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Sammanfattning 
Syftet med mitt arbete var att ta reda på vilka ämneskonceptioner som går att tolkas i 

kursplanerna för ämnet Svenska som andraspråk, kurserna A och B, men också vilka 

uppfattningar av ämnet som finns bland verksamma lärare på gymnasiet.   

 

För att ta reda på vad Svenska som andraspråk är i teorin har jag läst forskning som gjorts 

kring andraspråksundervisning, men jag har också med utgångspunkt i teoretiska 

ämneskonceptioner analyserat de direktiv som finns i Skolverkets kursplaner och 

beskrivningar av ämnet.  För att få svar på hur gymnasieämnet utformas i praktiken har jag 

använt mig av kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. För att få ett djupare och 

mer nyanserat resultat har jag också gjort kvalitativa intervjuer. Informanterna i 

undersökningen bestod av undervisande lärare i ämnet.  

 

Resultatet av undersökningen visar att kursplanerna lämnar ett stort utrymme för den 

enskilde läraren att välja ut innehåll i undervisningen. De öppna kursplanerna ger också 

undervisande lärare möjlighet att välja hur undervisningen ska genomföras. I praktiken är det 

precis detta som sker; lärarna väljer ut olika innehåll och arbetet sker genom varierade 

arbetsformer.  

 

Slutsatserna som dras är att det finns en rad olika ämneskonceptioner, vilket gör att det inte 

går att tala om ett enhetligt andraspråksämne. Vilka konsekvenser detta kan få för 

undervisningen problematiseras i en slutdiskussion.  

 



Förord 
Till att börja med vill jag tacka min handledare Stefan Lundström som med tålamod och 

skicklighet gett mig konstruktiv kritik och lotsat mig genom uppsatsskivandets vedermödor. 

Jag vill också säga tack till de informanter som varit så vänliga och ägnat sin värdefulla tid 

till att medverka i min undersökning. Till sist vill jag rikta ett varmt tack till min familj som 

stått ut med att se mig sitta bakom datorn; frånvarande och absorberad av forskningens värld.  

 

Theres Brännmark 
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Introduktion 
Bakgrund 
Som blivande lärare i Svenska och Svenska som andraspråk har jag en del frågor om hur 

svenskämnesundervisningen för elever med annat modersmål ser ut och genomförs. Mina 

tidigare erfarenheter, den teori jag får på universitetet och den praktik jag fått göra ute i 

skolorna är den grund som jag ska bygga min egen undervisning på när jag som 

utexaminerad gymnasielärare ska undervisa i ämnet Svenska som andraspråk. Genom mina 

erfarenheter från skolans värld och svenskämnet tycker jag mig ha sett ett ämne som ibland 

är ganska klart och tydligt uppdelat i avgränsade moment. Ena veckan jobbar man med 

grammatik för att nästa vecka träna ordkunskap och därefter genomförs ett annat moment. 

Mina erfarenheter av Svenska som andraspråk är betydligt mer begränsade då det inte varit 

ett ämne jag själv läst i grund- och gymnasieskolan, och den verksamhetsförlagda utbildning 

jag gjort på lärarutbildningen har endast innefattat en liten del av andraspråksundervisning. 

Därför finns en nyfikenhet, men också en ovisshet, hos mig om hur den undervisningen 

bedrivs och vilket innehåll ämnet får.  

 

I den svenska skolan har modersmålet varit ett eget ämne sedan 1800-talet.  Svenska som 

andraspråk har däremot en betydligt kortare historia. För tolv år sedan blev Svenska som 

andraspråk ett eget ämne och idag styrs undervisningen av både nationella och lokala 

kursplaner. Då de nya kursplanerna, som inrättades år 2000, är relativt öppna för skolan och 

den enskilda läraren att tolka vill jag i min undersökning titta närmare på lärarens 

ämnesuppfattning och hur denna styr andraspråksundervisningens innehåll.  

 

Inom forskningsfältet förekommer olika teoretiska definitioner av svenskämnet vilket visar 

på att det inte finns ett entydigt svenskämne. Istället genomsyras undervisningen av olika 

uppfattningar om vad ämnesutbildningen ska innehålla. Kursplanerna för ämnet Svenska och 

Svenska som andraspråk på gymnasiet innehåller många likheter och tilläggas bör att man 

inom de båda ämnena gör samma Nationella prov. Då Svenska som andraspråk är ett relativt 

ungt ämne vill jag ta reda på hur ämneskonceptioner kan se ut inom gymnasieskolan och om 

de i likhet med svenskämnet visar på den tvetydighet som forskningen lyfter fram.  I detta 

arbete kommer jag uteslutande att ägna mig åt ämnet Svenska som andraspråk. 
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Syfte och frågeställningar  
I mitt undersökande arbete har jag för avsikt att ta reda på hur ämneskonceptionerna i 

Svenska som andraspråk ser ut.  

 

- Vilka ämneskonceptioner återfinns i gymnasiets kursplaner för Svenska som andraspråk, 

kurserna A och B?  

 

- Vilka är lärarnas uppfattningar om vad ämnet ska innehålla, vad omfattar undervisningen  

och varför väljs stoffet ut?  

 

- Hur beskriver lärarna ämnet i praktiken? 

 

De två sistnämnda frågorna har tillsynes samma innehåll. Jag har ändå valt att göra en 

uppdelning mellan dessa frågor eftersom det kan finnas en skillnad mellan hur lärarna 

uppfattar sitt ämne och hur ämnet sedan framstår genom vad läraren faktiskt väljer ut i sin 

undervisning.  

 

Metod 
För att få svar på mina frågor valde jag att göra både en kvantitativ och en kvalitativ 

undersökning. En kvantitativ datasamling ger, enligt Jan Trost (2001:ff), ett bredare 

angreppssätt på den aktuella frågeställningen. Samtidigt menar Trost (2005:8) att kvalitativa 

studier att föredra då man vill undersöka och förstå resonemang och handlingsmönster. För 

att jag skulle kunna närma mig och urskilja lärarnas val av undervisningsinnehåll och för att 

få en djupare förklaring till detta valde jag att göra en kvantitativ enkätstudie men också 

kvalitativa intervjuer. Genom en kvalitativ studie kan de informanter som valts ut inte 

representera en hel yrkesgrupp utan resultatet måste betraktas som enskilda representanters 

syn på �problemet�, vilket för min undersökning innebär att resultatet endast kan tillskrivas 

enskilda lärares ämneskonception.  

 

Enkätstudie 
För att kunna komma i kontakt med informanter och få en bred infallsvinkel på det jag ville 

undersöka var en enkätstudie den metod som kunde svara bäst på det jag ville närma mig. 

Trost (2001:17ff) menar att en enkät kan ha varierande grad av standardisering. För att på ett 
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enklare sätt kunna analysera och bearbeta informationen används enkäter med hög grad av 

standardisering, vilket innebär att samtliga informanter i undersökningen får samma frågor 

och samma svarsalternativ i enkäten. Enkäten som formulerades för den här undersökningen 

har relativt hög grad av standardisering, men det finns också ett begränsat utrymme för 

informanterna att utveckla sina svar om de finner att svarsalternativen inte stämmer överens 

med den egna undervisningen.  

 

Då en enkät konstrueras är det viktigt att den är så tydlig att informanterna uppfattar den så 

som jag tänkt mig. Patel och Davidsson (2003:102) menar att det är svårt att kontrollera 

tillförlitligheten i förväg då vi använder oss av enkätundersökningar. Det är inte förrän svaren 

erhålls som vi kan betrakta enkätens reliabilitet.  

 

Enkäterna skickades ut till andraspråkslärare inom en begränsad region efter att jag först haft 

telefonkontakt med dem och fått deras medgivande. Med enkäten följde ett missivbrev där 

lärarna informerades om att deras svar skulle behandlas anonymt. I dessa enkäter kunde 

lärarna kryssa i ett alternativ där de sade ja eller nej till att ställa upp på en intervju. Vidare 

informerades lärarna om att deras svar på enkäterna skulle behandlas konfidentiellt om de 

ställde upp på en intervju. Då jag själv inte var närvarande när enkäterna fylldes i kunde 

lärarna inte fråga om något som var oklart, vilket kan ha varit en nackdel. Samtidigt hade 

lärarna möjlighet att vid oklarheter ta kontakt med mig både per telefon och e-post.  

 

Då mitt syfte är att kartlägga andraspråksundervisningens innehåll ville jag genom 

enkätundersökningen titta närmare på i vilken utsträckning lärarna arbetar med muntlighet, 

skriftlighet, läsning, grammatik och utveckling av ordförråd. Jag valde att närma mig 

ämneskonceptionerna med dessa infallsvinklar då kursplanerna i Svenska som andraspråk i 

sin målbeskrivning lyfter fram dessa moment. Genom enkäternas resultat kan jag få en 

fingervisning om hur lärarnas ämneskonceptioner ser ut.   

 
Kvalitativa intervjuer 
Enligt Trost (2001:22) används kvalitativa intervjuer då man vill förstå �människors sätt att 

resonera eller reagera�. Jag valde därför att göra intervjuer för att få möjlighet till en djupare 

och mer nyanserad förståelse av det som jag ville undersöka. Patel & Davidsson (2003:78) 

menar att båda parter i en intervju är medskapare i samtalet. För att intervjun ska lyckas har 

den som intervjuar ett stort ansvar. Det gäller att bygga upp ett sammanhängande 
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resonemang och hjälpa informanten framåt. Som intervjuare måste man också kunna skapa 

en trygg atmosfär så att informanten inte hämmas i samtalet. Att ta i beaktande är inte bara 

samtalets gång utan faktorer som språkbruk, gester och kroppsspråk är relevanta i detta 

sociala sammanhang.   

 

Enligt Patel & Davidsson (2003:83) har bandinspelning fördelen att intervjupersonernas svar 

noteras exakt, medan en nackdel är att bandspelarens närvaro kan påverka de svar man får. 

Min egen hållning kan också påverka de svar jag får, men också den analys jag gör av 

intervjuerna. Enligt hermeneutikerna tolkar vi företeelser utifrån våra egna referensramar och 

värderingar (Patel & Davidsson 2003:30). Detta innebär för mitt arbete att jag omedvetet kan 

göra tolkningar och ta ställningar som gagnar mitt arbete. 

 

Att använda intervjuer som undersökningsmetod medför att jag kan vara flexibel i mitt 

arbete, det vill säga att jag kan göra vissa ändringar i upplägget allteftersom arbetet 

fortskrider. Om jag under arbetets gång upptäcker att jag behöver ändra på något i mitt möte 

med informanterna kan jag göra det i denna valda metod.  Trots det måste jag ha en noggrann 

plan som jag utgår från i mitt forskningsarbete.  

 

Den kvalitativa forskningen i mitt arbete skedde genom intervjuer av två lärare i Svenska 

som andraspråk. Urvalet av informanter gjordes utifrån enkäten, men då det var få som ville 

ställa upp på intervju blev det nödvändigt att vidga urvalsområdet och till slut lyckades jag få 

ytterligare en informant, som inte deltagit i enkätundersökningen, att ställa upp. Samtliga 

intervjuer skedde under samma månad på lärarnas arbetsplatser. Intervjuerna utgick från en 

frågeguide som var tematiskt indelad. Frågorna hade till syfte att fungera som stöd för de 

olika temaområdena och för att jag skulle kunna hålla fast vid ämnet. Efter den provintervju 

jag genomförde insåg jag att det skulle fungera bättre om valde jag bort en standardiserad 

intervju, där frågorna är samma för alla. Istället valde jag att ge intervjun en mer öppen 

karaktär där den exakta frågeordningen och följdfrågorna kunde anpassas efter informantens 

svar. Frågorna i den genomförda intervjun var öppna utan fasta svarsalternativ, vilket gav ett 

stort utrymme för informanternas svar. Därmed kan frågorna sägas ha en låg grad av 

strukturering (Patel & Davidsson 2003:72). Före intervjuerna meddelade jag lärarna om 

syftet med intervjun och om att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Med tillåtelse från 

lärarna bandades samtalen.  
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Tillförlitlighet i intervjusvaren 
För att det resultat jag kommit fram till ska kunna betraktas som tillförlitligt måste jag i min 

sammanställning ta hänsyn till några olika aspekter som kan ha påverkat intervjuerna och de 

tolkningar och analyser jag gjort utifrån dessa. Hur kan miljön där intervjuerna genomförts 

ha påverkat situationen? Kan tiden på dagen ha påverkat lärarnas svar? Kan presentationen 

av mig som lärarstuderande ha påverkat resultatet? Hade jag kunnat få andra svar om jag 

själv arbetade som lärare? Har bandspelarens närvaro påverkat intervjupersonen och därmed 

svaren? Kan jag i min undersökning vara säker på att jag fått ärliga och tillförlitliga svar? 

 

Jag har lyssnat på de bandade intervjuerna flera gånger för att försäkra mig om att jag 

uppfattat informanterna korrekt. Jag har även skrivit ned de delar jag ville använda mig av i 

intervjuerna för att undvika att mina egna tolkningar skulle blir personliga.  

 

Intervjufrågorna formulerades efter det syfte jag ställt med mitt undersökande arbete. Jag 

anser att jag fått tillförlitliga svar då jag upplevt att informanterna varit välvilligt inställda till 

mig och mitt arbete. Tillförlitligheten stärks också genom att intervjupersonerna frivilligt 

ställt upp på frågestunden. Intervjuerna genomfördes också i en för läraren välbekant miljö, 

vilket innebär att vi inte befunnit oss på neutral mark, men då läraren befunnit sig på 

�hemmaplan� har informanten kunnat fokusera mer på frågorna än på nya och kanske 

störande intryck. Intervjupersonerna hade en avslappnad inställning till bandspelaren och 

därför bör dess närvaro inte ha påverkat svaren i någon nämnvärd utsträckning. Själv intog 

jag en lågmäld profil och lät läraren få det största talutrymmet.   

 

Den kritik jag kan rikta mot metoden och genomförandet är att jag vid några tillfällen 

sammanfattat intervjupersonernas svar och ställt flera frågor i en och samma. Därtill har jag 

omformulerat frågorna vid några tillfällen då informanten inte riktigt förstått frågan. Dessa 

omformuleringar kan ses som nödvändiga, men ibland har de fått en mer ledande karaktär än 

den ursprungliga frågan. Följdfrågorna har blivit olika beroende på informanternas svar och 

därför kan intervjun inte heller sägas vara samma för alla. Det går inte heller att bortse från 

risken att intervjupersonerna gett mig de svar de trott att jag velat höra. En av intervjuerna 

genomfördes efter arbetsdagens slut vilket gav ett större tidsutrymme för intervjun. Den 

andra intervjun genomfördes mellan två lektionspass, vilket kan ha påverkat svaren så att 

läraren begränsade förklaringarna för att försäkra sig om att hinna till nästa lektion. 
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Analys och tolkningsmetod  
När jag skulle analysera materialet skrev jag ut de delar av intervjuerna som jag ansåg vara 

relevanta för mitt arbete. Samtidigt måste det tas i beaktande att en transkribering från 

talspråk till skriftspråk innebär en tolkning där det nya materialet inte längre kan ses som 

detsamma som det ursprungliga (Kvale 1997:149). Efter utskriften av intervjuerna 

analyserades dessa med utgångspunkt i mina frågeställningar. I resultatdelen redogör jag för 

mina tolkningar av intervjusvaren. Då informanterna är få till antalet måste arbetet ses som 

en enskild studie och kan därmed inte tillskriva all andraspråksundervisning samma innehåll 

och ämnesuppfattningarna kan inte ses som allmängiltiga.  

 

I tolkningen av resultatet är syftet inte att rikta kritik mot lärarna och deras arbete. Det jag 

vill belysa är de olika konceptionerna som återfinns och hur de inverkar på undervisningen.  

 

Tidigare forskning 
Under denna rubrik redovisas tidigare forskning som är relevant för arbetets inriktning och 

som ska fungera som jämförelsematerial till det resultat jag kommer fram till i mitt 

undersökande arbete. Till att börja med presenteras betydande forskares syn på ämnet 

Svenska som andraspråk. Gunnar Tingbjörn, Åke Viberg, Lena Sjöqvist & Inger Lindberg, 

Pauline Gibbons, Patsy M. Lightbown & Nina Spada samt Inger Lindberg och Myndigheten 

för skolutveckling har bidragit med forskning kring ämnet Svenska som andraspråk, om vad 

det innebär att lära sig ett andraspråk och vad det är eleven behöver lära sig.  

 

Myndigheten för skolutveckling har också gjort en undersökning bland andraspråkslärare 

som visar hur lärare uppfattar ämnet, vad som väljs ut som det viktigaste för eleven att 

kunna. Vidare tas det vidgade textbegreppet upp till diskussion av Qarin Franker och Lars 

Gustaf Andersson. Myndigheten för skolutveckling redogör också för ämnets uppgift och 

innehåll vad gäller språk och kultur och i anslutning till detta behandlas också Jan Thavenius 

problematisering av kulturbegreppet och kulturarvet samt Skolverkets syn på kultur och 

kulturarv. Magnus Persson inkluderas också i diskussionen kring kulturinnehållet. Slutligen 

redovisas under denna rubrik tidigare forskning inom området som påvisar de olika teoretiska 

ämneskonceptioner som återfinns inom svenskämnet.  
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Språkforskares syn på ämnet Svenska som andraspråk 
Gunnar Tingbjörn (2004:759f) anser, i Svenska som andraspråk i ett utbildningspolitiskt 

perspektiv � en tillbakablick, att barn och ungdomar, med ett annat modersmål än svenska, 

har ett dubbelt mål för utbildningen. Detta innebär att de ska få undervisning i sitt andraspråk 

för att kunna lära sig sitt andraspråk. Samtidigt ska de inhämta kunskap i skolans övriga 

ämnen på det andraspråk som de samtidigt håller på att lära sig.    

 

Åke Viberg (1993:63f) är inne på samma linje som Tingbjörn, vilket han redogör för i 

Andraspråksinlärning i olika åldrar. Viberg skriver om inlärning av ett andraspråk, som 

innebär att eleven behöver utveckla en bas och en utbyggnad. Basen innefattar den 

språkbehärskning som barn med svenska som förstaspråk tillägnat sig innan de börjar skolan. 

Denna kunskap innebär att eleven uppnått en viss nivå på den muntliga färdigheten, 

behärskar språkets ljudsystem och har tillägnat sig den grundläggande grammatiken. Till den 

grundläggande basen räknas också, enligt Viberg, förmågan att kunna delta i samtal, att 

förstå och kunna göra sig förstådd. En annan viktig beståndsdel som måste tas i beaktande är 

ordförrådet. En svensk sjuårings basordförråd har uppskattats till 8000 � 10 000 ord.  

 

Utbyggnaden, enligt Viberg (1993), innefattar den språkbehärskning som utvecklas under 

skoltiden och under senare delar i livet. Hos andraspråkselever finns ofta luckor i basen 

vilket innebär att bas och utbyggnad måste utvecklas parallellt. Ämnet Svenska som 

andraspråk ska stödja inlärning av språket som sådant. Andraspråkselever lär sig ganska 

snabbt att utveckla ett vardagsspråk, men det tar betydligt längre tid att utveckla ett mer 

avancerat språk.  

 

Sjöqvist & Lindberg (1996) skriver om språkbehärskningen hos andraspråkselever i Svenska 

som andraspråk � varför det? De menar att uttalsbasen är mycket viktig för läsinlärningen. 

�Den utbyggnad som läs- och skrivutvecklingen innebär förutsätter att ljud och 

kombinationer av ljud kopplas till bokstäver och ord� (Ibid. s.89). Dessutom menar 

författarna att avvikande mönster i satsmelodi och intonation kan ställa till problem i 

ambitionen att föra fram information. När det gäller grammatisk kompetens menar Sjöqvist 

& Lindberg att budskapet måste komma före kravet på korrekthet. Att utveckla grammatiska 

färdigheter i andraspråket handlar om att kunna sammanföra betydelser och funktioner till en 

språklig struktur så att språket kan användas som ett verktyg för att tolka och producera 
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information. Grammatik i andraspråksundervisningen bör inte ske som isolerade moment, 

utan det måste knytas an till ett innehåll som är relevant för eleverna.  

 

I Svenska som andraspråk � En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning gör 

Myndigheten för skolutveckling (2007:22), precis som Åke Viberg, en åtskillnad mellan bas 

och utbyggnad som de benämner som vardagsspråk och kunskapsrelaterat språk. Det 

vardagsrelaterade språket ska utvecklas och nyanseras tillsammans med det 

kunskapsrelaterade språket, vilket krävs för att andraspråkseleven ska klara skolans alla 

ämnen. Ordförrådet ses enligt Sjöqvist & Lindberg (1996) som �den enskilda aspekt av 

språkbehärskningen som visat sig ha störst betydelse för skolframgång� (s.90). Vidare har 

kunskap om orden inte bara att göra med den direkta betydelsen utan språket reflekterar 

också den sociala och kulturella verklighet där det används. Myndigheten för skolutveckling 

(2007) menar också att ämnet svenska som andraspråk syftar till att �eleverna ska nå 

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

svenska som modersmål har� (s.21).  

 

Myndigheten för skolutveckling (2007:24) säger att innehållet som behandlas i ämnet ska 

vara meningsfullt för eleven samtidigt som ämnets olika delar ska behandlas. De menar att 

kursplanen öppnar för en funktionell färdighetsträning, som i praktiken skulle kunna innebära 

att utvecklandet av elevernas ordförråd, grammatik och stavningskunskaper kan ske när 

eleven talar, lyssnar skriver och tänker. Genom att i undervisningen förena begreppen tala, 

lyssna, läsa och skriva bildas också en helhet. För undervisningen innebär detta att alla mål 

hör samman och är viktiga delar i ämnet. En helhetssyn är eftersträvansvärd där språkliga 

färdigheter samspelar på ett funktionellt sätt. Innehållet i undervisningen ska kännas 

meningsfullt för eleven genom att knyta an till konkreta situationer och elevernas egna 

erfarenheter. Vidare skriver Myndigheten för skolutveckling att ambitionen är att utveckla 

elevens personlighet, etik och empati genom den erfarenhetsinriktade undervisningen som 

möter elevernas individuella förutsättningar och kunskaper.   

 

Genom den erfarenhetsbaserade undervisningen ska eleverna uppbära en väl utvecklad 

språkförmåga för kommunikation i olika situationer. Inger Lindberg (1996:31) säger i Språka 

samman! Om samtal och samarbete i språkundervisning att en grundläggande fråga för ett 

funktionellt synsätt är att utgå från vad eleven behöver språket till - i vilka sammanhang, 

situationer, roller och syften behöver inläraren kunna använda språket. Lindberg framhåller 
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också att språkundervisningen måste anpassas efter eleverna, efter deras speciella 

förutsättningar och behov vilket ger utrymme för en �optimal språkutveckling där olika 

aspekter på den kommunikativa språkförmågan kan integreras� (s.236) 

 

För att utveckla den kommunikativa förmågan krävs flerstämmighet och dialogiska 

sammanhang, enligt Myndigheten för skolutveckling (2007), vilket innebär att eleverna 

samtalar och samarbetar så att de kan lära av varandra i olika situationer. �Gensvaret eller 

responsen är kärnan i det dialogiska och flerstämmiga rummet� (s.27 Ibid). I How languages 

are learned framför Lightbown & Spada (1999) att en effektiv andraspråksutveckling sker i 

samspel med andra. Genom att bedriva undervisningen på så sätt att eleverna får utföra 

meningsfulla aktiviteter i interaktion med andra �tvingas� de att klargöra sina avsikter, tankar 

och åsikter som bidrar till en ömsesidig förståelse.  

 

�When learners are given the opportunity to engage in meaningful activities, 

they are compelled to negotiate for meaning, that is, to express and clarify their 

intentions, thoughts, opinions etc., in a way which permits them to arrive at at 

mutual understanding� (s.122).  

 

Vidare ger detta arbetssätt inlärarna kunskap om olika språkformer, ord och grammatisk 

struktur etc. Genom �recast� får eleverna möjlighet att ta del av språkvariation då man 

bekräftar och repeterar genom att återupprepa det sagda men på ett annat sätt. Lightbown & 

Spada (1999) menar att genom interaktion, i grupp eller i par, ökar språkflödet och 

möjligheten att klara av konversation på målspråket. För att interaktionen ska lyckas krävs det 

enligt Pauline Gibbons (2006:35-65) en medveten planering för par eller grupparbeten, vilket 

hon diskuterar i Stärk språket stärk lärandet. Beroende på hur övningarnas upplägg ser ut, hur 

grupparbetet organiseras och hur läraren bemöter sina elever påverkas det muntliga arbetet i 

klassrummet. Lindberg (1996) menar att bästa sättet att utveckla svenska som andraspråk är 

att arbeta i små grupper, där eleverna med olika språklig- och etnisk bakgrund kan känna sig 

trygga och göra sina röster hörda. Andra faktorer som kan påverka ett aktivt deltagande i 

klassrumsinteraktionen är personlighet, kön, etnicitet, kulturell bakgrund med andra 

könsrollsmönster. Även språkfärdigheter kan komma att ha verkan på elevernas möjligheter 

att komma till tals i klassrummet. Läraren utövar också inflytande på interaktionen och kan 

skapa en ojämn fördelning av talutrymmet.   
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I en undersökning som Myndigheten för skolutveckling (2007:25) gjort, har man tittat på 

andraspråksundervisningens innehåll genom vilken det framkommer att lärarna i 

undervisningen till största delen utgår från skönlitteratur medan läroboksbaserad 

undervisning är mindre prioriterat. När eleverna ska läsa utgår man inte bara från 

skönlitteratur utan även tidnings- och facktexter. Grammatik och rättstavning har enligt 

undersökningen inte alls något betydande utrymme. Redovisning av egna arbeten upptar inte 

heller någon stor del i undervisningssammanhanget.  

 

Undersökningsresultatet som diskuteras av Myndigheten för skolutveckling (2007) visar på 

att lärare idag värderar funktionalitet högre än formella färdigheter. Detta kan motiveras 

genom att kursplanen har en låg betoning på formella språkkunskaper när det gäller vad som 

krävs för att få betyget godkänt. Innehållet i undervisningen hämtas från läroplanens 

övergripande mål och kursplanens strävansmål, och undervisningen baseras i stor 

utsträckning från elevernas erfarenheter, behov och önskemål. Lärarna i undersökningen 

prioriterade kursplanemålen för muntlighet, reflektion och kritiskt tänkande. 

 

Anledningen till att jag valt ut ovanstående forskning är att jag anser att den är relevant för 

mitt arbete då den beskriver andraspråksinlärning och ger en bild av ämnesuppfattningar. De 

ämnesbeskrivningar som forskningen lyfter fram kommer att jämföras med de 

ämnesuppfattningar som återfinns i kursplanen och i lärarnas beskrivning av ämnet.   

 
Det vidgade textbegreppet  
Myndigheten för skolutveckling (2007) skriver om det vidgade textbegreppet. I sin förklaring 

uttrycker de att den språkliga kompetensen som ska utvecklas i ämnet Svenska som 

andraspråk står för mer än att kunna läsa och skriva. Myndigheten för skolutveckling (2007) 

menar att den �språkliga kompetensen även omfattar förmågan att samtala, reflektera, 

upptäcka förbindelser mellan olika kunskapsområden och ta ställning till och integrera ny 

kunskap med tidigare kunskap� (s.22).  

 

 
Att obehindrat kunna läsa och skriva finns inbäddat i den svenska samhällsstrukturen. 

Tidigare har den språkliga kompetensen (litteracitet) omfattat läs- och skrivkunnighet, men 

idag behövs fler kompetenser inom språkpraktiken. För att aktivt kunna delta i samhällslivet 

behövs ett funktionellt språk som är användbart inom många olika domäner. Qarin Franker 
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(2004:676ff) menar, i Att utveckla litteracitet i vuxen ålder � alfabetisering i en tvåspråkig 

kontext,  att utveckling av läs- och skrivkunskaper innebär mer än att bara kunna avkoda 

bokstäver och ord. Hon säger att det är genom att skapa kopplingar mellan det vi läser och 

det vi redan vet som vi förstår en text.  

 

Vidare tar Franker (2004) upp olika dimensioner av litteracitet: funktionell-, kulturell-, 

kritisk- och visuell litteracitet. Den funktionella litteraciteten innefattar förmågan att använda 

läsning och skrivning i praktiska situationer i samhället. Med kulturell litteracitet menas 

�sådan kulturellt inbäddad och underförstådd kunskap, som krävs för att aktivt delta i olika 

sociala och språkliga sammanhang i ett samhälle� (s.680). Kritisk litteracitet riktas mot ett 

kritiskt utforskande av språk och innehåll i texter för att kunna synliggöra underliggande 

budskap, som påvisar tänkta sociala och kulturella betydelser, men också ideologiska 

ståndpunkter. Detta synsätt inkluderar ett kritiskt förhållningssätt till hur texter medverkar till 

att konstruera sociala roller och upprätthålla maktrelationer. Bildtolkning nämns av Franker 

som ytterligare en dimension av litteracitet (visuell). Franker menar att det i det moderna 

samhället också ställs krav på hantering av visuella medier där bildsymbolik spelar en viktig 

roll. Bilder precis som skrift är kodade budskap vilket medför att det är svårt att tolka bilder 

som är producerade i en okänd social eller kulturell kontext.  

 

Myndigheten för skolutveckling (2007:23) talar också om det vidgade textbegreppet och 

litteracitet. Då unga i dag konsumerar och producerar via olika medier, där datorn är ett av de 

allra viktigaste medierna, räcker det inte med litteracitet i betydelsen läs och skrivkunnighet, 

utan det behöver utvecklas till att även omfatta Medial litteracitet. Lars Gustaf Andersson 

(1999) ställer sig frågan, i Mediekritik och mediepedagogik, om skolan inte borde ha lika 

kvalificerade bildningsmål för alla medier. Den retoriska frågan resulterar i förklaringen: 

�Kultur och kunskap i det nya samhället präglas av medierna, därför har skolorna ett 

mediepedagogiskt uppdrag� (s.74).  

 

I kursplanen för Svenska som andraspråk hör det till ämnets uppgift att arbeta utifrån det 

vidgade textbegreppet. Teorin kring litteracitet enligt Franker, Myndigheten för 

skolutveckling och Andersson återspeglar uppfattningar av vad det vidgade textbegreppet 

kan innebära. Även om Andersson skriver mer generellt om skolan anser jag att den har 

relevans för mitt arbete. I den analys jag ämnar att göra, av kursplanen och av resultatet, 

kommer litteracitetsbegreppet att granskas i förhållande till de olika ämneskonceptionerna.  



 

 12

Kultur och kulturarv 
I Bildning och kunskap förmedlar Skolverket (2002) att eleverna ska utveckla ett analytiskt 

och kritiskt tänkande samt formella språkkunskaper och kommunikativa färdigheter. Dessa 

kunskaper ska kunna användas i andra sammanhang, det vill säga utanför skolan, och vara 

hållbara över tid. Detta kan ses som en förberedelse för framtiden då dagens samhälle 

betonar vikten av ett analytiskt och kritiskt tänkande. Skolverket (2002) understryker också 

vikten av att eleverna ska kunna delta i ett demokratiskt samhälleligt liv. Skolan har till 

uppgift att förbereda eleverna för framtiden, för allmänbildande, fortsatta studier och 

yrkesliv. Samhällsutvecklingen kräver att skolans innehåll ständigt måste prövas. Samtidigt 

är det skolans uppgift att finna en balans mellan utvecklingens krav och att överföra 

kulturarv.  

 

Skolverket (2002) framhåller vikten av en förankring i den svenska kulturen och det svenska 

kulturarvet. De demokratiska traditioner som det svenska samhället bygger på är i en mening 

grunden för det kulturarv skolan ska förmedla. Samtidigt är mångkulturen utbredd i vårt land 

och som svar på detta uttrycker Skolverket (2002) att olika delkulturer hänger samman och 

därför kan det inte bara talas �i abstrakt mening om en kultur, vi måste känna igen olika 

kulturer som sammanvävs i olika kulturmönster� (s.61). Utöver detta förmedlar Skolverket 

att ett kulturarv innefattar historia och traditioner som hör till den gemensamma bakgrunden 

men viktigt är också inslag som lämnats av författare, konstnärer m.fl. Det svenska språket 

inkluderas också i det kulturella arvet.  

 

I Bara i mellanrummen färdas vi � om bildning i vår tid diskuterar Jan Thavenius (1999:55) 

de kulturella förändringarna och dess konsekvenser för frågor om kultursyn. Han menar att 

det inte finns någon enhetlig kultur utan att den är fragmentiserad och under ständig 

förändring. Trots den ständiga progressionen i vårt samhälle anser Thavenius i Läroplanen 

och kulturerna (1999:145) att svenskämnet behållt sin grundläggande karaktär med inriktning 

på en svensk och europeisk litteratur, uppslutningen kring en litterär kanon, och fasthållandet 

av en variant av svenska språket som skolans norm. Magnus Persson (1999) diskuterar i 

Kulturella värderingar de värden som skolan ska förmedla genom exempelvis 

litteraturundervisningen. Han menar att undervisningen �vilar på en värdegrund och förmedlar 

vissa värderingar � medvetet eller omedvetet� (Ibid s.116). Under senare halvan av 1800-talet 

lades grunden för det som brukar kallas litterär kanon, som till viss del levt vidare sedan dess. 
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Problemet med en kanon, enligt Persson, är inte dess själva existens utan att de medföljande 

värderingarna är outtalade eller att de tas för givna. Han menar att värdehierarkier måste 

synliggöras och bli föremål för en kritisk diskussion.  

 

Skolverket (2002) säger att det svenska språket ingår i det kulturella arvet, vilket Thavenius 

(1999:44) problematiserar genom att påstå att det aldrig bara funnits ett språk i Sverige och 

han nämner varianter som: fackspråk, manligt och kvinnligt språk, myndighetsspråk, lokala, 

regionala och sociala varianter av språk. Vidare menar han att språkbildningen har tagit parti 

för en variant, inte flerspråkliga miljöers blandning och växling, vilket resulterat i en skriftlig 

norm.   

 

Myndigheten för skolutveckling redogör för språk, kultur och kulturarv inom ämnet Svenska 

som andraspråk. Thavenius och Person avhandlar också tankar kring detta, fast i en mer 

generell skolanda. Trots det anser jag att de är relevanta för mitt arbete. Diskussionerna kring 

kultur, kulturarv och språk kommer att vara utgångspunkt för delar av den analys jag kommer 

att göra av kursplanen, men också vid en granskning av lärarnas syn på kultur, kulturarv och 

språk. Genom att jämföra teori och praktik kan jag närma mig olika ämnesuppfattningar. 

 

Olika svenskämnen 
Inom forskningsfältet finns det olika teoretiska definitioner av svenskämnet och dess uppgift. 

Även om dessa generellt beskriver konceptioner inom svenskämnet finner jag det relevant att 

utgå från denna forskning då kursplanerna för ämnena Svenska och Svenska som andraspråk 

innehåller fler likheter än skillnader. Dessutom gör eleverna inom de båda ämnena samma 

Nationella prov. 

 

Forskaren och författaren Per Olov Svedner (1999:16f) talar om svenskämnets uppdrag i 

Svenskämnet & Svenskundervisningen � närbilder och helhetsperspektiv där han delar in 

svenskämnets uppgift i sju olika ambitioner vilka benämns som: färdighets-, kreativitets-, 

kunskaps-, attityd-, medvetenhets-, bildnings- och ideologiambitionen. Det första området 

som Svedner beskriver har till uppgift att utveckla elevernas allmänna och specifika 

språkfärdigheter. Inom kreativitetsambitionen syftar undervisningen till att utveckla 

elevernas skapande språkliga förmåga i olika hänseenden. Kunskapsambitionen innefattar 

förmedling av kunskaper om språk och litteratur. Att göra eleverna intresserade och 
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engagerade för innehållet i svenskämnet, då särskilt litteratur och språk sker enligt Svedner 

genom attitydambitionen. Medvetenhetsambitionen syftar till att utveckla en allmän 

livskunskap och en medveten syn på verkligheten. Bildningsambitionen förmedlar 

kulturtradition och ansvarar för etiska och kulturella värden. Den sjunde och sista 

ideologiambitionen syftar till att fostra ideologiskt och etiskt. 

 

Pedagogiska gruppen i Lund har genomfört olika projekt utifrån sin grunduppfattning om 

ämnet och har genom detta urskiljt tre möjliga svenskämnen, vilka litteraturvetaren och 

litteraturdidaktikern Lars-Göran Malmgren (1996:87) definierar i Svenskundervisningen i 

grundskolan som: Svenska som färdighetsämne, Svenska som litteraturhistoriskt 

bildningsämne och Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne.  Dessa tre uppfattningar 

representerar, enligt Malmgren, vad som är centralt i svenskämnet.   

 

I den första svenskämneskonceptionen, färdighetsämnet, är det elevernas språkliga 

färdigheter (läsa, tala och skriva) som står i fokus. Tanken är att eleverna ska tränas i olika 

språkliga delfärdigheter, som övas in var för sig, vilket med tiden ska utveckla dem till goda 

språkanvändare. I det litteraturhistoriska bildningsämnet är litteraturläsning det huvudsakliga 

innehållet. Målet är att eleverna i skolan ska få en gemensam kulturell referensram genom en 

kanon av verk som alla bör ha en grundläggande kunskap om. Den tredje och sista 

ämneskonceptionen Malmgren talar om är det erfarenhetspedagogiska svenskämnet. Detta 

fält skiljer sig åt från de andra två genom att inte ha fasta studieförlopp utan undervisningen 

utgår från elevernas förutsättningar och erfarenheter. Innehållet är viktigt och bestäms med 

utgångspunkt i den aktuella elevgruppen där eleverna ska få utveckla den sociala och 

historiska förståelsen då det gäller mänskliga problem och erfarenheter.  Litteraturläsningen 

är betydelsefull då den gestaltar mänskliga erfarenheter.  Elevernas språkliga produktion 

eftersträvas i riktiga kommunikativa sammanhang. Undervisningen är mindre 

läromedelsstyrd då elevernas intresse och nyfikenhet på omvärlden ska bana väg för både 

språk- och kunskapsutvecklingen.  

 

Ulf Teleman (1991), professor i nordiska språk, säger i Lära Svenska � Om språkbruk och 

modersmålsundervisning att svenskämnet jämfört med andra ämnen inte har något eget 

innehåll sett ur styrdokumentens synvinkel. �Varken lärare eller elever kan läsa i läroplanen 

om vilket innehåll svenskämnet ska ha i nästa årskurs. Det blir ju de enskilda lärarna i mer 

eller mindre reellt samarbete med de inblandade eleverna som bestämmer innehållet� (s.26 
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Ibid). Teleman (1991:27f) skiljer också mellan tre ämnen vilka han talar om som Svenska 

som språkträning,  Svenska som språk och litteratur samt Svenska som livskunskap.  

 

Svenska som språkträning avviker inte från Malmgrens färdighetsämne, utan det handlar om 

muntlig och skriftlig språkträning. Undervisningen har inget givet innehåll utan tyngden 

läggs vid färdighetstränig.  Telemans Svenska som språk och litteratur lägger betoningen vid 

ett bestämt innehåll (litteratur och språk) som eleverna ska bli bekanta med. Inom detta ämne 

styrs språkinlärningen av arbetet med ett specifikt innehåll.  Svenska som livskunskap blir ett 

mer allmänt ämne, där litteratur och språk används för att belysa livsproblem. Elevernas 

erfarenheter bildar grund för ämnets innehåll. Teleman (1991) säger att �svenskämnet ska 

hjälpa individerna att utveckla sig till hela människor som kan ta vara på sig själva, kulturellt 

och politiskt� (s. 28).  

 

De teoretiska ämneskonceptioner som Svedner, Malmgren och Teleman definierat kommer 

att sättas i relation till de ämnesuppfattningar jag finner genom det analysarbete jag kommer 

att göra av kursplanen och lärarnas beskrivning av ämnet i praktiken. Jag anser att materialet 

är relevant då min avsikt är att ta reda på vilka konceptioner som går att läsa in i ämnet.  
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Resultat och resultatanalys 
Under denna rubrik presenteras först en analys av ämnesbeskrivningarna i kursplanen. I 

analysen kommer jag fortlöpande att relatera till den tidigare forskningen. Därefter 

presenteras lärarnas andraspråksämnen så som de framstår genom enkäterna och 

intervjuerna. Enkät och intervjuresultatet kommer att sättas i relation till de 

ämnesbeskrivningar som Svedner, Malmgren och Teleman teoretiserat.  

 

Analys av ämnesbeskrivningarna i kursplanen 
I kursplanerna för Svenska som andraspråk A och B betonas det att undervisningen ska 

utveckla elevernas språkförmåga när det gäller att tala, läsa och skriva, det som Malmgren 

(1996) kallar för Svenska som färdighetsämne. Genom att fokus läggs på språk återfinns även 

Svedners (1999) färdighetsambition. Goda språkkunskaper i olika sammanhang eftersträvas i 

kursplanerna då det är en grundförutsättning för att andraspråkseleverna kunna tillägna sig 

nya kunskaper och aktivt ska kunna delta i samhällslivet. Eleverna ska utveckla ett rikt 

ordförråd och lära sig att förstå och göra sig förstådda i olika sammanhang. I ämnet ingår 

också att öva sitt uttal. Kursplanen ger här uttryck för det dubbla mål andraspråkseleven ska 

utveckla, det som Tingbjörn (2004) och Viberg (1993) benämner som �bas� och 

�utbyggnad�.  Myndigheten för skolutveckling (2007) menar att detta innebär att utveckla ett 

vardagsspråk parallellt med ett kunskapsrelaterat språk och därför måste man se på ämnets 

olika delar som en helhet.   

 

Under rubriken Ämnets syfte, i kursplanen för Svenska som andraspråk, står det att 

utbildningens mål är att ge elever med ett annat modersmål �möjligheter att utveckla god 

förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska� (Skolverket 2006/07). I 

kursplanen står det ingenting om vad en god förmåga innebär. Det innebär att det är läraren 

som tar ställning till vad en god förmåga är, vilket innebär att uppfattningen kan komma att 

skilja sig åt från lärare till lärare.  Då tal och skrift betonas i kursplanen kan det vidgade 

textbegreppet få ett mindre utrymme i undervisningen vilket innebär att vissa kunskapskällor 

framhävs som viktigare än andra. Om det vidgade textbegreppet inte får ett lika stort utrymme 

som andra kunskapskällor, så förmedlar skolan en norm och en syn på vad som är viktig 

kunskap. Dessutom bidrar inte undervisningen till att ge eleverna de verktyg de behöver för 

att självständigt kunna förhålla sig kritiska till det som de möter utanför skolan, vilket 

Andersson (1999) också förespråkar. Skolans uppgift är inte att försvara den tryckta texten 
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som norm, men då kursplanen inte klart och tydligt understryker vikten av det vidgade 

textbegreppet riskerar lärarna att gå förbi den mediekompetens som svarar mot det 

informationsrika samhälle vi lever i och som eleverna bör erhålla genom sin utbildning. 

Synen på litteracitet delas av Qarin Franker (2004) och Myndigheten för skolutveckling 

(2007). De talar om det vidgade textbegreppet som innefattar mer än kunskaper i att läsa och 

skriva. Då kommunikation i dag innefattar olika medier och It krävs en språkpraktisk 

kompetens som kan användas inom en rad olika domäner och sammanhang.  

 

Vidare läggs stor vikt, i kursplanen, vid att eleven ska få möjlighet att utveckla ett funktionellt 

språk och kommunikativa färdigheter genom att få �rikligt med tillfällen att använda och 

utveckla sina färdigheter i att tala, lyssna, se, tolka, läsa och skriva och möta olika texter och 

kulturyttringar� (Skolverket 2006/07).  Kursplanen uttrycker inte vad ett funktionellt språk 

innebär, inte heller vad det är eleven ska kommunicera om eller i vilken kontext, därför måste 

läraren ta ställning till vad förevarande innebär. En funktionell nivå på språket kan variera 

beroende på vem mottagaren är. I ett klassrumssammanhang kan läraren, som är van att 

kommunicera med andraspråkstalare, ha lägre krav på den funktionella nivån, medan 

samhället kan ha andra förväntningar. Myndigheten för skolutveckling (2007) uttrycker att 

innehållet ska vara meningsfullt för eleven samtidigt som ämnets olika delar ska bearbetas. 

För undervisningen kan det innebära att språkutvecklingen kan äga rum när eleven talar, 

lyssnar, skriver och tänker.  

 

Skönlitteraturen framhålls i kursplanen som en källa till kunskap, men den ska också �öka 

elevernas medvetenhet om den betydelse skönlitteraturen har för språkutveckling och 

kulturförståelse� (Skolverket 2006/07). Det framkommer inte vilken skönlitteratur som ska 

vara en källa till kunskap inte heller vilken riktning förståelsen ska ta. Dessa otydliga 

formuleringar kan tolkas på en mängd olika sätt. Litteraturen som väljs ut kommer att 

förmedla en kultur, författad och tolkad av en person i en viss tidsanda. Samtidigt finns det 

otaliga andra författare som gett uttryck för andra tolkningar av samtiden. Det går inte att 

bortse från att författare tagit intryck av andra, för precis som i många andra sammanhang går 

det trender i de tankeströmningar som förekommer. Frågorna som kvarstår är om den svenska 

litteraturen helt och hållet kan ses som svensk och förmedlar den verkligen något som kan 

urskiljas som den svenska kulturen och det svenska kulturarvet? I den här delen av 

kursplanen, där skönlitteraturen framhålls som kunskapskälla, återfinns spår av Telemans 

(1991) Svenska som språk och litteratur och Svenska som livskunskap. I och med att 
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Skolverket understryker svensk litteratur som kunskapskälla finns det också drag av 

Litteraturhistoriskt bildningsämne enligt Malmgren (1996).  

 

I B-kursen ska tyngdpunkten ligga på svensk 1900-talslitteratur och dess författare. Genom 

skönlitteraturen ska eleverna enligt kursplanen utveckla en �beläsenhet i centrala verk [�] 

och tillägna sig kunskap om författarskap, epoker och idéströmningar i kulturer från olika 

tider� (Skolverket 2006/07). Kursplanen uttrycker inte vilka dessa centrala verk och författare 

är och inte heller vilka idéer som ska lyftas fram vilket innebär att det är läraren som ska välja 

ut innehållet. Skolverket (2002) säger att kulturarvet inkluderar viktiga inslag som lämnats av 

bland annat författare och konstnärer. Då samhälls och kulturvärderingar återfinns i 

skönlitteratur finns det risker med att använda den i skolan. I stället för att ta hål på fördomar 

eller vidga elevers perspektiv kan litteraturläsningen stärka ideologiska perspektiv och 

värderingar.  Det kan finnas en omedveten (eller medveten) kanon som är präglad av 

nationalism och idealism och som skiljer mellan hög och låg kultur. Persson (1999) menar att 

skolan kritiskt måste öppna klassrummen för att diskutera höga/låga kulturformer och 

problematisera hierarkin. Därtill kan rutinisering och en traditionell kanon medföra att andra 

medier får liten plats i undervisning, vilket i sin tur kan innebära att undervisningen inte tar 

hänsyn elevernas kunskapsbehov.  

 

Kursplanen formulerar att skolan ska sträva mot att eleven �fortsätter att utveckla den egna 

läskunnigheten på svenska, så att förmågan att tolka, kritiskt granska och analysera olika slag 

av texter, såväl skrift- som bildbaserade, svarar mot de krav som ställs i ett komplicerat och 

informationsrikt samhälle� (Skolverket 2006/07). Men vilka dessa texter och bilder är uppges 

inte i kursplanen. Problemet för läraren är att välja ut vilka texter som svarar mot dessa krav, 

vilket kan medföra att lärarens värderingar styr valet. Samtidigt ger detta utrymme för 

lärarens professionalitet. Myndigheten för skolutveckling (2002:28) inkluderar i ämnet 

förmågan att kunna samtala, reflektera, upptäcka förbindelser mellan olika kunskapsområden 

i språkkompetensen.  Dessa kunskaper ska kunna användas i andra sammanhang och vara 

hållbara över tid. 

 

Svedner (1999) nämner Bildningsambitionen som ska förmedla kulturtradition och ansvara 

för etiska och kulturella värden, som återfinns i kursplanen genom att elevens ska kunna 

uttrycka tankar, känslor och åsikter och reflektera över existentiella och etiska frågor och 

fördjupa förståelsen för människor med andra levnadsförhållanden och från andra kulturer 
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och kunna jämföra med den egna kulturbakgrunden. Vad denna �förståelse� inkluderar 

återges inte i kursplanen, istället är det ett ställningstagande som läraren får göra.  Samtidigt 

är det individens tidigare erfarenheter och kunskaper som bestämmer vilken förståelse som är 

möjlig och därmed också lärandet.  

 

Då eleverna ska bli förtrogna med �grundläggande demokratiska och etiska värden� 

(Skolverket 2006/07) återfinns ideologiambitionen i kursplanen, som enligt Svedner (1999) 

syftar till att fostra ideologiskt och etiskt. Ämnet ska fördjupa elevernas förståelse av livet i 

Sverige och det ska därmed också göra eleverna mer delaktiga i svenska förhållningssätt och 

traditioner. Det kulturarv skolan ska förmedla ska bevara den svenska kulturen och den 

demokratiska traditionen. I Bildning och kunskap framhäver Skolverket (2002) vikten av en 

förankring i den svenska kulturen vilken ska inkludera samhällets demokratiska traditioner. 

Kursplanen förmedlar emellertid en tvetydig målsättning, för vilken är egentligen den 

svenska kulturen och hur definieras den? Kultur är något som ständigt är under förändring 

och i dagens mångkulturella Sverige är olikheterna i samhället utbredda, vilket Andersson 

(1999:23-38) diskuterar. Genom medier och It kan befolkningen nu för tiden ta in hela 

världen i sitt hem, vilket formar kulturen och identiteten. Problemet för skolan blir då att 

definiera den gemensamma kulturen.  

 

Skönlitteraturen ska enligt Kursplanen också utveckla elevernas �fantasi och lust att lära� 

(Skolverket 2006/07). Formuleringen stämmer överens med Svedners (1999) attityd och 

kreativitetsambition. Inom attitydambitionen ryms också uttrycket för att eleverna ska vilja 

och våga använda språket i olika sammanhang och kunna anpassa det som uttrycks till den 

aktuella mottagaren. Att kunna uttrycka sig inför olika målgrupper är inte ett oproblematiskt 

mål. Det sociala sammanhanget är aldrig neutralt, utan är färgat av det genussystem och den 

maktstruktur som råder. Kursplanerna tar inte hänsyn till de svårigheter som kan uppstå i ett 

socialt sammanhang, särskilt i en grupp med olika etniska, kulturella, religiösa och språkliga 

bakgrunder. Då det inte finns någon vägledning i kursplanen för hur arbetet ska genomföras är 

det läraren själv som måste skapa goda förutsättningar för interaktion i den aktuella 

elevgruppen.  

 

Vidare dyker Svedners (1999) Kreativitetsambition upp i kursplanerna genom att kurserna ska 

lämna utrymme för både skrivande och förberett talande där eleven själv söker 

kunskapskällor, planerar, bearbetar och formar sina texter. Utrymme ska också ges för att 
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eleverna ska utveckla sitt personliga skrivande. Skolan ska sträva efter att eleven �utvecklar 

sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd, breddar sin 

stilistiska förmåga och får pröva olika texttyper och konstnärliga uttrycksmedel� (Skolverket 

2006/07). Problemet i denna formulering är att det inte uttrycks vad som ska väljas ut, vad ska 

eleverna skriva om, inom vilka olika genrer ska eleverna skriva samt vilka är de andra 

konstnärliga uttrycksmedlen?  

 

Beroende på lärarens ämnesuppfattning och kunskap får eleven utveckla sitt skrivande. Idag 

finns många olika genrer och tekniker för att uttrycka sig och lärarens kunnande kan härmed 

begränsa innehållet.  Ytterligare aspekter som det inte tas hänsyn till i kursplanen är vilken 

norm som ska fungera som rättesnöre i mångfalden av uttryckssätt. Enligt Thavenius (1999) 

har skolan tagit parti för och överfört en skriftlig norm, som inte räcker till för den 

pluralistiska mångfalden. Att eleven ska förbättra sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån 

andras råd kan innebära att det är läraren som ska ge respons på det skrivna, men det kan 

också innebära att eleven ska pröva sina texter inför andra. Då det i kursplanen står att 

eleverna ska få �bearbeta sina texter� kan lärare uppfatta det som att texter ska rättas och 

sedan läggas till handlingarna eller så kan uppfattningen resultera i ett processinriktat arbete 

där texten ska bearbetas ett flertal gånger innan de är färdiga för bedömning.  

 

Det finns också inslag av Svedners (1999) teoretisering kring Kunskapsambitionen genom att 

grammatik och ordkunskap nämns i kursplanemålen. Det finns inga riktlinjer för en 

grammatikundervisning i A- och B-kursen, men det står att eleven ska kunna använda sig av 

grundläggande regler för språkets användning och konstruktion och förstå �varför människor 

skriver och talar olika� (Skolverket 2006/07).  Problemet med denna formulering är att den 

kan tolkas som att eleven ska ha teoretiska kunskaper om språkets bruk och byggnad, vilket 

kan medföra en formell språkundervisning där grammatiklära står i fokus.  Frågan är om 

denna abstrakta undervisningsform fyller något behov hos andraspråksinlärarna? Sjöqvist & 

Lindberg (1996) menar att kunskaper i grammatik kan innebära att eleven ska kunna 

förmedla eller ta emot ett budskap så att mottagaren förstår. Vidare uttrycker kursplanen att 

diskussioner, jämföranden och analyseranden ska också bidra till att utveckla elevernas 

språkförmåga och de ska genom undervisningen få ett rikt och utvecklat ordförråd. 

Kursplanerna nämner inte vad det är för innehåll som ska utveckla elevernas språkförmåga 

och ordförråd.  Problemet med den öppna beskrivningen är att det är läraren som måste tolka 

och ta ställning till vad det är som ska diskuteras, jämföras och analyseras.  
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Svedners (1999) kunskapsambition återfinns också i kursplanerna genom att eleven ska 

utveckla �kunskap om det svenska språket, dess ständiga pågående utveckling, dess 

uppbyggnad, ursprung och historia� (Skolverket 2006/07). Det ligger inte någon större tyngd 

vid språkhistoria, men samtidigt kan dessa rader innefatta ett moment som får ett stort 

utrymme av undervisningen, beroende på lärarens val eller elevernas behov. Enligt 

Skolverket (2002) tillhör det svenska språket en del av kulturarvet. Jan Thavenius (1999:44) 

problematiserar det språk som skolan förmedlar då den norm som skolan anslutit sig till inte 

omfattar det mångfacetterade språk som har funnits och som fortfarande finns i vårt 

samhälle. Att se på språket ur ett historiskt perspektiv innebär att eleven får ta del av 

tolkningar. En historisk sammanfattning är alltid präglad av den som gjort tolkningarna.  

 

I kursplanen står det att eleverna ska förstå språkets betydelse för identiteten, vilket kan 

sammankopplas med medvetenhetsambitionen enligt Svedner (1999). Till detta kan också 

kopplas kursplanens uttryck för att eleven ska utveckla förståelse för varför det finns 

variation i hur människor talar och skriver på olika sätt. Som ett av delmålen anges också 

elevens kännedom om �oskrivna regler och rollförväntningar i samtal i den svenska kulturen� 

(Skolverket 2006/07). Detta kan utgöra ett problem för undervisningens innehåll. Eftersom 

det är läraren som ska göra bedömningen av vad det är som ska bearbetas kan viktiga 

perspektiv bli uteslutna. Språkliga växlingar kan bero på språkanvändarens bakgrund med 

variation i genus, språklig, kulturell, etnisk och socioekonomisk tillhörighet. Detta nämns 

inte i kursplanen. Vidare står det i kursplanen att eleven också ska utveckla förmågan att göra 

jämförelser mellan sitt modersmål och svenska och förvärva insikt i hur man lär sig, särskilt 

när det handlar om språkets roll. Jämförelsen ska också omfatta de kulturella och 

samhälleliga förhållandena mellan Sverige och ursprungslandet. Eleven ska också utveckla 

kunskap om andraspråksinlärning och förmågan att reflektera över sin tvåspråkighet och 

beskriva sina kunskaps- och färdighetsbehov samt planera och utvärdera sin inlärning.  

 

De opreciserade ämnesbeskrivningarna ger läraren möjlighet att utgå från den aktuella 

elevgruppens erfarenheter, vilket kan kopplas samman med Malmgrens (1996) 

erfarenhetspedagogiska svenskämne. Som ett av delmålen i kursplanen anges elevens 

förmåga att kunna samtala om aktuella frågor, och att eleven ska kunna jämföra � sociala, 

kulturella och språkliga företeelser � med egna erfarenheter. Att kunna samtala om aktuella 

frågor kan vara mer komplicerat än det låter, för vilka aktuella frågor ska eleverna samtala 

om. Ska de handla om politik, religion, väder, språk? Inriktningen kan ta vilken väg som helst 
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och då eleverna ska jämföra med egna erfarenheter kan det bli ett svårhanterligt ämne. Inom 

gruppen kan det finnas elever med olika religionstillhörigheter där hemländerna står i 

religionskrig gentemot varandra. Eleverna kan ha svårt sargade bakgrunder som kan bli svåra 

att hantera i en klassrumssituation. Därför kan jämförelserna och tillbakablickarna vara svåra 

inslag i undervisningen.  Återkopplingarna och de kontrastiva inslagen i kursplanen kring 

språk och kultur knyter också an till erfarenhetspedagogiken, där Myndigheten för 

skolutveckling (2007) menar att innehållet i undervisningen måste upplevas som meningsfullt 

för eleven och knyta an till tidigare erfarenheter. Med utgångspunkt i den erfarenhetsbaserade 

undervisningen ska språkförmågan utvecklas så att eleverna kan kommunicera i olika 

sammanhang. En förutsättning för denna utveckling är att eleverna får möjlighet att lära av 

varandra i kommunikativa sammanhang.  

 

Då det går att läsa in samtliga av de teoretiska ämneskonceptioner som Malmgren (1996), 

Svedberg (1999) och Teleman (1991) formulerat kan man också se att kursplanerna är 

relativt öppna för läraren att tolka och därmed bestämma sig för ut vad ämnet ska innehålla. 

Genom analysen av kursplanen tycker jag mig kunna urskilja en tendens där ett funktionellt 

språk står i fokus. För att eleverna ska kunna utveckla ett funktionellt språk finns det många 

vägar att ta. Undervisningen kan genom de öppna kursplanerna utformas med utgångspunkt i 

den aktuella elevgruppen och anpassas efter elevernas önskemål, men också efter vilka behov 

som finns. Vidare kan läraren forma ämnet med utgångspunkt i den egna kompetensen, den 

personliga uppfattning, i traditionen och de egna värderingarna. Detta innebär att det inte 

finns något givet innehåll för ämnet och därför kan tolkningarna vara många om vad eleverna 

egentligen ska lära sig på lektionerna i Svenska som andraspråk. För att skolan ska kunna 

förena sig med det utvecklande samhället är det bra att det finns utrymme för flexibilitet i 

kursplanerna samtidigt får inte lärarna en precisering av vad ämnet är. Lärarens 

ämneskonception kan genomsyra stora delar av undervisningen vilket kan bli ett bra 

utgångsläge för eleverna som ska utveckla kunskaper som kan användas i fortsatta studier 

och i samhällslivet. Samtidigt kan konceptionen styra undervisningen i en riktning som leder 

till att eleverna går miste om en undervisning som matchar just deras behov av kunskaper.  

 

Kursplanerna tar upp många beståndsdelar för vad ämnet ska innehålla. I praktiken kan det få 

konsekvenser där läraren �bockar av� delarna som enskilda moment, vilka man sedan inte 

återkommer till utan ser dem som genomförda. Den cykliska processen som är viktig för 

andraspråkselever kan gå förlorad. Därtill kan de olika delarna i kursplanen erhålla olika 
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status beroende på lärarens ämnesuppfattning och undervisningen kan då mynna ut i ett ämne 

där traditioner och enskilda uppfattningar styr innehållet. 

 

Lärarnas andraspråksämne i relation till Malmgren, Svedner och Teleman 
Inledningsvis redovisas resultatet av enkätundersökningen, där syftet var att få en 

övergripande uppfattning av lärarnas ämneskonception. Av de tio enkäterna jag skickat ut har 

jag fått tillbaka åtta. Då en av de återsända enkäterna inte var komplett ifylld har jag valt att 

inte använda den som material i arbetet. Avslutningsvis redogörs resultatet av de kvalitativa 

intervjuerna som skulle ge en djupare och mer nyanserad bild av hur lärarna uppfattar sitt 

ämne. Informanterna i undersökningen består av verksamma lärare inom ämnet.  

 

Enkäterna 
Om jag tittar på de övergripande frågorna kan det utläsas att lärarna arbetar med muntlighet i 

en stor omfattning. Skriftlighet får enligt fem av lärarna ett ganska stort utrymme, medan 

resterande ägnar en liten del åt skrivandet. Sex av sju lärare anger att läsningen får ett stort 

utrymme i undervisningen. Grammatiken får ett ganska stort utrymme i undervisningen 

enligt fem av lärarna medan de andra uppger att en liten del ägnas åt grammatiken. 

Utveckling av ordförrådet anses som viktigt då samtliga informanter uppger att de arbetar 

med att utveckla elevernas vokabulär i stor utsträckning. Vid en granskning av de 

övergripande momenten framstår andraspråksämnet som ett färdighetsämne. Malmgren 

(1996) definierar färdighetsämnet genom att eleverna ska tränas i olika delfärdigheter vilka 

allt eftersom ska utveckla elevernas förmåga att använda språket. Sedan finns det variation i 

hur informanterna arbetar med de olika momenten, vilket kommer att behandlas nedan. 

 

Muntligt arbete och muntlig utveckling 

Den första delen i enkäten handlade om muntligt arbete. Till att börja med presenterar jag 

resultatet av den övergripande frågan om det muntliga arbetets utsträckning i undervisningen. 

Därefter redogörs för det muntliga arbetets innehåll och omfattning i undervisningen.  
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I vilken omfattning arbetar du med muntlighet i undervisningen? 

 

 

 

 

 

 

När det gäller muntlighet i undervisningen har en av informanterna svarat att det muntliga 

arbetet sker i mycket stor omfattning. Fem av informanterna har angett att de arbetar med 

muntlighet i ganska stor omfattning, och en att arbetet sker i liten omfattning. De flesta av 

lärarna anser därmed att muntligheten får ett stort utrymme i undervisningen.  

 

Som jag tidigare nämnt finns det variation i hur arbetet utformas. Genom enkäterna 

framkommer det att den muntliga träningen till liten del består av uttalsträning enligt fyra av 

informanterna, till ganska stor del av två och till mycket stor del av en. Mer än hälften av 

informanterna ger därmed uttalsträningen en liten del av utrymmet i den muntliga 

undervisningen.  

 

Föredrag/redovisningar har en ganska stor del i det muntliga arbetet enligt fyra informanter, 

medan två anser att den får liten del av utrymmet och en menar att föredrag/redovisningar inte 

alls får något utrymme. Fyra av sju informanter ger föredrag/redovisningar en ganska stor del 

i den muntliga undervisningen medan övriga ger ett litet utrymme eller inget utrymme alls. 

Det råder därmed inte någon samstämmighet bland lärarna om momentets plats i 

undervisningen.  

 

Samtal och diskussioner som en del av den muntliga träningen får enligt en av informanterna 

mycket stor del av utrymmet, medan sex anger att samtal har ganska stor del av utrymmet. 

Detta tyder på att lärarna har en relativt gemensam syn på samtalets plats i undervisningen.  

 

En av informanterna har svarat att den muntliga träningen också sker genom innantilläsning, 

och en annan har angett att det sker i samarbete med ämnesläraren. 

 

De muntliga inslagen i undervisningen kan sammankopplas med Svedners (1999) 

färdighetsambition och Malmgrens (1996) färdighetsämne där den språkliga förmågan står i 

Muntlighet Antal 

Mycket stor omfattning 1 
Ganska stor 5 
Liten 1 
Inte alls  
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centrum vilken med tiden ska utveckla elevernas kunskap i att använda språket i olika 

sammanhang, det vill säga ett funktionellt språk.  Förberett talande i samband med 

föredrag/redovisningar visar också på kreativitetsambitionen enligt Svedner (1999). 

 

Skrivarbete och skrivutveckling 

Det andra momentet i enkäten handlade om skrivande. Till att börja med presenterar jag 

resultatet av den övergripande frågan om det skriftliga arbetets utsträckning i undervisningen. 

Därefter redogörs för det skriftliga arbetets innehåll och omfattning i undervisningen.  

 

I vilken omfattning anser du att du arbetar med skrivande i undervisningen? 

 

 

 

 
 

 

På frågan om i vilken omfattning lärarna arbetar med skrivande i undervisningen svarade fem 

av informanterna att de arbetar med skriftlighet i ganska stor omfattning, medan två anser att 

skrivandet får litet utrymme i undervisningen. Det finns ingen enhetlig syn på skrivandets 

plats i undervisningen. 

 

Av den skriftliga undervisningen ägnas liten del till elevernas egen fria produktion enligt fem 

av uppgiftslämnarna, medan två anser att ganska stor del av undervisningen anslås till fritt 

skrivande. Riktat skrivande får mycket stor och ganska stor del enligt fyra av informanterna, 

jämnt fördelat över de två alternativen. De övriga fyra informatörerna anser att det riktade 

skrivandet får liten del i undervisningen. Lärarna arbetar med processkrivning till mycket stor 

del enligt en av informanterna, medan tre anger att den får ganska stor del av undervisningen. 

Resterande informanter anger att processkrivningen får en liten del i undervisningen. De olika 

inslagen i skrivundervisningen får olika utrymme hos olika lärare vilket kan tolkas som att 

lärarna har en varierad syn på skrivmomentens plats i undervisningen.   

 

Då informanterna arbetar med skrivande sker det i till lika stor del genom egen fri produktion 

och riktat skrivande. Det fria skrivandet kan kopplas samman med Svedners (1999) 

kreativitetsambition, vilket syftar till att utveckla elevernas skapande språkliga förmåga. 

Skriftlighet Antal 

Mycket stor  
Ganska stor 5 
Liten 2 
Inte alls  
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Riktat skrivande och processkrivning ger utrymme att träna den språkliga förmågan inom 

olika genrer. Här återfinns Malmgrens (1996) färdighetsämne, men också Telemans (1991) 

svenska som språk och litteratur där språkinlärningen styrs genom ett bestämt innehåll.  

 

Läsarbete och läsutveckling 

Enkätens tredje moment gällde läsning. Först presenteras resultatet av den övergripande 

frågan om läsningens utsträckning i undervisningen. Därefter redogörs för läsarbetets innehåll 

och vilket utrymme det får i undervisningen. 

 
I vilken omfattning anser du att du arbetar med läsning i undervisningen? 
 
Läsning Antal 

Mycket stor 2 
Ganska stor 4  
Liten omfattning 1 
Inte alls  
 

När det gäller läsning anser två av informanterna att de arbetar med läsning i mycket stor 

utsträckning, fyra anger att de arbetar med läsning i ganska stor omfattning medan en gör det 

i liten grad. Även här skiljer sig lärarnas uppfattning åt men det går att uttolka att flertalet 

anser att läsningen får ett stort utrymme i undervisningen.  

 

Hur stor del av läsningen som ägnas åt skönlitteratur är enligt två av lärarna mycket stor, 

medan ytterligare tre svarar ganska stor och två av informanterna anser att skönlitteraturen får 

ett litet utrymme. Då fem av sju informanter arbetar med skönlitteratur i stor utsträckning kan 

det tolkas som att det är en viktig utgångspunkt i läsundervisningen, samtidig anger två av 

lärarna att man inte arbetar med skönlitteratur i någon större utsträckning, vilket visar att det 

inte finns någon enhetlig syn på litteraturens position i undervisningen.  

 

Där skönlitteraturen får en stor plats i undervisningen återfinns Svedners kunskapsambition 

som förmedlar kunskaper om språk och litteratur. Medvetenhetsambitionen kan också 

sammankopplas med litteraturläsningen, men också Malmgrens (1996) litteraturhistoriska 

bildningsämne. Då skönlitteratur ger form åt mänskliga problem och erfarenheter kan också 

spår av Malmgrens erfarenhetspedagogiska ämne urskiljas.  I de fall där skönlitteraturen inte 

har någon given plats i undervisningen visar det på att andra kunskapskällor ringas in som 

viktigare.  
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Sakprosa får enligt sju av uppgiftslämnarna ganska stort utrymme. Då samtliga informanter 

svarar på samma sätt kan det tolkas som att lärarna har en samstämmig syn på sakprosans 

plats i undervisningen. När sakprosa står på schemat återspeglar det kunskap som ska föras 

vidare. Kunskapsöverföring benämner Svedner som kunskapsambitionen. Samtidigt inryms 

medvetenhetsambitionen inom detta fält vilken syftar till att utveckla en allmän livskunskap.  

 

På frågan i vilken omfattning lärarna arbetar med annan läsning i undervisningen svarar fem 

av informanterna att de läser annat till liten del, medan en uppgiftslämnare anser att läsningen 

ägnas till mycket stor del åt annat. Vad �annat� är framkommer inte i enkäten, men det kan 

tänkas inrymma andra medier och kunskapskällor, vilka härigenom framstår som mindre 

viktiga.  

 

Grammatik i undervisningen 

Det fjärde momentet i enkäten berörde grammatik. Inledningsvis presenteras resultatet av den 

övergripande frågan om grammatik i undervisningen. Därefter beskrivs grammatikarbetets 

innehåll och vilket utrymme det  får i undervisningen. 

 

I vilken omfattning anser du att du arbetar med grammatik i undervisningen? 

 

 

 

 

 
 
När det gäller grammatikundervisningen uppger fem av lärarna att man arbetar med 

grammatik till ganska stor del, medan två uppger att man arbetar med grammatik i en liten 

omfattning. Då grammatik förekommer i de flesta av lärarnas undervisning finns det spår av 

Telemans (1991) språkämne där eleverna ska bli bekanta med ett angivet innehåll. Även 

Svedners (1999) kunskapsambition kan sammankopplas med lärarnas ämne.  

 

När man arbetar med grammatik sker det enligt fyra informanter till ganska stor del genom 

läromedel, medan tre anser att läromedelsbaserad grammatikundervisning får liten del. En 

formell grammatiklära kan spåras i lärarnas andraspråksämnen. Samtidigt tar undervisningen 

Grammatik Antal 

Mycket stor  
Ganska stor 5  
Liten omfattning 2 
Inte alls  
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olika inriktningar som visar att det inte finns en enhetlig uppfattning om grammatikens plats i 

undervisningen.  

 

På frågan om i vilken omfattning grammatikundervisningen sker genom elevernas egen 

produktion svarar två till mycket stor del, medan ytterligare tre svarar ganska stor del. En av 

informanterna anger att grammatikundervisningen utgår till liten del från elevernas egen 

produktion och en inte alls. När det gällde frågan om grammatikundervisningen sker genom 

elevernas egna frågor svarar en att det sker till mycket stor del, fem svarar ganska stor del och 

en svarar till liten del.  En av informanterna har angett att grammatiska förklaringar ibland 

sker med exempel och bilder. En annan har svarat att grammatikundervisningen sker genom 

genomgångar och exempel på tavlan. När undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas 

frågor och produktion kan en ambition om att utveckla ett funktionellt språk anas.  

 

Då det finns variation i de grammatiska inslagen omfattar undervisningen inte bara 

färdighetsträning utan baseras också på elevernas kunskaper och behov. Malmgren (1996)  

talar om det erfarenhetspedagogiska svenskämnet där undervisningen utgår från elevernas 

förutsättningar och erfarenheter och elevernas intresse och nyfikenhet ska ange inriktningen 

på undervisningen.  

 

Arbete med och utveckling av ordförråd 

Den sista delen i enkäten handlade om ordförråd. Först presenterar jag resultatet av den 

övergripande frågan om utveckling av ordförrådet. Därefter redogörs för det arbetets innehåll 

och vilket utrymme det får i undervisningen. 

 

I vilken omfattning arbetar du med utveckling av elevernas ordförråd? 

 

 

 

 

 

 

När det gäller utveckling av elevernas ordförråd svarade fem av informanterna att man arbetar 

till ganska stor del med det, medan två svarar till mycket stor del. Det råder en 

Utveckling av ordförråd Antal 

Mycket stor 2 
Ganska stor 5 
Liten omfattning  
Inte alls  
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samstämmighet bland lärarna om att utvecklingen av ordförrådet får ett stort utrymme i 

undervisningen.  
 

När man arbetar med utvecklande av ordförrådet sker det enligt två av informanterna till 

mycket stor del genom formell ordkunskapsträning, tre anser att det sker till ganska stor del, 

och två till liten del. Formell ordkunskap är följaktligen förekommande i undervisningen, 

vilket påvisar att det finns spår av Svedners (1999) färdighetsämne som ska utveckla 

allmänna och specifika språkfärdigheter.  

 

Utveckling av ordförrådet genom läsning sker till mycket stor del enligt fem, medan en 

informant svarar till ganska stor del och en till liten del. Därigenom kan det tolkas som att 

läsningen för flertalet av lärarna är en viktig utgångspunkt för att eleverna ska lära sig nya 

ord. En av informanterna anger också att ordkunskapsträningen också sker i samarbete med 

ämnesläraren och genom spel och datorer. En annan har svarat att det sker i samarbete med 

ämnesläraren. 

 

Då samtliga av lärarna bedriver en undervisning som strävar efter progression i elevernas 

ordförråd kan Telemans (1991) svenska som språkträning anas, där ett rikt ordförråd är viktigt 

för att eleven ska kunna använda språket inom olika kontexter. Svedners (1999) 

kunskapsambition inryms därmed också i lärarens ämnesuppfattning.  

 

Intervju med den första läraren 
Muntligt arbete och muntlig utveckling 

Det som läraren anser vara det viktigaste målet med momentet muntlighet i undervisningen 

är att eleverna ska utveckla sin kommunikativa förmåga.  

 

Enligt informanten är uttalsträningen viktig främst för elevens självkänsla, men också för 

vetskapen om att andra förstår vad som sägs. Uttalsträningen är också viktig för när eleverna 

använder sitt språk ute i samhället så blir de bemötta beroende på vilka språkkunskaper de 

har. När läraren arbetar med uttalsträningen sker det mycket genom högläsning av olika slag. 

Läraren uppger att arbetet med uttalsträning förekommer �så mycket som möjligt, alltid 

egentligen där det finns möjlighet�. 
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Föredrag och redovisningar äger rum i undervisningen men det beror på hur långt eleverna 

kommit i sin språkutveckling. Andraspråksläraren säger att det finns ett samarbete över 

ämnesgränserna där språkläraren ger stöttning när eleverna ska redovisa i andra ämnen. 

Stöttningen innebär att elev och lärare tillsammans ser över saker som strukturen, uttalet och 

grammatiken. Att ha samtal och diskussioner fyller en viktig funktion och det är något som 

läraren försöker ha �så mycket som möjligt�.  Samtal och diskussioner är ett ständigt 

återkommande moment i undervisningen.  

 

De muntliga inslagen i undervisningen kan sammankopplas med Svedners (1999) 

färdighetsambition och Malmgrens (1996) färdighetsämne, vilka syftar till att eleverna ska 

utveckla ett funktionellt språk som är användbart i olika sammanhang. Planerat talande genom 

föredrag/redovisningar visar på Svedners kreativitetsambition som ska utveckla elevernas 

skapande språkliga förmåga.   

 

Skrivarbete och skrivutveckling 

När det gäller skrivande i undervisningen säger läraren att det är viktigt för eleverna att kunna 

skriva, men att det ibland känns som att de får skriva �nog så mycket�. Informanten förklarar 

att då det ibland är väldigt stora grupper kan det vara svårt att hinna med alla elever och då får 

de arbeta med läroböcker med tillhörande övningsböcker �och ibland så blir det ju väldigt 

mycket sånt skrivande, att fylla i helt enkelt�. Samtidigt understryker informanten att det som 

ger eleverna mest är fritt skrivande. Att utveckla sin skrivförmåga är bra för elevens 

självkänsla och att de känner sig nöjda med att de kan skriva. Vidare säger referenten att 

språket blir mer konkret när det står nedskrivet och det är då också lättare att se vad eleverna 

har missat och vad det är som kan utvecklas. Det viktigaste målet med skrivundervisningen är 

att eleverna ska kunna skriva så att andra förstår vilket primärt handlar om kommunikation.  

 

Läraren understryker att både talande och skrivande i undervisningen i första hand handlar om 

kommunikation, att eleven ska kunna anpassa innehållet genom att tänka på: �vem är det som 

ska ta emot det här [�] vilka kunskaper har de [�] och vad vill jag förmedla [�] det handlar 

om att få ut budskapet helt enkelt�. 

 

Både riktat skrivande och egen fri produktion förekommer i undervisningen. Det fria 

skrivandet uppvisar drag av Svedners (1999) kreativitetsambition, medan riktat skrivande 
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åskådliggör Malmgrens (1996) färdighetsämne  och Telemans (1991) Svenska som språk och 

litteratur, där ett bestämt innehåll anger inriktningen på undervisningen.  

 

Läsarbete och läsutveckling 

Informanten uppger att läsning får ett stort utrymme i undervisningen. Då läraren arbetar med 

läsning utgår arbetet från läroböcker, men även andra typer av texter som tidningstexter, 

faktatexter i anslutning till ett aktuellt tema som behandlas och annat som verkar vara 

intressant. Skönlitteraturen anses också vara en viktig kunskapskälla. Anledningen till att man 

läser skönlitteratur är att eleverna får ett sammanhang och att läsningen får �fram känslor på 

ett helt annat sätt än om man läser i en lärobok och det finns också så mycket i böckerna som 

kan kittla elevernas fantasi och få fram andra tankar än vad man har när man börjar�. Vidare 

säger informanten att eleverna kan få en inblick i den svenska kulturen genom att läsa svensk 

litteratur. Dessutom lär eleverna sig tänka och därför finns det många anledningar att läsa 

skönlitteratur, berättar läraren. Det viktigaste målet med läsningen är förståelsen säger 

informanten.  

 

Då läraren arbetar med att utveckla elevernas läsförmåga återfinns drag av Malmgrens (1991) 

färdighetsämne. Då skönlitteraturen anses vara en viktig kunskapskälla kan Svedners (1999) 

kunskapsambition och medvetenhetsambition spåras. Informanten framställer vikten av att 

locka fram känslor, fantasi och tankar, vilket kan liknas vid Svedners attitydambition där 

eleverna ska bli intresserade och engagerade för innehållet. Att få inblick i den svenska 

kulturen är ett av målen med litteraturläsningen, stämmer överens med Malmgrens 

litteraturhistoriska bildningsämne där eleverna ska få en grundläggande och gemensam 

kulturell referensram. En mindre läromedelsstyrd undervisning som skapar intresse och 

nyfikenhet på omvärlden är förenlig med Malmgrens erfarenhetspedagogiska ämne.  

 

Läsning av lärobokstexter, tidningstexter och faktatexter återspeglar kunskapsöverföring, 

vilket är förenligt med Svedners kunskapsambition, men också med medvetenambitionen som 

ska utveckla en allmän livskunskap.    

 

Grammatik  

Grammatik i undervisningen sker i varierande omfattning. Informanten uppger att det beror 

på vilka elever som ingår i den aktuella gruppen. Samtidigt säger läraren att det blir 

grammatiska inslag varje dag. När läraren jobbar med grammatik utgår upplägget från eget 
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material. Det kan vara något som har hänt, stått i tidningen eller något som eleverna eller 

läraren själv varit med om. Utifrån detta skriver läraren exempel på tavlan och så tittar de på 

meningarna; varför det står som det står, hur det skulle bli om något ord tas bort, hur det 

skulle bli om tempuset ändras.  Läraren säger att det �finns så otroligt mycket att ta ur och att 

det beror på var någonstans de är i sin inlärning�. Läraren säger att det finns de som kan lära 

språket på naturlig väg, det vill säga utan att lära sig någon grammatisk term. Själv tror hon 

dock att eleverna lär sig snabbare genom grammatiken �och kan man grammatiken sen förut i 

sitt eget språk eller ett annat då ser man ju att det går mycket fortare och jag tror att man blir 

säkrare i språket�. Läraren tillägger att eleverna inte behöver kunna allt, men i alla fall de 

viktigaste delarna.  

 

Att utveckla kunskaper om grammatik stämmer överens med Malmgrens (1996) 

färdighetsämne där olika språkliga delfärdigheter behandlas men också Svedners (1999) 

kunskapsambition som ger plats åt förmedling av kunskaper om språk. Samtidigt utgår 

undervisningen från elevernas aktuella utbildningsståndpunkt och kan baseras på elevernas 

erfarenheter, vilket är i likhet med Malmgrens erfarenhetspedagogiska svenskämne. Även 

Telemans (1991) Svenska som språk och litteratur kan förenas med den aktuella lärarens 

ämne där eleverna ska bli bekanta med ett visst språkligt innehåll.  

 

Arbete med och utveckling av ordförråd 

Informanten menar att arbetet med att utveckla elevernas ordförråd är viktigt. Vidare uppger 

läraren att då eleverna ska bredda sitt ordförråd sker det väldigt individuellt eftersom eleverna 

utvecklas i olika takt. De elever som vill kan få använda sig av läroböcker både i och utanför 

skolan, vilket innebär ren ordkunskapsträning. Vidare uppger läraren att det kommer upp nya 

ord hela tiden vid samtal och diskussioner och vid läsning.  

 
I undervisningen förekommer formell ordkunskapsträning vilket påvisar drag av Svedners 

(1999) färdighetsämne. Telemans (1991) svenska som språkträning återfinns också vilket 

innebär att ett rikt ordförråd är viktigt för att kunna använda språket i olika sammanhang.  

 

Mediers plats i undervisningen.  

Genom intervjun framkommer det att andra medier än tidningar är lite förekommande i 

undervisningen. Läraren uppmanar sina elever att se på svenska program så som debatter, 
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nyheter och film för att träna upp förmågan att höra. �Det är viktigt att träna upp sig att höra 

det hör ju ihop med kommunikationen�, säger informanten.  

 

Ämnets huvudsakliga uppgift 

Informanten uttrycker att ämnets viktigaste uppgift är att eleverna ska få möjlighet att 

utveckla ett språk så att de kan klara sig och få ett utrymme i samhället. Ämnets huvudsakliga 

uppgift är att utveckla ett funktionellt språk och därför är ämnets väsentliga innehåll också 

kommunikation. Språket ses som viktigt för �utan språket är man egentligen inte så mycket�. 

I lärarens ämneskonception framhävs främst av allt det som Svedner (1999) benämner som 

färdighetsambitionen. Malmgren (1996) talar också om ett färdighetsämne där språkliga 

färdigheter i att tala, läsa och skriva står i fokus vilket ska resultera i att eleverna blir duktiga 

språkanvändare.  

 
Intervju med den andra läraren 
Muntligt arbete och muntlig utveckling 

Informanten anser att uttalsträningen är viktig för att talet ska låta svenskt och för att det 

påverkar stavningen. Uttalsträningen antar olika former beroende på elevernas bakgrund. Det 

kan innebära att eleverna läser och läraren antecknar för sig själv och ibland får eleverna läsa 

�och så spelar jag in så att de kan höra sig själv�. 

 
Föredrag och redovisningar förekommer i undervisningen. Arbetet med redovisningar kan gå 

till så att eleverna ska göra korta redovisningar vilka de får tid att förbereda. Det kan 

exempelvis handla om �vad har ni för traditioner hemma hur går det till när någon gifter sig 

hur tar man hand om de äldre i ditt land�.  

 
När det gäller samtal och diskussioner svarar informanten att: �Det finns ju hur mycket 

utrymme som helst�. Även här utgår informanten från den aktuella elevgruppen och menar att 

det inte generellt går att uttala sig om arbetsformer för att �jag använder olika vägar beroende 

på vilka elever jag har�. De primära målen med den muntlig undervisning är att eleven ska 

kunna ta sig fram i det svenska samhället, enligt informanten.  

 

Genom de muntliga inslagen i undervisningen uppvisar läraren en ämneskonception som 

innehåller drag av Svedners (1999) färdighetsambition och Malmgrens (1996) 

färdighetsämne. Teleman (1991) beskriver ämnet som Svenska som språkträning vilket 
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innehåller muntlig och skriftlig språkträning. Förberedda tal som utgår från elevernas 

erfarenheter och kunskaper kan sammankopplas med Svedners kreativitetsambition men 

också det erfarenhetspedagogiska ämne som Malmgren talar om.  

 

Skrivarbete och skrivutveckling 

Informanten säger att skrivträning och skrivande är viktigt för andraspråkselever då �det 

befäster tanken på något sätt� och eleven får möjlighet att reflektera och bearbeta sin egen 

uppfattning. Skrivande ses som ett jättebra sätt för att fånga den egna tanketråden och hålla 

kvar den.  

 

Arbetet med skrivande tar sin utgångspunkt i att eleverna ska utveckla ett reflekterande. 

Under skrivarbetet får eleverna utrymme att skriva i sin egen takt och teckna ned sina egna 

tankar. Det skrivna kan sedan utgöra underlag för att gå vidare till diskussioner eller andra 

texter. Informanten talar indirekt om skrivandet som en process där man börjar med idéer och 

sedan går till bedömning och att ställa frågor till texten. Om det finns �elever som är ungefär i 

samma nivå kan de jobba mot varandra [�] träna sin egen iakttagelseförmåga och sin egen 

utveckling genom att titta på en annan text och göra på ett positivt sätt�. Eleverna får 

möjlighet att uttrycka vad som är bra med den aktuella texten, vad man vill veta mer om.  

 

Det finns inget särskilt utrymme för fri skriftlig produktion enligt informanten. Istället utgår 

undervisningen och skrivandet från fakta för att det ska finnas något att �gripa tag i�. 

Informanten uppger att undervisningen antar den här formen då �det är väldigt många som 

behöver utveckla sin tanke och reflektionsförmåga�. Därför får riktat skrivande ganska stor 

plats i undervisningen. Det riktade skrivandet utgår ofta från något de läst om. Skrivandet sker 

då inom olika genrer: �man kan göra dagbokssidor, man kan göra insändare, man kan få in 

alla möjliga texttyper�. Skrivandet används också för att eleverna ska ha något meningsfullt 

att jobba med när läraren jobbar med en annan elev.  

 

Att läraren ger utrymme för eleven att reflektera och bearbeta de egna tankarna och 

uppfattningarna talar för Malmgrens (1996) erfarenhetspedagogiska ämne där innehållet är 

viktigt och bestäms utifrån den aktuella elevgruppen. Svenska som livskunskap är enligt 

Malmgren ett ämne där litteratur och språk används för kasta ljus på livsproblem vilket den 

aktuelle läraren behandlar i sitt ämne genom att eleverna får tänka igenom sina egna 

uppfattningar. Svenska som språkträning inryms också i lärarens ämnesuppfattning genom det 
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processinriktade arbetet där eleverna får bearbeta och förbättra sin skriftliga framställning. 

Det riktade skrivandet formas av en bestämd utgångspunkt i skrivandet vilket liknar det som 

Teleman (1991) kallar för Svenska som språk och litteratur där språkinlärningen styrs av ett 

specifikt innehåll.   

 

Läsarbete och läsutveckling  

De primära målen med läsundervisningen är att eleverna ska lära sig svenska traditioner och 

skaffa sig ett ordförråd så att de har redskap för att kunna studera i Sverige. 

 

Informanten uppger att �jag jobbar väldigt mycket med läsning�. Läsundervisningen utgår 

från tidningar, böcker, romaner och noveller. Det är sällan läroböcker förekommer i 

undervisningen av andraspråkseleverna. Skönlitteraturen används för att skapa nyfikenhet och 

spänning och �så kan jag ju göra precis vad som helst av det�. Oftast läses svenska författare 

för att få in det svenska samhället och svenska traditioner. Läraren tror att den här typen av 

läsning kan vara ett bra sätt för invandrare som kommer från en helt annan kultur att lära om 

den svenska kulturen. Texter som behandlas tillhör också den äldre litteraturen och den äldre 

kulturen som exempelvis Selma Lagerlöf och Johan Ludvig Runebergs Fänrik ståls sägner.  

 

Läsning av sakprosa förekommer också, men det beror på vilka elever som ingår i den 

aktuella gruppen. Arbetet med sakprosa kan innebära att de läser texter som läraren sedan 

ställer frågor till. Därtill försöker läraren alltid göra skrivövningar med utgångspunkt i det 

lästa. 

 

Användningen av varierade texter visar på Telemans (1991) Svenska som språk och litteratur, 

där språkinlärningen styrs av ett särskilt innehåll. Litteraturläsningen syftar till att eleverna 

ska lära om det svenska samhället, kulturen och traditioner, vilket står i likhet med Svedners 

Bildningsambition som förmedlar kulturtradition och som åtar att föra över kulturella och 

etiska värden. Samtidigt visar läsundervisningen att den tar avstamp i den aktuella 

elevgruppen vilket åter visar på det erfarenhetspedagogiska ämnet som Malmgren (1996) 

beskriver.  Att lära sig om den svenska kulturen och de svenska traditionerna kan kopplas 

samman med Svedners (1999) medvetenhetsambition. Eftersom läsningen också ska väcka 

elevernas intresse ses Svedners attitydambition i lärarens ämnesuppfattning. Då läsningen 

också syftar till att utveckla elevernas ordförråd finns också Malmgrens färdighetsämne i 

lärarens ämnesuppfattning.  
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Grammatik 

Intervjupersonen uppger att: �det tar väldigt lång tid innan jag kör grammatik � det kommer 

när de behöver det�. Vidare anser läraren att eleverna behöver kunna �lite grann� om 

grammatik och att det är viktigt att kunna prata om språket. När grammatik väl förekommer i 

undervisningen sker det inte genom renodlade grammatiklektioner utan momentet integreras i 

annan undervisning.  

 

Den låga betoningen på grammatik i undervisningen visar på lärarens uppfattning om dess 

betydelse i ämnet. Samtidigt förekommer grammatik och det visar spår av det ämne Svedner 

(1999) kallar för kunskapsambitionen som förmedlar kunskaper om språk.  Informanten 

uppger att grammatik kommer när eleverna behöver det vilket kan sammankopplas med 

Malmgrens (1996) erfarenhetspedagogiska ämne.  

 

Arbete med och utveckling av ordförråd 

Utveckling av elevernas ordförråd sker hela tiden, säger informanten. Arbetet behandlar 

synonymer, värdet av ordet så att eleverna �ska få en uppfattning om stilen på ordet�. Arbetet 

sker genom läsning och skrivning, men det kan också utgå från elevernas egna frågor om ord 

som de själva snappat upp.  

 

Informanten uppger att det sker ett ständigt pågående arbete med att utveckla elevernas 

ordförråd, vilket kan liknas vid det som Svedner (1999) beskriver som färdighetsambitionen 

där elevens språkfärdigheter ska utvecklas. Den undervisning läraren talar om visar också spår 

av det erfarenhetspedagogiska ämnet som Malmgren (1996) talar om. Att arbeta med ordens 

stilnivå och konnotationer förmedlar kunskaper om språk enligt Svedners kunskapsambition.  

 

Mediers plats i undervisningen 

Informanten uppger att tidningar används i undervisningen, men inte så mycket TV. Någon 

gång används film som de sedan bearbetar. Att använda olika medier är svårt då 

elevgrupperna är så blandade, säger läraren.  

 

Ämnets viktigaste uppgift  

Enligt informanten är ämnets viktigaste uppgift att eleverna ska lära sig svenska så att de 

klarar sina studier i Sverige och så att de kan klara sig själva. För att eleverna ska klara en 

förlängd utbildning krävs ett funktionellt språk, och det är språket som är det viktigaste 
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innehållet i undervisningen, enligt intervjupersonen. Genom den sista frågan i intervjun 

betonas det färdighetsämne som Malmgren (1996) talar om vilket ska göra eleverna till 

duktiga språkanvändare. Teleman (1991) urskiljer de muntliga och skriftliga färdigheterna i 

Svenska som språkträning.  
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Resultatdiskussion 
 I diskussionen kring Svenska som andraspråk pekar forskningen på att ämnet Svenska som 

andraspråk utgör en förutsättning för flerspråkiga elever att lyckas i skolan, arbetslivet och i 

samhället. För att eleverna ska lyckas som studenter, arbetstagare och samhällsmedborgare 

ska de genom utbildningen utveckla ett funktionellt språk, vilket bekräftas av Myndigheten 

för skolutveckling (2007). De menar att språket ska nå en nivå som kan jämställas med elever 

som har svenska som modersmål. Lärarna i min undersökning poängterar också det som 

forskningen lyfter fram och de menar att eleverna måste utveckla ett funktionellt språk som 

är användbart i skolan och i samhället.  Detta bekräftas också genom Skolverkets (2006/07) 

beskrivningar där den funktionaliserade språkundervisningen återfinns i kursplanen.  

 

Det dubbla målet med undervisningen, enligt Viberg (1993), Tingbjörn (2004) och 

Myndigheten för skolutveckling (2007), handlar om att eleverna ska lära sig de 

grundläggande dragen i språket, samtidigt som de ska utveckla ett mer avancerat språk som 

behövs för att klara vidare studier. Detta innebär bland annat att eleverna ska lära sig att 

behärska språkets ljudsystem. Genom lärarna i intervjuerna framstår uttalet som viktigt, för 

att talet ska låta svenskt och för att andra ska förstå. Samtidigt arbetar inte lärarna i 

enkätundersökningen med uttalsträning i någon stor omfattning, då mer än hälften anger att 

uttalsträningen får ett litet utrymme i undervisningen.   Vad som kan tolkas genom resultatet 

är att uttalet inte är det viktigaste för att eleverna ska utveckla ett funktionellt språk. Liksom 

Myndigheten för skolutveckling ser Sjöqvist och Lindberg (1996) uttalet som en del av den 

grundläggande språkbehärskningen och de menar att den är viktig för att kunna föra fram 

budskap, men också för läsningen. Den kommunikativa förmågan har således samröre med 

uttalsförmågan. 

 

Vidare framhåller Viberg (1993) att till de grundläggande dragen i språket räknas också den 

grundläggande grammatiken. Detta utvecklas av Sjöqvist & Lindberg (1996), som menar att 

grammatikkunskaperna ska fungera som verktyg för att eleverna ska kunna förstå och göra 

sig förstådda. Om grammatiken ska kunna fungera som ett verktyg för kommunikation måste 

undervisningen ske i anslutning till elevernas egen kommunikation, vilket den gör till stor del 

enligt lärarna i enkätundersökningen. Grammatikens plats i lärarnas praktik får ett varierat 

utrymme. Grammatikundervisningen framstår som viktig i enkäterna, då fem av sju lärare 

uppger att man arbetar med grammatik i en ganska stor omfattning. Samtidigt ger lärarna i 
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intervjuerna en varierad och dubbel bild av grammatikens ställning. En informant arbetar 

med grammatik i varierande omfattning, ändå sker arbetet varje dag. Vidare framkommer det 

att elever kan lära språket på naturlig väg, men att det går fortare att lära språket om eleven 

kan grammatik.    

 

Förutom grammatik betonar Viberg också ordförrådet som en del av den grundläggande 

språkförmågan. Det jag ser, genom enkäterna, är att samtliga lärare arbetar med att utveckla 

ordförrådet i en stor omfattning. De intervjuade lärarna understyrker också vikten av att 

utveckla ordförrådet. Ordförrådet måste då ses som en viktig del för den funktionella 

språkbehärskningen. Det är bara en informant som uppgett att ordkunskapsträningen sker i 

samarbete med ämnesläraren. Ett sådant samarbete borde vara av vikt, då Sjöqvist & 

Lindberg hävdar att ordförrådet är viktigaste aspekten för skolframgång. Vidare när det gäller 

att utveckla ett funktionellt språk, utöver de grundläggande delarna, menar Viberg att 

eleverna ska utveckla ett mer avancerat och kunskapsrelaterat språk för att klara vidare 

studier. Även Skolverket (2006/2007) visar, i kursplanerna, på att eleverna ska utveckla ett 

språk som de har användning för både i och utanför skolan i olika kommunikativa 

sammanhang.   

 

Enligt den analys jag gjort ger ämnesbeskrivningarna i kursplanen utrymme för att forma en 

undervisning som är erfarenhetsbaserad, samtidigt som färdighetsträning och 

litteraturhistoria ryms inom ämnet. Genom granskningen framkommer det att Malmgrens, 

Svedners och Telemans ämnesbeskrivningar är förenliga med Skolverkets beskrivningar av 

ämnet. Samtidigt går det att urskilja en starkare betoning på språket, som läraren inte kan 

bortse från. Tonvikten ligger på att eleverna ska utveckla ett språk som är användbart i olika 

kommunikativa sammanhang. Här måste jag ansluta mig till Ulf Teleman (1991), som menar 

att svenskämnet inte är ett ämne med ett eget innehåll. Genom min analys har inte heller 

Svenska som andraspråk ett självbärande innehåll.  

 

Malmgren (1996) urskiljer ett färdighetsämne där målet är att utveckla eleverna till goda 

språkbrukare. Vidare delar Malmgren in ämnet i ett litteraturhistoriskt bildningsämne och ett 

erfarenhetspedagogiskt, som i större utsträckning betonar innehåll och kommunikation. De 

beskrivningar som Malmgren gör är överensstämmande med de ämnesbeskrivningar som kan 

urskiljas i enkätstudien. Genom några enkäter framträder ämnet som ett språk- och 

färdighetsämne, medan andra enkäter visar på ett andraspråksämne som betonar det som 
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Teleman (1991) kallar för Svenska som språk och litteratur. De ambitioner som Svedner 

(1999) beskriver ger en bredare bild av ämnet. Dessa återfinns till stor del, men det går inte 

att läsa in samtliga ambitioner i lärarnas ämnesuppfattning med utgångspunkt i enkäten 

(ideologi, attityd och bildningsambitionen). Anledningen till att inte alla ambitioner går att 

spåra i enkäterna kan bero på att frågorna var begränsade och inrymde därför inte möjlighet 

till ett djupare svar. Samtidigt kan det ses som att dessa inslag har fått ge vika för andra mer 

språk och litteraturinriktade moment.  

 

Intervjuresultatet visar också att lärarnas ämneskonceptioner innehåller drag av de teoretiska 

ämneskonstruktioner som Malmgren, Svedner och Teleman förklarat. Det enda som genom 

intervjuerna inte går att läsa in i lärarnas ämnesuppfattningar är ideologiambitionen, enligt 

Svedner. Orsaken till att ideologiambitionen inte går att se i de intervjuade lärarnas 

ämnesuppfattningar kan vara att man framhåller andra delar som primära. Genom 

intervjuerna framkommer det att lärarna då fokuserar mer på språk och kommunikation, när 

det handlar om andraspråkseleverna.  

 

Genom enkäterna och intervjuerna blir det uppenbart att det bland lärarna inte finns någon 

total samstämmighet i fråga om ämnets innehåll. Lärarnas ämneskonceptioner skiljer sig 

därmed åt från varandra. Resultatet visar att det finns olika vägar att gå för att eleverna ska 

uppnå ett funktionellt språk. Myndigheten för skolutveckling (2007) talar precis om denna 

möjlighet i kursplanen. Samtidigt arbetar alla informanterna med delarna tala, läsa, skriva 

grammatik och ordförråd, vilka framstår som viktiga inom forskningsfältet, men arbetet sker 

i olika omfattning och med olika inriktning. Detta kan ses som ett arbete med det Viberg 

(1993) benämner som bas och utbyggnad, det vill säga att lärarna arbetar med att utveckla 

språkets grundstenar samtidigt som de inriktar sig mot att utveckla ett mer avancerat språk. 

Genom enkäterna och intervjuerna får jag veta att språket och den kommunikativa förmågan 

tränas genom olika moment i undervisningen. För att språket, som tillägnas inom de olika 

delarna, ska bli funktionellt måste de tillsammans utgöra en helhet. En helhetssyn är något 

som Myndigheten för skolutveckling (2007) förespråkar. I sitt resonemang lyfter de fram 

vikten av att de olika delarna samspelar på ett funktionellt sätt. Risken med ett ämne som är 

uppdelat i tydliga moment kan för eleven innebära att undervisningen blir begränsad och att 

den därmed inte inkluderar språket i andra hänseenden.  
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Den undersökning som Myndigheten för skolutveckling (2007) gjort visar på att 

undervisningen till största delen utgår från skönlitteratur. Grammatik, rättstavning och 

redovisning av eget arbete får inte något stort utrymme undervisningen. Genom enkäterna 

framkommer det att sakprosa får ett ganska stort utrymme i undervisningen, enligt samtliga 

informanter. Skönlitteraturen har inte en lika stark ställning bland lärarna vilket står i motsats 

till Myndigheten för skolutvecklings resultat. Grammatikundervisningen, den som kommer 

fram i enkäterna, sker i en ganska stor omfattning enligt fem av informanterna. Även om inte 

samtliga lärare ger samma utrymme för grammatiken framstår den som en viktigare 

utgångspunkt i arbetet, jämfört med Myndigheten för skolutvecklings undersökning. 

Resultatet som diskuteras av Myndigheten för skolutveckling visar på att lärare värderar 

funktionalitet högre än formella färdigheter. Intervjupersonerna i min undersökning 

understryker också att eleverna ska utveckla ett funktionellt språk men arbetet tar olika 

riktningar jämfört med det som Myndigheten för skolutveckling kommit fram till.   

Anledningen till att arbetet tar olika vägar kan ha sin utgångspunkt i lärarens 

ämnesuppfattning, men också i vilken syn läraren har på hur man lär sig ett andraspråk. 

Resultatet av de olika undersökningarna visar att Svenska som andraspråk blir ett ämne som 

undervisas på olika sätt. Olikheterna som framkommer genom undersökningen föder frågan 

om lärarna undervisar i samma andraspråksämne?   

 

Det finns inom forskningen, kursplanerna och hos lärarna en gemensam uppfattning av att 

eleverna ska utveckla en god förmåga att kommunicera. Ett av sammanhangen som är viktiga 

för språkutvecklingen är det sociala samspelet. Myndigheten för skolutveckling (2007) 

menar att eleverna ska utveckla ett funktionellt språk och en kommunikativ förmåga som är 

användbar i olika sammanhang. Skolverket (2006/07) uttrycker i kursplanen att eleverna ska 

utveckla en �god förmåga att kommunicera�. Inom forskningen kring svenska som 

andraspråk betonas interaktionens roll för språkutvecklingen. Lindberg (1996), Gibbons 

(2006) samt Lightbown & Spada (1999) deklarerar vikten av att språket utvecklas i samspel 

med andra. Genom enkätundersökningen och intervjuerna framkommer det att samtalets 

plats i undervisningen är viktig och får ett stort utrymme. I min undersökning kommer det 

inte fram hur läraren arbetar med interaktionen och vilka tankar som står bakom samtalets 

plats i undervisningen.  Det sociala sammanhanget är viktigt då eleverna kan lära av varandra 

och få stöttning av läraren. Problemet med det sociala sammanhanget är att frågor om makt 

och status kommer till uttryck. Det kan handla om talutrymmet, om turtagningen, om rätten 

att ställa frågor och om vem som har rätten att tolka. Ett socialt samspel antar sällan formen 



 

 42

av omedelbara kommentarer, utan det är ett spel som förs under ytan. Att kunna uttrycka sig 

inför olika målgrupper är ett viktigt, men inte ett oproblematiskt mål och inslag i 

undervisningen. Beroende på lärarens intentioner och planering samt gruppens 

sammansättning kan undervisningen anta olika former och resultatet - att kunna uttrycka sig 

inför olika mottagare - kan variera från situation till situation.  

 

Vägen till en god kommunikativ förmåga och ett funktionellt språk kan se olika ut. Resultatet 

i enkäterna och intervjuerna visar på att lärarnas ämneskonceptioner och val av innehåll i 

undervisningen varierar. I enkäterna väljer några lärare att arbeta mer med uttalsträningen, 

medan andra ger mer utrymme för samtal och diskussioner. När det gäller skrivande 

fokuserar två lärare på fri skriftlig produktion, medan fyra av de andra lärarna ägnar mer tid 

åt riktat skrivande. En förklaring till att ämnet framträder i olika skepnad kan vara de öppna 

ämnesbeskrivningarna som ger lärarna utrymme att fritt forma sin undervisning.  

 

De öppna kursplanerna ger plats för lärarens tolkning och därmed möjlighet att använda olika 

vägar och innehåll för måluppfyllelsen. Dessa synpunkter delar jag med Myndigheten för 

skolutveckling (2007) som menar att språkutvecklingen kan ske under olika aktiviteter. 

Enligt kursplanerna ska eleverna nå samma mål och få en likvärdig utbildning. Samtidigt kan 

de opreciserade kursplanerna skapa osäkerhet kring vad ämnet ska innehålla och hur målen 

ska nås och därför återfinns drag av skillnader i lärarnas ämneskonceptioner. 

Ämnesinnehållet kan också påverkas av en mängd omgivande faktorer. Lärarens ålder, kön 

och utbildningsbakgrund kan påverka valet av innehåll. Beroende på när och var läraren 

utbildat sig kan de då rådande ämneskonceptionerna ha lämnat spår i den ämnesuppfattning 

som läraren utvecklat. Synen på kunskap, kultur och kulturarv, materialtillgången på den 

aktuella skolan kan styra valet av innehåll i undervisningen. Även kollegors syn på ämnet 

kan forma lärarens uppfattning. Attityder, värderingar och traditioner kan vara avgörande för 

hur ämneskonceptionen levandegörs och utvecklas. Styrdokumenten och debatten i samhället 

är också faktorer som kan ha inflytande över lärarens idé om ämnets innebörd.  

 

För att få veta mer om hur lärarna uppfattar sitt ämne har jag gjort både enkäter och 

intervjuer. Även då det funnits möjlighet att utveckla svaren i enkäterna har få informanter 

valt att fördjupa eller utvidga svaren. Detta kan tolkas som att enkäterna omfattat de 

svarsalternativ som passar för lärarnas ämneskonceptioner, eller så har informanterna inte 

förmått sig att utveckla svaren.  
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Genom enkätundersökningarna framkommer det att skönlitteratur får en stor del av utrymmet 

i undervisningen, enligt fem av lärarna. Samtidigt framkommer det inte hur lärarna arbetar 

med skönlitteratur. Intervjuerna ger inte heller någon djupare bild av hur lärarna bearbetar 

skönlitteraturen som läses med eleverna. En av informanterna uppger att man kan göra precis 

vad som helst av det. Skönlitteraturen kan fylla en mängd funktioner som medel i 

undervisningen. Det kan vara ett medel för det språkutvecklande arbetet, för att gynna 

ordförrådet och den stilistiska medvetenheten, men också för att påvisa olika skapade 

föreställningar om omvärlden.  Att läsa och bearbeta litteratur kan också innebära att man 

arbetar med form och innehåll med hänsyn till litteraturhistoriska aspekter där eleverna lär sig 

om litteratur och kultur, eller så kan arbetet ske genom ett mer erfarenhetsinriktat perspektiv 

där elevens tolkningar utgör den huvudsakliga bearbetningen.  

 

I Skolverkets kursplaner (2006/07) och i Myndigheten för skolutvecklings (2007) skrivelse 

framträder skönlitteraturen som en viktig källa till kunskap. Skönlitteraturen ska öka 

språkmedvetenheten men också hjälpa eleverna att utvecklas som människor, bli förtrogna 

med den svenska kulturen och det svenska kulturarvet. Beroende på vilket innehåll som väljs 

ut förmedlas språk, kultur och kulturarv. Genom intervjuerna framhålls skönlitteraturen som 

en länk till att lära om det svenska samhället, den svenska kulturen och svenska traditioner. 

Frågan är då vilket språk, vilken kultur och vilket kulturarv det är som förmedlas? En av 

informanterna nämner Selma Lagerlöf och Johan Ludvig Runeberg. Frågan är om dessa kan 

ses som representanter för den svenska kulturen? Finns det några författare alls som kan 

representera det svenska kulturarvet? Skolverket och Myndigheten för skolutveckling pratar 

om vår kultur och vårt kulturarv, men vilken är vår gemensamma kultur och vad innefattar 

vårt kulturarv? Skolverket (2002) skriver om samhällets demokratiska traditioner men också 

om historia, traditioner, inslag som lämnats av författare. Därtill inkluderar Skolverket också 

språket som en del av kulturarvet. Problemet jag ser med att prata om kultur och kulturarv 

delar jag med Thavenius (1999) som menar att det inte finns någon homogen kultur. Istället är 

den uppdelad och står under en ständig förändring.  

 

Lärarna framhåller att litteraturen ska bilda eleverna när det gäller samhälls och kulturfrågor, 

samtidigt säger resultatet inget om lärarens uppfattning om vilken den svenska kulturen är och 

inte heller hur innehållet behandlas. Frågan kvarstår; vilken kultur ska skolan bearbeta, hur 

ska kulturarvet definieras, vilket språk tillhör kulturarvet? Innehållet kan definieras i en 
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mängd olika inriktningar och som jag ser det behöver skolan medvetandegöra och 

problematisera det som sägs tillhöra den svenska kulturen och vårt gemensamma kulturella 

arv. Persson (1999) diskuterar vikten av att problematisera hierarkiska värderingar som 

återspeglas i valet av litteratur i skolan. Om det i undervisningen inte finns möjlighet att 

skrapa på ytan för att se vad som döljer sig innanför skalet kan eleverna inte heller upptäcka 

mönster och dolda betydelser, vilket är en viktig förutsättning för att eleverna ska kunna 

utveckla ett kritiskt och analytiskt tänkande som behövs för att kunna medverka i 

samhällslivet. I enkäterna och intervjuerna nämns inte något om ett kritiskt och analytiskt 

tänkande, vilket inte stämmer med Myndigheten för skolutvecklings forskning vars resultat 

visade att lärarna prioriterade ett kritiskt tänkande.  

 

De olika kompetenserna som behövs inom språkpraktiken är att kunna använda språket i olika 

situationer i samhället. Enligt Franker (2004) krävs det kulturell-, kritisk- och visuell 

litteracitet för att eleverna ska kunna förhålla sig till olika informationskällor. Enkäterna visar 

på att lärarna i liten utsträckning använder sig av andra informations- och kunskapskällor, än 

skönlitteratur, sakprosa och läromedel, för att utveckla elevernas språkförmåga. Intervjuerna 

visar också det begränsade användandet av andra kunskapskällor än de tryckta. 

Tidningsartiklar nyttjas medan andra medier får en liten plats i undervisningen. Dessa val 

understryker och förmedlar hierarkiska värderingar. Vårt moderna samhälle är präglat av 

medier därför behöver eleverna verktyg för att kunna förhålla sig till mediekulturen lika väl 

som de behöver kunna förhålla sig till litteratur och andra informationskällor.  Myndigheten 

för skolutveckling (2007) och Lars Gustaf Andersson (1999) understryker en mediepedagogik 

som ett mål för utbildningen.  

 

Det är orimligt att bortse från medier i undervisningen då den språkliga norm som överförs i 

form av tryckta texter ger inte en bild av den språkliga variation som har funnits och 

fortfarande finns i samhället. Lärarna i intervjuerna använder och bearbetar främst tryckta 

texter. De ger också grammatikundervisningen ett betydande utrymme. Dessa val förmedlar 

en språklig norm och tar inte hänsyn till den variation som finns i samhället och bland 

språkanvändarna. Den språkliga mångfalden är utbredd i vårt samhälle och därför måste den 

språkliga pluralismen få plats i undervisningen. Thavenius (1999) belyser också den språkliga 

variationen genom att påstå att det aldrig funnits ett enda språk som använts i tal och skrift av 

alla i hela landet. Lindberg (1996) sällar sig också till tankarna om språkliga skillnader genom 

att poängtera att variationerna kan bero på vilket kön man tillhör, men det etniska och 
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kulturella ursprunget kan också påverka språket. Om kurserna i Svenska som andraspråk 

verkligen ska förbereda eleverna för det kommande samhällslivet måste ämnet också ge 

eleverna möjlighet att möta den mångfald av informationskällor som finns i vårt moderna 

samhälle. Det funktionella språket måste innefatta mer än att kunna läsa, samtala och skriva.  

 

Problemet med kursplanen är att dess vaga innehåll är åtskild från den värld barn och 

ungdomar växer upp i, där mediabruset dånar högre än någonsin. Kursplanens fragmentariska 

beskrivning av andra kunskapskällor än tryckta texter kan resultera i att undervisningen blir 

till ett hinder för delar av elevskaran som inte känner sig hemma i skolans kultur. Därför kan 

skolan heller inte bortse från de omgivande informationskällorna. I enkäterna visar lärarna 

inte några tendenser till att bejaka medier i undervisningen. Lärarna i intervjuerna uttryckte att 

de inte heller använder andra medier i någon större utsträckning. En av lärarna såg på film 

någon enstaka gång med eleverna och den andra läraren uppmuntrade sina elever att se film 

och TV utanför skoltid. Bristen av medier i undervisningen går stick i stäv med Myndigheten 

för skolutveckling (2007) som menar att innehållet i ämnet ska knyta an till elevernas 

erfarenheter för att undervisningen ska kännas meningsfull. Den erfarenhetsbaserade 

undervisningen ska bidra till att utveckla den språkliga och kommunikativa kompetensen.  

 

Avslutningsvis kan det konstateras att målet med andraspråksundervisningen är att eleverna 

ska nå en funktionell behärskning av språket som ligger i nivå med den som 

modersmålstalande elever har. Genom min undersökning framkommer det att en funktionell 

behärskning inkluderar en rad olika språkkompetenser. Synen på det funktionella språket 

varierar bland informanterna i undersökningen. Sammantaget ska språket kunna användas i 

olika kommunikativa syften och vara eleven till nytta i studier och i samhällslivet. Ett 

funktionellt språk innebär att eleven kan göra sig förstådd och förstå andra i muntliga och 

skriftliga sammanhang. I anslutning till detta behövs också kunskaper om det svenska 

samhället men också en kulturell kompetens med insikt i svenska traditioner. För eleverna 

innebär detta att de får ta del av ett urval av innehåll. Det stoff som väljs ut ger eleverna 

möjlighet att lära om ett språk och en bestämd kultur, som visar den språk- och kultursyn 

skolan har. Då dagens kursplaner inte är konkreta är det lärarens tolkning och kunskaper som 

avgör vad ämnet ska innehålla, och detta anger undervisningens inriktning. Det empiriska 

materialet i undersökningen visar på att lärarnas andraspråksämnen antar olika former och 

innehåll, och därmed ser ämnet olika ut. Problemet med att undervisningen skiljer sig åt är 

eleverna ska nå samma mål och att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Då lärarna 
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inte har samma innehåll i undervisningen så kanske eleverna heller inte får jämförbara 

kunskaper, som svarar mot de samhällskrav som finns. Olikheterna i lärarnas 

ämneskonceptioner kan förklaras av de öppna kursplanernas utformning vilka kan skapa 

osäkerhet i fråga om vad ämnet ska innehålla. Samtidigt kan skillnaderna bero på att de 

tolkningsbara kursplanerna lämnar utrymme för lärarna att anpassa undervisningen till 

eleverna och planera arbetet med utgångspunkt i deras behov och intressen.  Olikheterna 

kanske också kan förklaras av att ämnet är relativt ungt och har därför inte heller präglats av 

tradition och historia i någon större utsträckning.  

 

Genom det arbete jag här har genomfört har jag fått insikt i att det inte finns någon enhetlig 

uppfattning av ämnet Svenska som andraspråk. Den ämnessyn läraren har kommer att 

avspegla sig i utformningen av ämnet. Kursplanen ger läraren riktlinjer för undervisningen. 

Samtidigt är kursplanen öppen och vidlyftig vilket ger läraren möjlighet att skapa en varierad 

undervisning som är anpassad efter elevernas behov. Bakom varje val i undervisningen står en 

tolkning, gjord av den aktuella läraren, som får följder för undervisningen. Beroende på vilket 

innehåll jag som lärare väljer ut förmedlas en språk-, kunskaps- och kultursyn. För att undvika 

att förmedla en språklig och kulturell norm behöver jag i undervisningen öppna för en 

diskussion och problematisering av innehållet. Ett kritiskt och analytiskt tänkande är därför av 

största vikt och jag som lärare måste också, inför mina val, låta den kritiska reflektionen vara 

levande.  

 
Förslag till vidare forskning 
Under arbetets gång har frågor om andraspråksundervisning och lärares ämneskonceptioner 

fötts vilket resulterat i idéer till fortsatt forskning.  

 

!Då jag under arbetets gång haft problem med att få tag i informanter som undervisar i 

ämnet verkar ämnet ha en låg status i skolan. Svaren jag fått på vissa skolor har varit att 

exempelvis specialpedagogen har hand om andraspråkseleverna eller att de inte har någon 

andraspråkslärare för tillfället. Därför skulle det vara intressant att ta reda på vilken status har 

ämnet bland lärare, ledning, elever. Vilka konsekvenser får det för ämnet? 

 

!Genom de besök jag gjort på olika skolor har lärare uttryckt att ämnet svenska som 

andraspråk har en låg status både bland lärare och inom organisationen. Därför skulle det 

vara intressant att veta i vilken omfattning andraspråksundervisningen bedrivs. Får alla som 
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har rätt till andraspråksundervisningen läsa ämnet svenska som andraspråk? Vem avgör vilka 

eleverna är som ska läsa svenska som andraspråk? Hur många elever i grundskolan får 

undervisning i svenska som andraspråk? Hur många av dessa elever läser sedan svenska som 

andraspråk på gymnasiet?  

 

!I vilken omfattning sker andraspråksutvecklingen över ämnesgränserna. Hur ser andra 

ämneslärare på sitt ansvar att utveckla elevernas språkförmåga? Har man någon gemensam 

språkpolicy för att utveckla andraspråkselevernas språkförmåga? 

 

!Skiljer sig lärarnas ämneskonceptioner åt beroende på den egna kompetensen och 

utbildningen inom ämnet? Skiljer sig lärarnas ämneskonceptioner åt beroende på om läraren 

själv läst svenska som andraspråk eller inte. Skiljer sig lärarnas ämneskonceptioner åt 

beroende på ämneskombinationen i den egna utbildningen? 

 

!Vilken kultursyn har andraspråkslärarna? Vilket kulturarv är det som förmedlas? Finns det 

någon outtalad kanon bland andraspråkslärarna? 

 

!Enligt den undersökning jag gjort framkommer det att medier har ett litet utrymme i 

undervisningen. Varför ser det ut så? Hur jobbar lärare med medier i undervisningen? 
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Bilaga 1 - Enkäten 
 
1. Muntlighet 
 
I vilken omfattning anser du att du arbetar med muntlighet i undervisningen?      
Det vill säga uttalsträning, föredrag/redovisningar och samtal/diskussioner.   
     
Mycket stor omfattning      Ganska stor omfattning    Liten  omfattning       Inte alls            
        "                                    "                                               "                      " 
 
 
Hur stor del av det muntliga arbetet ägnas åt: 
 
Uttalsträning?    Mycket stor del     " 

Ganska stor del     "       

Liten del                "     

Inte alls                 "          

                                                                                                                      
 
Föredrag/redovisningar?  Mycket stor del     " 

Ganska stor del     "       

Liten del                "     

Inte alls                 "          

 
 
Samtal och diskussioner?  Mycket stor del     " 

Ganska stor del     "       

Liten del                "     

Inte alls                 "          

 

Sker den muntliga träningen genom annat? Ange vad? 

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������. 
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2. Skriftlighet 
 
I vilken omfattning anser du att du arbetar med skrivande i undervisningen? Det 
vill säga egen fri produktion och riktat skrivande. 
 
Mycket stor    Ganska stor          Liten omfattning    Inte alls            
        "                     "                     "                      " 
 
 
Hur stor del av det skriftliga arbetet ägnas åt: 
 
Egen fri produktion?  Mycket stor del     " 

Ganska stor del     "       

Liten del                "     

Inte alls                 " 
 
 
 

Riktat skrivande?   Mycket stor del     " 

( exempelvis: tidningsartiklar, debattartiklar, Ganska stor del     "       

insändare,noveller, dikter, essäer, uppsatser Liten del                "     

recensioner, läsloggar, utredande texter, Inte alls                 " 
brev, referat, etc.) 

 
 
I vilken omfattning arbetar du med processkrivning? 
 
   Mycket stor del     " 

Ganska stor del     "       

Liten del                "     

Inte alls                 " 
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3. Läsning 
 
I vilken omfattning anser du att du arbetar med läsning i undervisningen? 
 
Mycket stor    Ganska stor       Liten omfattning    Inte alls            
        "                     "                    "                      " 

 
Hur stor del av läsningen ägnas åt: 
 
Skönlitteratur?  Mycket stor del     " 

Ganska stor del     "       

Liten del                "     

Inte alls                 " 

 
 
Sakprosa?  Mycket stor del     " 

Ganska stor del     "       

Liten del                "     

Inte alls                 " 

 
Annat?  Mycket stor del     " 

Ganska stor del     "       

Liten del                "     

Inte alls                 " 

 
 
 
4. Grammatik  
 
I vilken omfattning anser du att du arbetar med grammatik i undervisningen? 
 
Mycket stor    Ganska stor      Liten omfattning    Inte alls            
        "                     "                     "                      " 
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I vilken omfattning sker grammatikundervisningen genom: 

 
Läromedel ?   Mycket stor del     " 

Ganska stor del     "       

Liten del                "     

Inte alls                 "          

 

Elevernas egen produktion? Mycket stor del     " 

Ganska stor del     "       

Liten del                "     

Inte alls                 "          

 

 

Elevernas egna frågor?  Mycket stor del     " 

Ganska stor del     "       

Liten del                "     

Inte alls                 "          

 

 
 
Sker grammatikundervisningen på annat sätt? Ange hur?  
 
�������������������������������������

�������������������������������������

������������������������������������� 

 

5. Utveckling av ordförråd  
 
I vilken omfattning arbetar du med utveckling av elevernas ordförråd? 
 
Mycket stor    Ganska stor       Liten omfattning    Inte alls            
        "                     "                  "                         "                       
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Hur arbetar du med utveckling av elevernas ordförråd? 
 
Genom formell ordkunskapsträning?   Mycket stor del     " 

Ganska stor del     "       

Liten del                "     

Inte alls                 "          
 
 
Genom läsning?   Mycket stor del     " 

Ganska stor del     "       

Liten del                "     

Inte alls                 "          
 
 
Annat? Ange i sådana fall vad. 
�������������������������������������

�������������������������������������

������������������������������������� 

 

 

Kan du tänka dig att ställa upp som informant i en intervju?                      Ja     " 
             Nej   " 
 
Om Ja ange hur jag kan nå dig:  
  
Namn��������������������. 

Skola��������������������. 

Telefonnr������������������.. 

E-post�������������������� 
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Bilaga 2 � intervjuguide 
 
!Berätta om arbetets syfte 

!Fråga om bandspelaren och informera om konfidentialitet. 

 
Muntlighet 

!Anser du att det är viktigt med uttalsträning för andraspråkselever?  

!I vilken utsträckning arbetar du med uttalsträning?  

!Hur arbetar du med uttalsträning? Varför arbetar du så? 

!Vad fyller uttalsträningen för funktion i undervisningen? 

!I vilken utsträckning arbetar du med föredrag/redovisningar?  

!Hur arbetar du med denna typ av redovisningar? Varför arbetar du så?  

!Vilket utrymme finns för samtal och diskussioner i undervisningen? Varför ser 

undervisningen ut så? 

 

Skriftlighet 

!Anser du att det är viktigt med skrivträning för andraspråkselever? 

!Vilket utrymme finns för skrivande i undervisningen?  

!Hur arbetar du med skrivutveckling?  

!Varför ser undervisningen ut så? 

!I vilken omfattning arbetar du med fri skriftlig produktion? 

! Hur arbetar du med fritt skrivande i undervisningen? Varför arbetar du så? 

!Hur omfattande är riktat (genre) skrivande i undervisningen?  

!Hur arbetar du med riktat skrivande? Varför ser undervisningen ut så? 

!Vad fyller skrivandet för funktion i undervisningen? 

 

Läsning 

!I vilken omfattning arbetar du med läsning i undervisningen? 

 !Hur arbetar du med läsning? Varför arbetar du så? 

!Hur stor del av läsningen ägnas åt skönlitteratur? Kan du motivera valet? 

!Hur arbetar du men skönlitteratur?  

!Vad anser du att skönlitteraturen fyller för uppgift i undervisningen? 
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!Hur arbetar du med sakprosa, varför ser upplägget ut så? 

!Vad anser du är de primära målen med tal, läs och skrivundervisningen?  

 

Grammatik 

!Vilket utrymme finns för grammatikarbete i undervisningen?  

!Hur ser grammatikundervisningen ut?  

!Vad anser du att grammatikundervisningen fyller för uppgift och hur viktig är den i 

undervisningen?  

!Genomför du rena grammatiklektioner eller integreras grammatikundervisningen i annan 

undervisning? 

 

Ordförråd 

!I vilken omfattning arbetar du med utveckling av elevernas ordförråd? 

! Hur arbetar du med utveckling av elevernas ordförråd? Varför arbetar du så?  

!Vad anser du att ordförrådsutvecklingen fyller för funktion och hur viktig är den i 

undervisningen? 

 

Mediers plats i undervisningen 

I vilken omfattning arbetar du med medier i undervisningen? 

 

Avslutande frågor 

!Vilken anser du är ämnets viktigaste uppgift? 

!Vad anser du är ämnets huvudsakliga innehåll? 

 

 




