeskrivning, strävansmål, 

karaktär och uppbyggnad samt målen för de båda A-kurserna. I kapitel 5 besvarar jag mina 

inledande frågeställningar, gör en analys av resultaten samt för en avslutande diskussion i 

syfte att knyta ihop trådarna och funderingar kring fortsatt forskning. Kapitel 6 utgör en 

sammanfattning av uppsatsen.  

 

 

3. CENTRALA BEGREPP OCH TEORIER 

I den forskningsbaserade litteraturen och kursplanerna för Svenska som andraspråk 

används en rad begrepp som kan kräva en närmare förklaring om man inte tidigare kommit i 

kontakt med ämnet Svenska som andraspråk. De begrepp jag använder har jag i huvudsak 

hämtat från andraspråksforskare som t.ex. Viberg (1993), Bergman och Abrahamsson (2004).  

 

Det nära sambandet mellan teoribildning inom andraspråksforskningen och praktisk 

tillämpning i undervisningen gör att jag anser processbarhetsteorin och sociokulturell teori 

vara användbar i min analys och diskussion. Processbarhetsteorin är intressant när det gäller 

bedömningen av vad en inlärare klarar av att processa och producera, vilket bl.a. påverkar 

undervisningen, men även utgör en viktig del av andraspråkslärarnas speciella 

ämneskompetens. Sociokulturell teori sätter in ämnet Svenska som andraspråk och inläraren i 

en social och kulturell kontext, som i hög grad är relevant när det gäller påverkan på 

undervisningssituationen och de resultat som andraspråksundervisning kan ge. Denna 

teoribildning har jag hämtat från Hammarberg (2004) som bl.a. redogör för Manfred 
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Pienemanns processbarhetsteori och Lindbergs (2004) redogörelse över sociokulturell teori 

utifrån Vygotsky och senare företrädare för sociokulturell teori, som van Lier, Wertsch och 

Säljö.  

 

De centrala begrepp och teorier som förklaras här nedan är: förstaspråk, andraspråk, 

främmandespråk, interimspråk, målspråk, inlärarspråk, interferens, facilitering, transfer, 

performansanalys, formell inlärning och informell inlärning, bas och utbyggnad, den 

närmaste utvecklingszonen samt processbarhetsteorin och sociokulturell teori. 

 

3.1 Förstaspråk, andraspråk och främmandespråk 

Det första språk vi lär oss brukar kallas för modersmål eller förstaspråk. Det är det språk vi 

talar i hemmet med våra föräldrar och syskon. Det händer att barn till föräldrar av olika 

nationalitet växer upp med två språk samtidigt. I sådana fall kan barnet ha två förstaspråk, 

men det förutsätter att språken utvecklas parallellt och blir lika starka. Begreppet andraspråk 

är egentligen den övergripande termen för all inlärning av språk som inte är ens förstaspråk 

Inom andraspråksforskningen brukar man dock göra åtskillnad mellan andraspråk och 

främmandespråk (Hammarberg 2004:26) så till vida att andraspråksinlärning sker i det land 

där språket talas, vilket innebär en socialisation in i det nya språket och 

främmandespråksinlärning sker utanför språkmiljön och är typisk för skolan och högskolan. 

Jag kommer att använda mig av termerna förstaspråk och andraspråk när jag diskuterar den 

inlärning av svenska som andraspråk som sker i Sverige.  

 

3.2 Inlärarspråk och målspråk 

Inlärarens andraspråk betraktas som ett eget system under utveckling och det kallas för 

inlärarspråk eller interimspråk (Hammarberg, 2004: 27). Det är alltså det språk som inlärarna 

använder sig av innan de har full behärskning i det nya språket, det s.k. målspråket, och 

utgörs vanligen av överföringar från förstaspråket, s.k. interferens eller transfer 

(Hammarberg, 2004:31). Interferens innebär bl.a. att inläraren identifierar fonem, ord och 

grammatiska mönster i andraspråket med motsvarigheter i sitt förstaspråk och överför 

förstaspråkets regler på andraspråket. Termen interferens används då resultatet blir avvikande 

från andraspråkets normer och därför blir negativt. I de fall överföringen blir positiv kallas det 

facilitering. Det finns även en parallell term som kallas transfer och den täcker in både 

interferens och facilitering.  
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Interimspråket kännetecknas av förenklingar av och generaliseringar från målspråket, vilka 

inlärarna gärna överanvänder. Det är t.ex. vanligt att inlärarna säger att de ska ”gå” 

någonstans, när ett mer passande ordval skulle vara att de ska åka, köra, flyga eller resa. För 

vissa inlärare heter alla prepositioner ”på” eftersom de inte lärt sig användningen av alla 

prepositioner i målspråket och i svenskan finns det inte heller någon absolut regel som kan 

vara till hjälp vid inlärningen.  

 

3.3 Performansanalys 

Ett sätt att kunna fastställa var en inlärare befinner sig i språkutvecklingen är att genomföra 

en performansanalys (Bergman och Abrahamsson, 2004:606 ff). Performansanalysen kan 

användas både på talat och skrivet språk och är ett viktigt redskap när det gäller att bedöma 

vad som är brister i förståelse av sammanhang och begrepp och vad som kan vara 

inlärningssvårigheter. Både det som är rätt och det som är fel i inlärarens interimspråk tas med 

i bedömningen. Felen ses inte endast som brister utan även som en viktig del av utvecklingen 

där inläraren provar olika språkliga hypoteser. 

 

3.4 Bas och utbyggnad    

Bergman och Abrahamsson refererar till Vibergs (1993) resonemang om olika perspektiv 

på språkbehärskning där en viktig aspekt är distinktionen mellan bas och utbyggnad (Berg-

man och Abrahamsson, 2004:598). Basen är grunden i språket och omfattar det som varje 

individ som talar ett visst språk som förstaspråk normalt lärt sig behärska vid sex års ålder. 

Det innebär att barnet har ett felfritt uttal av den dialekt eller varietet av språket som talas i 

omgivningen. Redan före skolåldern har barnet tillägnat sig den grundläggande grammatiken 

och kan böja orden korrekt, bygga korrekta meningar och behärskar uttryck för förfluten tid, 

nutid och framtid. Enligt Viberg (1993) innehåller basen cirka 8 000-10 000 ord, vilka är 

stommen i språket och det tar minst två år för andraspråksinlärare att tillägna sig basen och 

fem till åtta år att behärska utbyggnaden. I baskunskaperna ingår även att behärska en 

samtalsstruktur, dvs. att kunna delta i samtal, att förstå och att göra sig förstådd.  

 

När det gäller utbyggnaden menar Bergman och Abrahamsson (ibid) att den första delen av 

utbyggnaden brukar vara att lära sig att läsa och skriva och därigenom upptäcka sambandet 

mellan tal och skrift. Utbyggnaden är den del av språket som krävs för att kunna tillgodogöra 

sig undervisningen i skolan och utbyggnaden av språket innebär bl.a. att ordförrådet ökar och 

att inlärarna får lära sig olika termer och begrepp som behövs för förståelsen inom de olika 
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ämnena. Denna del av språket slutar aldrig att utvecklas eftersom vi alla lär oss nya ord och 

begrepp under hela livet. 

 

3.5 Processbarhetsteorin 

Processbarhetsteorin (Hammarberg 2004:55) är en teori och modell för språkinlärning 

som utarbetats av professor Manfred Pienemann vid Newcastle University. Teorin handlar om 

de mekanismer som styr vid inlärningen av ett andraspråk och syftar till att identifiera och 

förklara en naturlig stadiegång som tänks vara gemensam för alla inlärare av ett givet 

andraspråk. Huvudtanken är att inlärare bara kan tillägna sig sådana strukturer i språket som 

de klarar av att processa på det stadium de just då befinner sig och förenklat kan man säga att 

språkutvecklingen passerar två stadier. På det grundläggande stadiet används enstaka ord i 

oböjd form, då inläraren ännu inte klarar av att växla mellan grundform och böjda former. På 

det högre utvecklingsstadiet kommer den grammatiska medvetenheten, t.ex. förståelse för 

ändelser, bestämd/obestämd form och pluraländelser. Det centrala här är vad inläraren klarar 

av att ta in och tolka, för att sedan själv producera i löpande tal. Enstaka ord, ord i fras, fraser 

i en sats, satser i en mening och olika grammatiska strukturer får sin bestämda plats. Denna 

utvecklingsgång hävdas vara en nödvändig inlärningsordning genom att stadiegången 

genomgås ett steg i taget, samtidigt som ett uppnått stadium innebär att inläraren skaffat sig 

den processkapacitet i språket som krävs för att gå vidare till nästa nivå. De olika 

grammatiska strukturer i andraspråket som är förknippade med dessa procedurer kan ställas 

upp i en skala, en s.k. processbarhetshierarki, som definierar en ordning för 

andraspråkstillägnande på det morfologiska och syntaktiska området.  

 

Håkansson (2004) menar dock att tillägnandet av ett andraspråk är mer komplicerad än så. 

Det går visserligen att urskilja generella utvecklingstendenser men det finns också stora 

variationer i utvecklingsgången och processbarhetsteorin handlar till största del om vad en 

inlärare klarar av att processa och producera. Därför kan det vara av intresse att försöka 

kartlägga vilka faktorer som styr att en struktur ibland är processbar och ibland inte hos en 

inlärare.  

 

3.6 Sociokulturell teori 

Under 1900-talet växte det fram en sociokulturellt baserad andraspråksforskning, som var 

influerad av den ryske psykologen Vygotskijs socialt orienterade utvecklingspsykologi. 

Sociokulturell teori (Hyltenstam & Lindberg, 2004:21) intresserar sig för de politiska, 
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kulturella och sociala dimensionerna av andraspråksinlärning och är fortfarande i högsta grad 

ett intressant forskningsområde för 2000-talets andraspråksforskare. En grundtanke i 

sociokulturell teori är att språket utvecklas i social kontakt via sociala och kommunikativa 

behov. Språkinlärningen är en del av socialisationen och uppstår i kontakt med individer som 

behärskar språket. Ett viktigt inslag i interaktionen är den språkliga stöttning som inläraren får 

i form av rättelser, tolkningar, omformuleringar och ifyllnader av sin samtalspartner. 

Avståndet mellan det som inläraren klarar av att producera på egen hand och tillsammans med 

andra kallas för den närmaste utvecklingszonen (Hammarberg, 2004:65). Inom denna zon kan 

inläraren sträcka och utvidga sin befintliga kompetens.  

 

Lärare måste vara medvetna om att de val de gör i utformningen av undervisningen ger 

konsekvenser för andraspråksinlärarnas möjligheter att forma sina liv. Enligt Hyltenstam och 

Lindberg baseras en socialt relevant andraspråksundervisning på aktiv delaktighet och tar sin 

utgångspunkt i inlärarnas erfarenheter och behov. Denna typ av undervisning ställer stora 

krav på lärarnas kompetens och flexibilitet, eftersom de måste anpassa sig till och variera 

undervisningen efter inlärarnas olika behov och förutsättningar. Det går inte att följa en i 

förväg fastställd undervisningsplan som ska gälla alla. 

 

Erfarenheten visar att en nära och kontinuerlig kontakt med forskningen 

är ett gott stöd och fungerar som viktig inspiration för lärarna i detta 

ansvarsfulla arbete. (Hyltenstam & Lindberg, 2004:21) 

 

Den kanadensiska pedagogen och forskaren Jim Cummins menar att det är nödvändigt att 

sätta in skolan i ett samhällsperspektiv för att kunna förstå situationen för 

andraspråkseleverna. Enligt Cummins (1996) misslyckas många minoritetselever i skolan 

pga. Den maktstruktur som utvecklats under lång tid och råder mellan dominerande och 

underordnade grupper. Majoritetsgruppen har makten att tvinga underordnade grupper att 

inordna sig efter majoritetsgruppens språk och kultur. Cummins ger olika exempel på 

utbildningsstrukturer som leder till att minoritetselever misslyckas i skolan (Cummins, 

1996:140), t.ex. att kursinnehållet endast bygger på majoritetsgruppens värderingar, att elever 

som misslyckas i skolan får skulden istället för systemet och att prov är utformade utan att ta 

hänsyn till minoritetseleverna. Cummins menar att effektiv undervisning för 

andraspråkselever kräver att alla lärare får information om relevant forskning och teori samt 

tar ansvar för elevernas språkinlärning. 
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Så länge det inte finns någon heltäckande policy för hur frågor rörande 

språk och social mångfald ska hanteras kommer man i skolorna generellt 

att anse att undervisningen av andraspråkselever primärt är en uppgift 

bara för lärare i svenska som andraspråk. Under sådana omständigheter 

är det föga troligt att andraspråkselever kommer att få adekvat 

undervisning (begripligt inflöde) av sina ”vanliga” lärare, på vilkas 

lektioner de befinner sig under största delen av skoldagen. (Cummins, 

2001:89) 

 

Invandrarelever kan snabbt tillägna sig muntliga färdigheter i det nya språket, men trots 

detta tar det lång tid att uppnå jämnåriga förstaspråkselevers nivå när det gäller skolrelaterade 

färdigheter. Enligt Cummins undersökningar (1996) i USA och Kanada kan utvecklingen av 

ett andraspråk till ett fullvärdigt inlärningsinstrument ta mellan fem till sju år. 

Andraspråkseleverna har en dubbel uppgift eftersom de inte bara måste komma ikapp de 

jämnåriga förstaspråkseleverna, utan även försöka hålla jämn takt med dem i deras utveckling 

av ordförrådet, abstrakta tänkande och språk, för att klara studierna. 

 

4. SVENSKA SOM ANDRASPRÅK - ETT UNGT ÄMNE  

Forskning kring andraspråksinlärning har pågått sedan slutet av 1960-talet och under tidigt 

1970-tal tog den på allvar fart i Sverige. Det var också under 1970-talet som ämnet Svenska 

som andraspråk började utvecklas som undervisningsämne i det svenska skolsystemet samt 

som ämne för lärarutbildning och forskning vid högskolor och universitet. Idag är ämnet 

väletablerat som grundutbildningsämne på många högskolor och universitet, och förekommer 

som forskarutbildningsämne bl.a. vid Stockholms och Göteborgs universitet. Beteckningen 

Svenska som andraspråk började användas 1982, i enlighet med den internationella 

terminologin, Second Language Learning/Teaching. År 1987 (Economou, 2007:35) blev 

Svenska som andraspråk ett eget ämne i lärarutbildningen. Gymnasielärarutbildningen 

utgjordes av tvåämneskombinationen Svenska och Svenska som andraspråk.  

 

4.1 Utbildningspolitik 

Hösten 1987 lade Skolöverstyrelsen (SÖ) ett förslag om viss begränsad försöksverksamhet 

för Svenska som andraspråk i gymnasieskolan (Tingbjörn, 2004:753). Förslaget avvisades i 

budgetpropositionen med motiveringen att det skulle äventyra de berörda elevernas allmänna 
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behörighet för högre studier. Men redan hösten 1988 återkom SÖ i frågan och då 

argumenterade man för att man måste se frågan ur ett helhetsperspektiv från grundskolan 

genom gymnasieskolan till vuxenutbildningen. Ämnet Svenska som andraspråk skulle 

betraktas på samma sätt inom de olika skolformerna. SÖ menade att införandet av Svenska 

som andraspråk skulle innebära möjligheter att anpassa utbildningen till invandrarelevernas 

behov, ge förutsättningar att lyckas med studierna och minska risken för studieavbrott i 

gymnasieskolan. I anslutning till detta föreslog SÖ att Svenska som andraspråk skulle ge 

allmän behörighet till högskolestudier på samma sätt som ämnet Svenska (Tingbjörn 

2004:754). Utbildningsministern avfärdade dock ämneskravet med argumentet att allmän 

behörighet bör ha samma innebörd för studerande med invandrarbakgrund som den har för 

övriga högskolestuderande. Riksdagen beslöt året därpå, 1989, att låta inrätta ämnet Svenska 

som andraspråk som eget ämne med en egen kursplan både i ungdomsgymnasiet och i 

vuxengymnasiet, men utan att ämnet skulle ge allmän behörighet. I juli 1990 (Economou, 

2007:35) infördes Svenska som andraspråk som eget ämne i gymnasieskolan. 

 

Tingbjörn (2004) redogör för hur misstro och motstånd mot ämnet gjorde att de som tagit 

politisk ställning för aktiv tvåspråkighet befann sig i en mycket svår period under början av 

1990-talet. Sverige befann sig i ekonomisk nedgång med stora svårigheter på 

arbetsmarknaden, inte minst för invandrare. Riksrevisionsverket (RRV) granskade 

vuxenundervisningen i Svenska för invandrare (sfi) och regeringen föreslog åtstramningar av 

anslagen till hemspråksundervisningen. Dessutom hade ett nytt politiskt parti, Ny demokrati, 

bildats inför 1991 års riksdagsval. Partiet fick ingen plats i regeringen men påverkade den 

politiska debatten. Det blev bl.a. svårare att komma till tals i pressen med artiklar som 

argumenterade för hemspråksundervisning och förbättrad undervisning i Svenska som 

andraspråk.  

 

Utbildningsdepartementets behandling av svenska som andraspråk under 

1990-talets förra hälft ledde till ett antal oroade och besvikna reaktioner. 

Alla uppvaktningar och protester, inte bara från lärare och lärarutbildare i 

ämnet utan också från språkforskare, Skolverket, Kommunförbundet, 

lärarorganisationer och Statens invandrarverk avvisades kategoriskt. 

(Tingbjörn, 2004:756) 
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Förslaget om införande av ämnet Svenska som andraspråk i grundskolan förkastades av 

regeringen och fanns därför inte med i regeringspropositionen för 1994 års riksdag. 

Anmärkningsvärt i sammanhanget är att den majoritet som avstyrkte beslutet utgjordes av de 

borgerliga partier som två år tidigare röstat för ett införande av ämnet Svenska som 

andraspråk i gymnasieskolan. Sommaren 1994 lät (Tingbjörn, 2004:757) 

Utbildningsdepartementet ta bort ämnet Svenska som andraspråk från gymnasieskolans 

kärnämnen, vilket skapade osäkerhet kring ämnets status och berättigande både bland lärare 

och bland skolledare. Riksdagsvalet 1994 innebar dock ett regimskifte. Den nya regeringen 

med skolministern, Ylva Johansson, i spetsen lät som en av sina första åtgärder lägga fram en 

proposition om att Svenska som andraspråk från och med 1 juli 1995 skulle bli ett eget ämne i 

hela det svenska utbildningsväsendet. Två år senare, 1997, beslutades att ämnet skulle bli 

behörighetsgivande för studier inom högskola och universitet (Economou, 2007:36). Enligt 

Tingbjörn (2004) är det troligt att Ylva Johanssons erfarenheter av att undervisa i en skola 

med många invandrarelever hade inverkan på detta beslut. Den nya regeringen tog även en 

rad viktiga initiativ under sin mandatperiod som möjliggjorde forsknings- och 

utvecklingsverksamhet för Svenska som andraspråk, t.ex. inrättades Institutet för Svenska 

som andraspråk vid Göteborgs universitet 1996 och Nationellt centrum för Sfi och Svenska 

som andraspråk vid lärarhögskolan i Stockholm 1998 (Tingbjörn 2004:757-758). 

 

4.2 Samhällsutveckling  

Skolämnet Svenska som andraspråk spelar en viktig samhällspolitisk roll, både i 

ungdomsskolan och i Svenskundervisning för invandrare (Sfi), eftersom goda kunskaper i 

svenska språket är nyckeln till skolframgång som i förlängningen möjliggör ett aktivt 

deltagande i samhälls- och arbetsliv. Flertalet studier och statistiska undersökningar 

(Axelsson, 2004:503) har dokumenterat att inlärare med Svenska som andraspråk ligger efter 

enspråkiga inlärare när det gäller skolframgång. Detta är en av orsakerna till att ämnet ofta 

debatteras i media. 

 

Under senare år har samhällsutvecklingen i allt högre grad präglats av ökad 

mångkulturalism och flerspråkighet, vilket inneburit att förutsättningarna för skolämnet 

Svenska som andraspråk har förändrats p.g.a. att andelen inlärare med utländsk bakgrund som 

är födda i utlandet hela tiden ökar i svenska skolor. Detta innebär andra kulturella och 

språkliga bakgrunder än för dem med enspråkiga svenska föräldrar och frågan om vilka som 

har behov av att läsa Svenska som andraspråk är svår att avgöra eftersom gränsen mellan 
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förstaspråk och andraspråk inte alltid är tydlig. De flerspråkiga inlärarna utgör en heterogen 

grupp som behärskar sina språk i varierande grad, vilket innebär att det bland flerspråkiga 

inlärare finns en mycket större variation i behärskning av svenska än bland enspråkiga 

inlärare. Eftersom den här skillnaden i behärskning av svenskan mellan flerspråkiga och 

enspråkiga inlärare inte alltid är så tydlig riskerar man att underskatta de flerspråkiga 

inlärarnas behov av särskild undervisning i svenska som andraspråk. Likaså underskattas den 

tid det tar att utveckla de språkfärdigheter som behövs för att klara av målen i skolans 

samtliga ämnen och för att kunna delta på samma villkor som inlärare med svenska som 

förstaspråk. Avsaknaden av klara kriterier och relevanta bedömningsinstrument har också 

gjort att beslut om vilka inlärare som ska läsa ämnet Svenska som andraspråk ofta fattas på 

godtyckliga grunder. För att undvika att detta sker krävs relevanta diagnos- och 

bedömningsinstrument samt hög kompetens hos lärare och skolledare, så att dessa kan avgöra 

vilken typ av svenskundervisning som är bäst för den enskilde inläraren (Hyltenstam & 

Lindberg 2004:16). 

 

4.3 Ämnets status 

Den låga status som ämnet Svenska som andraspråk dras med kan delvis förklaras med att 

ämnet, jämfört med många andra skolämnen, är ett ungt ämne. Men det kan även förklaras 

med det politiska motstånd som funnits, t.ex. då Utbildningsdepartementet 1994 beslutade att 

ta bort ämnet Svenska som andraspråk från gymnasieskolans kärnämnen. Motståndet har 

grundat sig på osäkerhet kring ämnets innehåll och karaktär. Detta har i sin tur lett till 

farhågor om att allmän behörighet för högskole- och universitetsstudier inte skulle få samma 

innebörd för studerande med invandrarbakgrund som för övriga högskolestuderande. 

 

Svenska som andraspråk har sedan 1990 varit ett eget ämne med en egen kursplan i 

gymnasieskolan. 1995 blev det ett eget ämne i grundskolan. Under dessa 20 respektive 15 år 

har skolan av allt att döma inte lyckats speciellt bra med att implementera de styrdokument 

som finns eller att ta till sig den kunskap som tvåspråkighetsforskningen bidragit med 

(Axelsson, 2004:506). Det är inte ovanligt att ämnet behandlas som ett stödämne till ämnet 

Svenska och åsidosätts, t.ex. när olika ämnen planeras och schemaläggs. Detta måste ses som 

ett misslyckande då det i Sverige finns mycket forskningsresultat på området att tillgå samt 

lagar och förordningar som stöder aktiv tvåspråkighet och ger kommunerna möjlighet att 

anordna modersmålsundervisning samt tvåspråkig undervisning. Enligt Hyltenstam & 

Lindberg (2004:17) har detta misslyckande att gör med att undervisningen i Svenska som 
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andraspråk inte bedrivits enligt intentionerna i styrdokumenten. De menar att det i flera 

rapporter under senare år framkommit att styrdokumenten för Svenska som andraspråk är 

vaga och otydliga. Det finns också olika kartläggningar som visar att kompetensen hos många 

lärare som undervisar i ämnet är låg eller till och med obefintlig. Mot denna bakgrund är det 

inte heller konstigt att ämnet fortfarande har låg status. Hyltenstam & Lindberg efterlyser 

material som syftar till att tydliggöra mål och innehåll i kursplanerna i Svenska som 

andraspråk, underlätta språklig diagnosticering och främja ämnesintegrering. Avsaknaden av 

detta implementeringsstöd är också en bidragande orsak till osäkerheten runt vad ämnet 

innebär och på vilket sätt det förhåller sig till andra ämnen samt vilka som ska läsa det. 

 

Mycket tyder också på att undervisningen i svenska som andraspråk i 

alltför liten utsträckning integreras med annan undervisning. Det innebär 

att den fortfarande betraktas som en säråtgärd och ofta bedrivs alltför 

isolerat./.../ Det faktum att eleverna i dagens skola talar ca 140 olika 

språk har inte lett till några grundläggande förändringar av skolans 

övriga undervisning. Den bedrivs på många håll som om ingenting hade 

hänt. (Hyltenstam & Lindberg, 2004:18) 

 

I Economous licentiatsavhandling Gymnasieämnet svenska som andraspråk – behövs det? 

(2007) refererar hon till Skolverkets utvärderingsrapport från 1992, vilken hade till syfte att 

beskriva och analysera hur undervisningen i svenska som andraspråk genomfördes i tio 

kommuner under läsåren 1989/90 och 1991/92. 

 

Här framkom att det vanligaste problemet var att lärarna inte hade 

kompetens att undervisa i ämnet och att det var ont om arbetsplaner och 

utvärderingar av undervisningen. Kommunerna redovisade också 

problem med att elever inte valde att läsa ämnet svenska som andraspråk. 

(Economou, 2007:36-37) 

 

En förklaring till att elever inte valde att läsa ämnet kan vara att Svenska som andraspråk 

vid tiden för Skolverkets utvärdering inte var behörighetsgivande för studier på högskola och 

universitet. Men 2002 framkom, i ett betänkande från Kommittén för svenska språket, ”Mål i 

mun” (SOU 2002:27), en bild av Svenska som andraspråk som ett ämne med låg status. Få 

elever som var berättigade till undervisning i ämnet sökte det. Även intresset för att söka 
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lärarutbildningarna i Svenska som andraspråk var litet. De anledningar till detta som framkom 

var att elever inte erbjöds ämnet pga. bristen på lärare och att ämnet hade låg status bland 

elever och föräldrar pga. bristande kvalité på undervisningen och okunskap om ämnet. Det 

var färre elever som valde att läsa Svenska som andraspråk i gymnasiet än i grundskolan, 

vilket Kommittén förklarar med att många elever inte tyckte att de hade behov av det då de 

hade fått godkänt i ämnet i år 9. Kommittén föreslog i sitt betänkande en rad åtgärder för att 

stärka ämnet, men dessa förslag verkar inte ha lett till några åtgärder från myndigheternas sida 

(Economou, 2007:37) . 

 

Economou (2007: 38-41) refererar till en kartläggning som Myndigheten för 

skolutveckling (MSU) gjorde 2004, på uppdrag av Skolverket och regeringen. Rapportens 

titel är ”Kartläggning av svenska som andraspråk.” Kartläggningen består bl.a. av tre 

fallstudier som innehåller tolv intervjuer med elever, lärare och skolledare på en 

gymnasieskola och två grundskolor. I rapporten konstaterar myndigheten bl.a. att det finns en 

kluvenhet i ämnessynen på alla tre skolor. Lärarna på gymnasieskolan menar att det är den 

frivillighet som formuleras i styrdokumentet för ämnet som gör att detta ses som ett 

stödämne, istället för det kärnämne jämställt med ämnet Svenska som det egentligen är. 

Bilden av stödämne förstärks ytterligare genom att de elever som ska läsa Svenska som 

andraspråk väljs ut via tester som kopplas till ett bristtänkande, tvärt emot styrdokumentens 

intentioner att se till elevernas individuella behov. I rapporten framkommer även frågor av 

sociokulturell natur då några elever och lärare uttrycker åsikter om att ämnet upplevs som 

exkluderande. De menar att begreppet andraspråk kan ses som uttryck för ett 

majoritetsperspektiv och därigenom vara utpekande. Bl.a. ställs frågan ”När får man kallas 

svensk?” och det finns elever som reagerar på att svenska kallas för deras andraspråk, 

eftersom de upplever att svenska är deras starkaste språk. Myndighetens slutsatser i rapporten 

är att det behövs ett nytt utvidgat svenskämne i hela skolväsendet, där 

andraspråksundervisningen ska genomföras som en del av svenskämnet, eftersom 

uppdelningen i två svenskämnen tycks understödja synen på skolan som enspråkig och 

monokulturell, där andraspråkseleven är ett undantag. Rapporten som publicerades våren 

2004 ledde till rektioner bland tvåspråkighetsforskare, bl.a. Inger Lindberg och Kenneth 

Hyltenstam, som ansåg att kartläggningen var alltför begränsad för att man skulle kunna dra 

några generella slutsatser. De menade att om skolan uppvisade positiva attityder till språklig 

och kulturell mångfald så skulle åtgärder riktade mot minoritetselevers behov inte ses som 

stödåtgärder. Vidare menade de att man inte kan göra alla lika inför svenska språket genom 
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att kalla all svenskundervisning för ”svenska.” Lindberg och Hyltenstam stödde bl.a. sina 

åsikter på internationell forskning som visar att det kan ta lång tid för flerspråkiga elever att 

utveckla ett andraspråk som svarar mot de krav som undervisningen på högre stadier ställer, 

även för dem som har god behärskning av ett muntligt vardagsspråk.  

 

I Gymnasieämnet Svenska som andraspråk – Behövs det? (Economou, 2007) framkommer 

två olika synsätt som kan hamna i konflikt med varandra. Det ena är många lärares och 

elevers syn på ämnet som ett komplement till ämnet Svenska, ett stödämne som ska 

kompensera språkliga brister hos andraspråkselever och införliva dem i svensk kultur. Det 

andra synsättet är kursplanens intention med ämnet som ett självständigt kärnämne jämställt 

med ämnet Svenska, där skolan förväntas ta till vara det eleven redan vet och kan och 

inkludera elevens förstaspråk i skolan samtidigt som andraspråket lärs in. Det första synsättet 

kan leda till att ämnet Svenska som andraspråk behandlas som ett färdighetsämne med syfte 

att stötta språkligt ”svaga” elever. Mot denna bakgrund är det intressant att jämföra de båda 

svenskämnenas kursplaner för att se vad som förenar dem och vad som skiljer dem åt.   

  
 
5. DE BÅDA SVENSKÄMNENA I JÄMFÖRELSE 

För att förstå Skolverkets intention med gymnasieämnet Svenska som andraspråk krävs en 

jämförelse med gymnasieämnet Svenska när det gäller ämnesbeskrivning och kursplaner. Jag 

har valt att jämföra kursplanerna för de båda svenskämnenas A-kurser, vilka går att finna i 

Skolverkets författningssamlingar under beteckningarna SKOLFS 2000:2 och SKOLFS 

2000:3, där följande syftesbeskrivningar, strävansmål och ämneskaraktärer är hämtade. 

 

5.1 Beskrivning av syfte 

I syftesbeskrivningen för ämnet Svenska som andraspråk står det att ämnets syfte är att 

stödja den speciella inlärningsprocess som tillägnandet av ett andraspråk innebär. Eleverna 

ska hjälpas till en vid och varierad språkutveckling så att de med fullt utbyte kan tillgodogöra 

sig utbildningen inom vald studieinriktning och klara sig i vidare studier, arbets- och 

samhällsliv. Ämnet syftar även till att eleverna ska få fördjupad förståelse av livet i Sverige 

och bli mer delaktiga i svenska förhållningssätt och traditioner, varför varierande aspekter på 

samhällsliv och kultur ska integreras i språkutbildningen. Utbildningen syftar till att eleverna 

ska lära sig att använda skrivandet för att tänka och lära. Litteraturläsning ska – utöver att vara 
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en källa till glädje, personlig utveckling och tillfredsställelse – öka elevernas medvetenhet om 

den betydelse skönlitteraturen har för språkutveckling och kulturförståelse. 

 

I syftesbeskrivningen för ämnet Svenska står det att ämnets syfte är att stärka den 

personliga och kulturella identiteten samt att utveckla tänkandet, kreativiteten och förmågan 

till analys och ställningstagande. Ämnet ska bidra till förmågan att kommunicera med andra 

och framgång i studierna. Utbildningen i ämnet Svenska syftar till att utveckla förmågan att 

tala och skriva väl samt att öka lyhördheten för andras språk och sätt att uttrycka sig i tal och 

skrift. Den kulturella identiteten uttrycks bl.a. i språket och litteraturen. Mötet med språk, 

litteratur och bildmedier kan bidra till mognad och personlig utveckling. Ämnet Svenska 

syftar till att ge eleverna möjligheter att ta del av och ta ställning till kulturarvet, få uppleva 

och diskutera texter som både väcker lust och utmanar åsikter. 

 

För övrigt är ordalydelsen exakt samma i de båda ämnenas syftesbeskrivningar när det 

gäller språkets grundläggande betydelse för lärandet och kommunikation. Eleverna ska 

tillägna sig nya begrepp via läsning och eget skrivande samt lära sig att se sammanhang, tänka 

logiskt, kritiskt granska och värdera. Genom språket bildas kunskap och genom språket görs 

kunskapen synlig och hanterbar. De båda svenskämnena har i samverkan med andra ämnen 

ansvar för att denna kunskapsutveckling sker och att eleverna ser en meningsfull helhet i sin 

utbildning med vald studieinriktning som utgångspunkt. Att i tal och skrift kunna använda 

språket är en förutsättning för studier och för att aktivt och ansvarigt kunna delta i 

samhällslivet. Eleverna ska därför få rikligt med tillfällen att använda och utveckla sina 

färdigheter i att tala, lyssna, se läsa och skriva samt att möta olika texter och kulturyttringar.  

 

5.2 Mål att sträva mot 

För ämnet Svenska som andraspråk finns det 14 strävansmål och 13 för ämnet Svenska. 

Åtta av dessa strävansmål är identiska och fyra är nästan identiska. Därmed återstår endast två 

strävansmål som särskiljer sig helt från varandra.  

 

De två strävansmål som endast finns för ämnet Svenska som andraspråk är för det första att 

eleverna ska utveckla sin förmåga att göra jämförelser mellan sitt modersmål och det svenska 

språket och för det andra att eleverna ska utveckla kunskap om andraspråksinlärning och 

förmåga att inventera och beskriva sina kunskaps- och färdighetsbehov samt att planera och 

utvärdera sin inlärning.  
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Det strävansmål som endast gäller för ämnet Svenska är att eleverna ska uppöva sin 

förmåga att förstå talad och skriven norska och danska och få kännedom om litteratur, språk 

och språksituation i hela Norden inklusive minoritetsspråken i Sverige.  

 

De fyra strävansmål som är nästan identiska för de båda svenskämnena är för det första det 

som handlar om språkets betydelse för identiteten, där det för Svenska som andraspråk står 

fördjupar förståelsen av språkets betydelse, medan det för Svenska står förstår språkets 

betydelse för identiteten. För det andra är det målet som handlar om att utveckla en språklig 

säkerhet i tal och skrift i olika sammanhang, vilket gäller för båda ämnena men skiljer sig åt 

så till vida att i Svenska som andraspråk ska eleverna vilja, våga och kunna uttrycka sig 

medan de i Svenska ska kunna, vilja och våga uttrycka sig. Det är alltså ordningsföljden på 

verben som skiljer sig åt. För det tredje finns målet att utveckla en beläsenhet i centrala 

svenska och internationella verk, men för ämnet Svenska anges även nordiska verk, vilket inte 

finns med för ämnet Svenska som andraspråk. För det fjärde gäller målet att i dialog med 

andra uttrycka tankar, känslor och åsikter och fördjupa sin förståelse för människor med andra 

levnadsförhållanden och från andra kulturer. För ämnet Svenska som andraspråk anges 

dessutom att eleverna ska göra jämförelser med sin egen kulturbakgrund 

 

5.3 Karaktär och uppbyggnad 

Både i ämnet Svenska som andraspråk och i ämnet Svenska är språk och språkutveckling 

det huvudsakliga innehållet när det gäller karaktär och uppbyggnad. Formuleringarna är dock 

inte identiska. Ämnets huvudsakliga innehåll är språk och språkutveckling i Svenska som 

andraspråk, medan det för ämnet Svenska är kunskaper i och om språk och litteratur. Det 

anges dock att svenskämnets övergripande uppgift är att främja elevernas språkutveckling. 

Språk och litteratur anges som viktiga kunskapsområden för de båda svenskämnena och det 

betonas att tillägna sig och bearbeta texter inte alltid innebär läsning utan även avlyssning, 

film, video etc. Man tar upp det vidgade textbegreppet, som förutom skrivna och talade texter 

även innefattar bilder.  

 

I ämnet Svenska anges möjlighet att i stor utsträckning utgå från elevernas önskemål, 

förutsättningar och erfarenheter och att ta hänsyn till de språkliga sammanhang som är 

väsentliga för den valda studieinriktningen. Någon motsvarande skrivning finns inte för ämnet 

Svenska som andraspråk. För båda ämnena anges dock att eleverna ska ges tillfälle att 

fördjupa sig i inom något område i ämnet utifrån egna behov och vald studieinriktning. 
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Den stora skillnaden mellan de båda svenskämnenas karaktärer är att i ämnet Svenska som 

andraspråk betonas den långsiktiga process som inlärningen av ett andraspråk innebär samt 

vikten av att andraspråkselever får metoder och verktyg för att kunna uppnå i det närmaste 

förstaspråksnivå i svenska språket. Karaktärsbeskrivningen för Svenska som andraspråk 

betonar även det kontrastiva perspektivet, som är en viktig skillnad i förhållande till ämnet 

Svenska: 

 

Ett kontrastivt perspektiv är centralt i utbildningen i svenska som 

andraspråk dvs. jämförelser mellan det svenska språket och elevernas 

modersmål samt mellan kulturella och samhälleliga förhållanden i 

Sverige och i ursprungslandet. Inom ämnet finns teoretisk kunskap om 

andraspråksinlärning. (SKOLFS 2000:2) 

 

I karaktärsbeskrivningen för ämnet Svenska som andraspråk finns också en tydlig 

jämförelse mellan de båda svenskämnena: 

 

I högre grad än i svenska som modersmål ingår att lyssna, medvetet 

bygga upp ett rikt ordförråd, öka sin förståelse av grundläggande 

begrepp, lära sig avancerade begrepp och strukturer samt öva uttal för att 

kunna göra sig förstådda vid och förstå även en analyserande och 

utredande framställning. (SKOLFS 2000:2) 

 

Specifikt för ämnet Svenska som andraspråk är följande skrivning:  

 

Innehållet i ämnet svenska som andraspråk kan inte delas upp i moment 

som bygger på varandra i en given turordning. Karaktäristiskt för ämnet 

är att den språkutvecklande undervisningen måste följa en cyklisk 

progression, varvid kunskaperna om språkets olika komponenter, kultur 

och samhälle kontinuerligt vidgas och fördjupas under hela skoltiden. 

(SKOLFS 2000:2) 

 

Svenska som andraspråk och Svenska är uppdelade i en A- och en B-kurs. För båda 

ämnena gäller att A-kurserna bygger vidare på utbildningen i grundskolan eller på 
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motsvarande förkunskaper. I kursplanen för Svenska som andraspråk A anges också att ämnet 

är en kärnämneskurs som alternativ till Svenska A.  

 

5.4 Mål för A-kurserna 

Det finns elva mål för kurs A i Svenska som andraspråk och tio mål för kurs A i Svenska. 

Av dessa kursmål är fem identiska, två överensstämmer till största del, tre uppvisar vissa 

likheter, två är specifika för Svenska som andraspråk och två för Svenska.  

 

De fem kursmål som är identiska handlar om att eleven ska kunna; tillgodogöra sig det 

väsentliga i en text som är relevant för eleven och vald studieinriktning, använda sig av 

skrivandet som medel för att utveckla tänkande och lärande, tillämpa grundläggande 

språkregler och vara medveten om skillnader mellan talat och skrivet språk, inhämta och 

värdera information och använda datorer samt utifrån intresse eller behov fördjupa sig inom 

något område av ämnet. 

 
Kursmålet att eleven ska kunna förmedla åsikter, erfarenheter och iakttagelser i tal och 

skrift på ett sätt som är anpassat efter situationen och mottagaren överensstämmer förutom att 

Svenska som andraspråk inleds med skrivningen att eleven ska ha ett så rikt ordförråd att hon 

med hjälp av detta kan klart och tydligt/…/.  För båda kurserna överensstämmer även målet 

att de ska kunna formulera sina egna tankar och iakttagelser och göra egna bedömningar vid 

läsning av texter från olika tider och kulturer. Det finns dock en skillnad i vilka slags texter 

som anges. För Svenska som andraspråk står det /…/vid läsning av texter av olika slag/…/ 

medan det för Svenska står /…/ vid läsning av saklitteratur och litterära texter/…/. 

 

De tre kursmål som har ett likartat innehåll för båda ämnena men har formulerats så att 

målens innebörd trots allt blir annorlunda. För ämnet Svenska som andraspråk finns det ett 

kursmål som anger att eleven ska kunna förstå längre muntliga och skriftliga framställningar 

och uppfatta hur språket anpassas till situation och mottagare, medan det för de elever som 

läser ämnet Svenska gäller att de ska kunna delta i samtal och diskussioner med olika syften 

och hålla anföranden inför en grupp på ett sätt som är anpassat efter situation och mottagare. 

För andraspråkselever finns det ytterligare ett mål som anger att de ska kunna, med tydligt 

uttal och god språkbehandling, samtala om och diskutera aktuella frågor och sociala och 

kulturella företeelser, beskriva erfarenheter av sin kultur och jämföra med den svenska 

kulturen.  
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Det finns två mål för Svenska som andraspråk som saknas i Svenska. Det första är att 

eleven ska vilja och våga använda det svenska språket för muntlig och skriftlig 

kommunikation i skiftande sammanhang och situationer och det andra är att eleven ska kunna 

använda lexikon, uppslagsböcker och digitala hjälpmedel som informationskällor.  

 

Det finns även två kursmål för Svenska som saknas i Svenska som andraspråk. Det ena är 

att kunna i tal och skrift förmedla förhållanden och kunskaper som är viktiga för eleven själv 

och för den valda studieinriktningen och det andra är att känna till några vanliga myter och 

motiv i litteraturen, vilka speglar frågor som har sysselsatt människor under olika tider. 

 

 
6. RESULTAT OCH ANALYS  

En jämförelse mellan styrdokumenten för Svenska som andraspråk A och Svenska A visar 

att de har ett likartat innehåll och att de ställer lika stora krav. Men trots att det är mer som 

förenar än skiljer kursplanerna åt för de båda svenskämnena finns det skillnader som är 

viktiga att uppmärksamma, eftersom de anger ämnet svenska som andraspråks speciella syfte 

och karaktär, vilket utgår från det faktum att andraspråksinlärning inte är detsamma som 

förstaspråksinlärning. Andraspråksinlärarna måste ges ännu fler möjligheter, än inlärare med 

svenska som modersmål, att träna andraspråket i varierande kommunikativa situationer. Även 

analys av informella regler i språket, stilistiska variationer och argumentationsanalys måste 

ges större utrymme i ämnet Svenska som andraspråk än i ämnet Svenska. Eftersom det inte är 

samma sak att lära sig svenska som ett nytt språk i skolan, som att ha svenska föräldrar och 

växa upp med språket i hemmet måste både innehållet och metodiken vara annorlunda än vid 

utveckling av förstaspråket. Detta är anledningen till att det inte är lämpligt att endast ha ett 

gemensamt svenskämne för alla elever i den svenska skolan. 

 

6.1 Särskiljande för Svenska som andraspråk 

I syftesbeskrivningen för ämnet Svenska som andraspråk A står det att ämnets syfte är att 

stödja den speciella inlärningsprocess som tillägnandet av ett andraspråk innebär. Vikten av 

att inlärarna utvecklar kunskap om andraspråksinlärning och att reflektera över sin 

andraspråksinlärning framhålls. Anledningen till att ämnet innehåller teoretisk kunskap om 

andraspråksinlärning är att inlärarna behöver känna till att språkliga fel kan vara tecken på 

utveckling enligt interimspråksteorin (Hammarberg 2004). Ämnet ska hjälpa inlärarna till en 
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vid och varierad språkutveckling så att de med fullt utbyte kan tillgodogöra sig utbildningen 

inom vald studieinriktning och klara sig i vidare studier, arbets- och samhällsliv. Ämnet syftar 

även till att eleverna ska få fördjupad förståelse av livet i Sverige och bli mer delaktiga i 

svenska förhållningssätt och traditioner, varför varierande aspekter på samhällsliv och kultur 

ska integreras i språkutbildningen. 

 

Det speciella med karaktären i Svenska som andraspråk är att här betonas den långsiktiga 

process som inlärningen av ett andraspråk innebär samt vikten av att andraspråkselever får 

metoder och verktyg för att kunna uppnå i det närmaste förstaspråksnivå i svenska språket. 

Karaktärsbeskrivningen betonar också det kontrastiva perspektivet, dvs. jämförelser mellan 

det svenska språket och elevernas förstaspråk samt mellan kulturella och samhälleliga 

förhållanden i Sverige och i ursprungslandet. Syftet med detta är att andraspråksinlärarna ska 

få djupare kunskaper om det svenska språkets särart i förhållande till andra språk.  

 

Karaktäristiskt för Svenska som andraspråk är även att den språkutvecklande 

undervisningen måste följa en cyklisk progression, så att kunskaperna om språkets olika 

komponenter, kultur och samhälle kontinuerligt vidgas och fördjupas under hela skoltiden. 

Innehållet i Svenska som andraspråk kan alltså inte delas upp i moment som bygger på 

varandra i en given turordning. Alla moment måste återkomma, så att inlärningen av det nya 

språket fortsätter att breddas och fördjupas. Eftersom andraspråksinlärarna saknar den bas i 

svenska språket som svenska elever har redan vid skolstarten måste de ges möjlighet att fylla 

de språkliga luckorna genom att (i högre grad än i ämnet Svenska) lyssna, bygga upp ett rikt 

ordförråd, öka sin förståelse av grundläggande begrepp, lära sig avancerade begrepp och 

strukturer samt öva uttal för att kunna göra sig förstådd vid och även förstå analyserande och 

utredande framställningar. 

 

I karaktärsbeskrivningen för Svenska som andraspråk anges språk och språkutveckling 

som ämnets huvudsakliga innehåll. För Svenska anges språk och litteratur som ämnets 

huvudsakliga innehåll. Jag anser att detta kan tolkas som om litteraturen spelar en mindre 

framträdande roll inom ämnet svenska som andraspråk än inom ämnet svenska, vilket inte 

stämmer eftersom karaktärsbeskrivningarna anger språk och litteratur som viktiga 

kunskapsområden för båda svenskämnena. Därför är det också svårt att förstå varför ordet 

litteratur inte finns med i beskrivningen för det huvudsakliga innehållet för ämnet Svenska 

som andraspråk och varför man valt att ange språkutveckling som svenskämnets 
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övergripande uppgift, istället för dess huvudsakliga innehåll. Det är svårt uttolka det egentliga 

syftet bakom dessa olika formuleringar. Vad är egentligen skillnaden mellan ett ämnes 

huvudsakliga innehåll och ett ämnes övergripande uppgift? Min tolkning är att språk, 

språkutveckling och litteratur är det huvudsakliga innehållet, den övergripande uppgiften och 

viktiga kunskapsområden för både ämnet Svenska som andraspråk och ämnet Svenska. Ett 

liknande exempel finns i kursmålen där det för båda kurserna anges att man ska läsa texter 

från olika tider och kulturer. Skillnaden är att för Svenska som andraspråk står det /…/vid 

läsning av texter av olika slag/…/ medan det för Svenska står /…/ vid läsning av saklitteratur 

och litterära texter/…/. De här formuleringarna är olyckliga eftersom de kan tolkas som om 

läsning av litterära texter inte är lika viktiga inom ämnet Svenska som andraspråk, vilket är 

felaktigt. Ämnet är inte bara ett färdighetsämne utan även ett bildningsämne. 

 
Av kursplanen för Svenska som andraspråk framgår det att litteraturen som källa till 

kunskap och personlig utveckling är lika viktig inom ämnet Svenska som andraspråk som 

inom ämnet Svenska. Skillnaden är att den studeras på ett annat sätt, eftersom den inte bara är 

ett mål utan även ett medel i det språkutvecklande arbetet. Inom Svenska som andraspråk 

används litteraturen mycket medvetet för att gynna ordförråd, grammatik, begreppsbildning 

och stilistisk medvetenhet. Läsningen av litteratur inom Svenska som andraspråk bör 

genomföras så att inlärarna först får läsa moderna och aktuella texter som visar på språkliga 

mönster och hjälper dem att få ett funktionellt språk. Först därefter har de förutsättningar att ta 

sig an de äldre texterna och göra en ingående analys av språket. (Lindmark, 1998:111) 

 

6.2 Kärnämnet Svenska som andraspråk 

Vid en analys av kursplanerna för de båda svenskämnena går det att finna vissa skrivningar 

som eventuellt kan bidra till uppfattningen av ämnet Svenska som andraspråk som ett 

stödämne till ämnet Svenska. I syftesbeskrivningen står det ”… att stödja den speciella 

inlärningsprocess som tillägnandet av ett andraspråk innebär.” Och att ”Eleverna ska hjälpas 

till en vid och varierad språkutveckling…” Samt att de ska ”… klara sig i vidare studier, 

arbets- och samhällsliv.” Kursplanens ordval stödjas, hjälpas och klara sig kan bidra till ett 

bristtänkande i synen på andraspråksinlärare. Dessa ord går inte heller att återfinna i syftet för 

ämnet Svenska. Där är istället motsvarande ordval stärka, bidra, utveckla och öka. Ett ordval 

som för tankarna till redan kompetenta individer som behöver stärkas utifrån sina individuella 

behov, vilket är en beskrivning som kunde passa in lika bra på andraspråksinlärare som på 

förstaspråksinlärare. I syftesbeskrivningen för Svenska som andraspråk står det att ”… 
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eleverna ska få fördjupad förståelse av livet i Sverige och bli mer delaktiga i svenska 

förhållningssätt och traditioner…” Motsvarande skrivning för ämnet Svenska är ”… att ge 

eleverna möjligheter att ta del av och ta ställning till kulturarvet…” Dessa skrivningar bidrar 

också till synen på andraspråksinlärare som en grupp som står utanför det svenska samhället, 

men ska hjälpas att komma in, medan förstaspråksinlärarna ses som samhällsindivider som 

själva är kapabla att ta ställning till sitt kulturarv och välja om de vill ta del av det eller ej. 

Mot denna bakgrund är det kanske inte heller så konstigt att en del andraspråksinlärare och 

lärare upplever ämnet Svenska som andraspråk som exkluderande och ställer frågan ”När får 

man kallas svensk?”  

 

Av den historiska tillbakablicken i denna uppsats framgår det att politiska och samhälleliga 

intressen har styrt över utvecklingen och de ekonomiska förutsättningarna för 

andraspråksundervisningen, vilket också har varit avgörande för ämnets status och framtid. I 

dag finns det ett uppvaknat intresse bland lärare, blivande lärare och skolledare för 

lärarutbildning i ämnet Svenska som andraspråk. Utvecklingen går därför mot att alltfler 

lärare som undervisar i Svenska som andraspråk har adekvat utbildning, vilket i sin tur leder 

till att kvalitén på undervisningen höjs. När den behöriga gruppen andraspråkslärare växer 

bildar de en starkare ämneskår och med sina gemensamma ämneskunskaper kan de ge en helt 

annan status till ämnet Svenska som andraspråk. Denna statushöjning av ämnet kan i sin tur 

leda till att fler elever (och föräldrar) får förtroende för ämnet och väljer det istället för ämnet 

Svenska. Jag tror att det är först när detta blir verklighet som ämnet Svenska som andraspråk 

kommer att betraktas som det kärnämne likvärdigt med kärnämnet Svenska, som det 

egentligen redan är. 

 

6.3 Införandet av Svenska som andraspråk  

Gymnasieämnet Svenska som andraspråk infördes i gymnasieskolan 1 juli 1990. De 

bakomliggande orsakerna till detta beslut var att Skolöverstyrelsen (SÖ) menade att 

införandet av Svenska som andraspråk skulle innebära möjligheter att anpassa utbildningen 

till invandrarelevernas behov, ge förutsättningar att lyckas med studierna och minska risken 

för studieavbrott i gymnasieskolan. SÖ:s beslut grundade sig bl.a. på resultaten av den 

systematiska andraspråksforskning som bedrivits vid svenska universitet sedan början av 

1970-talet. (Hyltenstam & Lindberg, 2004:13) Beslutet att införa gymnasieämnet Svenska 

som andraspråk föregicks av livliga politiska debatter och politiskt motstånd. Det fanns bl.a. 

farhågor om att allmän behörighet inte skulle få samma innebörd för studerande med 
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invandrarbakgrund som för övriga högskolestuderande. Därför dröjde det också ända till 1997 

innan ämnet blev behörighetsgivande för högskole- och universitetsstudier. Denna osäkerhet 

kring ämnets innehåll och karaktär har varit bidragande till den låga status som ämnet 

Svenska som andraspråk fortfarande har i jämförelse med ämnet Svenska. 

 

6.4 Avslutande diskussion 

För mig har det tydligt framkommit under arbetet med denna uppsats att inlärare med ett 

annat förstaspråk än svenska behöver ett separat svenskämne även i gymnasieskolan. I 

beskrivningen av ämnets karaktär och uppbyggnad (SKOLFS 2000:2) betonas att den 

språkutvecklande undervisningen måste följa en cyklisk progression, så att kunskaperna om 

språkets olika komponenter, kultur och samhälle kontinuerligt vidgas och fördjupas under 

hela skoltiden. Det räcker alltså inte att endast läsa ämnet i grundskolan, eftersom 

andraspråksinlärning tar tid. Huvudsyftet med Svenska som andraspråk är att stödja denna 

speciella och långa inlärningsprocess av målspråket, vilket bl.a. kräver utbildade lärare i 

Svenska som andraspråk, som har kompetens att analysera och förklara inlärarens språkliga 

produktion på ett bredare och djupare sätt, t.ex. via performansanalys och processbarhetsteori, 

än vad man normalt sett har behov av att göra i ämnet Svenska på gymnasienivå. 

 

Ungdomar som har ett annat förstaspråk än svenska måste i gymnasieskolan klara av ett 

dubbelt utbildningsmål. Dels undervisas de i Svenska som andraspråk för att lära sig sitt 

andraspråk svenska utifrån sina behov och dels måste de även lära sig allt som svenska 

inlärare lär sig i skolans övriga ämnen. Detta måste de dock lära sig genom undervisning på 

svenska, vilket är deras andraspråk som de samtidigt håller på att lära sig. Att tillägna sig ett 

stort kunskapsstoff i undervisning på ett språk som man har begränsade kunskaper i innebär 

naturligtvis många svårigheter. Om de här inlärarna ska kunna lyckas med sina studier ställer 

det stora krav på deras klass- och ämneslärare, speciellt i samhällsvetenskapliga och 

naturvetenskapliga ämnen. Varken ur ett individperspektiv eller enligt den värdegrund som 

svenskt skolväsende bygger på är det acceptabelt att inlärare med svenska som andraspråk 

ligger efter enspråkiga inlärare när det gäller skolframgång (Axelsson, 2004:503). Men lyckad 

skolframgång för inlärare med annat förstaspråk än svenska kräver en medveten satsning på 

forskning och utbildning av lärare inom ämnet Svenska som andraspråk samt fortbildning av 

övriga ämneslärare. Enligt Cummins kräver en effektiv undervisning för andraspråkselever att 

alla lärare får information om relevant forskning och teori samt tar ansvar för elevernas 

språkinlärning. Därför borde det vara ett absolut krav att alla lärare som undervisar inlärare 
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med annat förstaspråk än svenska har kunskap om andraspråksutveckling. Kunskapen behövs 

för att kunna lägga upp undervisningen efter dessa inlärares behov. Då måste även andra 

lärare än i Svenska som andraspråk känna till vad som är utmärkande för 

andraspråksinlärning och vad som händer under processens olika stadier, på väg mot en 

behärskning av det nya språket. Cummins pekar på utbildningsstrukturer som leder till att 

minoritetselever misslyckas i skolan, t.ex. att kursinnehållet endast bygger på 

majoritetsgruppens värderingar och att prov är utformade utan att ta hänsyn till 

minoritetseleverna. (Cummins, 1996:140)  

 

6.5 Fortsatt forskning 

När det gäller fortsatt forskning tycker jag att det skulle det vara intressant att undersöka 

hur ämnet Svenska som andraspråk implementeras på gymnasieskolan i Kalix. Det skulle 

även vara intressant att veta hur många elever, som är berättigade att läsa Svenska som 

andraspråk, som väljer ämnet i gymnasiet. Likaså skulle det vara intressant att se hur de 

lyckas i gymnasieskolan, jämfört med sina jämnåriga skolkamrater som har svenska som sitt 

förstaspråk. Denna C-uppsats skulle kunna vara grunden till en D-uppsats där ovanstående 

frågeställningar undersöks via intervjuer och enkäter med berörda elever, lärare och rektor. En 

analys av statistik inom det aktuella området på gymnasieskolan, om sådan finns, skulle också 

vara nödvändig för att kunna genomföra både en kvalitativ och en kvantitativ empirisk studie. 

  

 

7. SAMMANFATTNING 

Denna C-uppsats handlar om ämnet svenska som andraspråk i gymnasieskolan. Syftet har 

varit att undersöka på vilket sätt gymnasieämnet svenska som andraspråk skiljer sig från 

gymnasieämnet svenska och varför ämnet ofta betraktas som ett stödämne till ämnet svenska. 

Jag har också velat klargöra bakgrunden till varför svenska som andraspråk blev ett ämne i 

den svenska gymnasieskolan. Frågeställningarna har varit: Vad skiljer ämnet svenska som 

andraspråk från ämnet svenska? Kan svenska som andraspråk betraktas som ett stödämne till 

ämnet svenska? Varför infördes ämnet svenska som andraspråk som gymnasieämne? Jag har 

kommit fram till att gymnasieämnet svenska som andraspråk infördes i gymnasieskolan 1 juli 

1990. Införandet skulle innebära möjligheter att anpassa utbildningen till invandrarelevernas 

behov, ge förutsättningar att lyckas med studierna och minska risken för studieavbrott i 

gymnasieskolan. En jämförelse mellan styrdokumenten för svenska som andraspråk och 

svenska visar att det är mer som förenar än skiljer kursplanerna åt, men det finns skillnader 
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som är så pass avgörande att det ändå är berättigat med svenska som andraspråk som ett 

kärnämne i gymnasieskolan. Särskiljande för syftet med ämnet svenska som andraspråk är 

framförallt att det ska stödja den speciella inlärningsprocess som tillägnandet av ett 

andraspråk innebär och utveckla kunskap hos inlärarna om andraspråksinlärning. Särskiljande 

för karaktären i svenska som andraspråk är betoningen av den långsiktiga process som 

inlärningen av ett andraspråk innebär samt vikten av att andraspråkselever får metoder och 

verktyg för att kunna uppnå i det närmaste förstaspråksnivå i svenska språket. Den 

språkutvecklande undervisningen måste följa en cyklisk progression, så att kunskaperna 

kontinuerligt vidgas och fördjupas under hela skoltiden. Anledningen till att ämnet svenska 

som andraspråk uppfattas som ett stödämne till ämnet svenska beror delvis på den osäkerhet 

som funnits omkring ämnets syfte och innehåll. Vid en analys av kursplanerna för de båda 

svenskämnena går det att finna vissa skrivningar som eventuellt kan bidra till uppfattningen 

om ett stödämne. I syftesbeskrivningen står det ”… att stödja den speciella inlärningsprocess 

som tillägnandet av ett andraspråk innebär.” Och att ”Eleverna ska hjälpas till en vid och 

varierad språkutveckling…” Samt att de ska ”… klara sig i vidare studier, arbets- och 

samhällsliv.” Kursplanens ordval stödjas, hjälpas och klara sig kan bidra till ett bristtänkande 

i synen på andraspråkselever. Dessa ord går inte heller att återfinna i syftet för ämnet svenska. 

Där är istället motsvarande ordval stärka, bidra, utveckla och öka. Men i takt med att andelen 

behöriga andraspråkslärare växer kommer också en höjning av ämnets kvalité och status att 

ske. 
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