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Uppsatsens syfte är att undersöka vilka gymnasieelever med två utlandsfödda föräldrar på 

nationella program som läser Svenska som andraspråk (SVA) och vilka som läser Svenska 

(SVE) och vad i elevernas bakgrund och skolgång som spelar roll för deras val av ämne. Vad 

eleverna anser om skolämnet SVA utreds också kort. Uppsatsen utgår från en kvantitativ 

studie i form av en enkätundersökning genomförd med 53 elever på en medelstor 

gymnasieskola. Resultatet visar att elevgruppen är mycket heterogen när det t ex gäller 

språklig bakgrund och vistelsetid i Sverige. De elever som läser SVA har till största delen 

kommit till Sverige under högstadietiden eller senare medan de flesta av de som läser SVE är 

födda i Sverige eller har en lång vistelsetid i landet. Undersökningen visar också att SVA 

betraktas som ett stödämne för nybörjare innan man nått en högre språklig nivå, vilket leder 

till att många elever med utländsk bakgrund väljer SVE istället. De flesta eleverna är nöjda 

med sitt val av antingen SVA eller SVE. Undersökningen visar att få elever fått information 

om valet mellan SVA och SVE innan gymnasiet. Slutsatser dras om att skolans organisation 

bör förbättras för att bättre tillgodose en heterogen elevgrupps behov av undervisning i både 

svenskämnet och modersmål. Detta stämmer överens med tidigare forskning och förslag på ett 

förändrat och sammanslaget svenskämne som bättre tillgodoser alla elevers behov av 

undervisning. 

___________________________________________________________________________ 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I den svenska gymnasieskolan undervisas elever med utländsk bakgrund från vitt skilda 

förhållanden. Elever med utländsk bakgrund är en mycket heterogen grupp, lika heterogen 

som elevgruppen med svensk bakgrund. Man kan vara född i Sverige med utlandsfödda 

föräldrar, ofta kallade ”andra generationens invandrare” eller man kan nyss har kommit till 

Sverige och vara nyanländ.  I det senare fallet kan man, om man anlänt i de sena tonåren, ha 

kommit in på gymnasiets nationella program efter kanske bara några år i svenska skolan. 

Vissa av eleverna med utländsk bakgrund läser skolämnet Svenska som andraspråk (i 

uppsatsen förkortad SVA), medan andra läser Svenska (i uppsatsen förkortad SVE). En del 

blir rekommenderade att läsa Svenska som andraspråk, andra väljer ämnet själva och många 

inte alls.  

Under mina år som lärare i Svenska som andraspråk på gymnasiet, har jag kunnat konstatera 

att elever med utländsk bakgrund läser kurserna SVE eller SVA på gymnasiet av till synes 

många olika anledningar. Båda ämnena har en egen kursplan, men kursen Svenska som 

andraspråk anses inte lika attraktiv att läsa som kursen Svenska och verkar ibland anses som 

en lägre variant av svenska, avsedd för elever som ännu inte kommit upp till ”rätt” nivå. 

Ämnet Svenska som andraspråk har under de senaste fyrtio åren varit föremål för debatter och 

beslut som ifrågasätter dess existens och olika lösningar diskuteras för att möta den 

heterogena elevgruppens behov. I samtal med elever framkommer olika åsikter och 

föreställningar om SVA-ämnet. Det kan vara allt ifrån att man inte kan få annat än E, det vill 

säga det lägsta godkända betyget, i SVA, till att SVA-elever sorteras bort i 

högskoleantagningen. En del elever skäms över att läsa SVA och tycker att det är pinsamt att 

befinna sig i en liten studiegrupp. Ibland hör jag också kollegor prata om att vissa av deras 

elever skulle behöva läsa SVA när de läser SVE, eller det omvända. Vilka elever är det då 

som väljer det ena eller andra ämnet? Finns det några gemensamma bakgrundsfaktorer och 

attityder i de olika grupperna? Vad påverkar deras val av ämne och vad har de för tankar och 

åsikter om ämnet Svenska som andraspråk? Jag vill med denna C-uppsats försöka få en bild 

av den heterogena elevgrupp som utgörs av elever med utländsk bakgrund på en medelstor 

gymnasieskola, för att, förhoppningsvis, förbättra skolorganisationen och bättre tillgodose 

elevers olika behov, samt möta dem med anpassad och relevant information i valet av kurs. 
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1.2 Disposition 

Studien är disponerad enligt följande: I kapitel 2 ges en bakgrund och historik över skolämnet 

Svenska som andraspråk. Tidigare forskning och rapporter som rör skolämnet svenska som 

andraspråk behandlas också. I kapitel 3 presenteras metod och material, tillförlitligheten 

diskuteras, begrepp definieras och genomförandet av undersökningen beskrivs. 

Undersökningens resultat presenteras, i tematisk ordning, i kapitel 4. I kapitel 5 analyseras 

och diskuteras resultatet av undersökningen i förhållande till tidigare forskning och i 

avslutningen, kap 6, kommer slutsatser och reflektioner behandlas. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka elever med utländsk bakgrund på en 

medelstor gymnasieskola som väljer att läsa kurserna Svenska som andraspråk eller Svenska, 

och varför de gör detta val.  

Frågeställningarna är: 

 Vem läser SVA och vem läser SVE? Vad i elevernas bakgrund och skolgång spelar 

roll för deras val av ämne?  

 Varför väljer eleverna att läsa SVA eller SVE? Vilka orsaker anger eleverna själva 

som grund för sitt val av ämne? 

 Vad anser eleverna om skolämnet Svenska som andraspråk? 

2. Forskningsbakgrund 

2.1 Definitioner och avgränsningar 

Forskningsöversikten inleds med en kort historik över ämnet Svenska som andraspråk, för att 

sedan ge en överblick över vad skolans styrdokument och myndighetstexter säger både om 

ämnet och om elever med utländsk bakgrund i det svenska skolsystemet. Därefter redogör jag 

för forskning och rapporter inom några olika områden och utifrån aspekter som är relevanta 

för min undersökning. Mycket av den forskning och de rapporter som finns handlar om 

grundskolan och tas med i de avseenden den är relevant för min undersökning. Det svenska 

skolsystemet genomgick en reform och fick en ny kursplan 2011, vilket betyder att forskning 
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och rapporter till stor del är genomförda med utgångspunkt från den tidigare kursplanen, 

Lpo94. Denna forskning finns med i min översikt men, där det är möjligt, fokuseras det på 

den nya kursplanen Gy2011 och så färska rapporter som möjligt. 

I de olika studierna och rapporterna benämns eleverna i olika termer; begreppen 

andrapråkselever, elever med utländsk bakgrund, andragenerationsinvandrare och flerspråkiga 

elever förekommer. I forskningsöversikten används de begrepp som förekommer i de 

refererade studierna. I övriga uppsatsen benämns dessa elever som elever med utländsk 

bakgrund eller andraspråkselever.  

I uppsatsen skiljs också på Svenska och Svenska som andraspråk som skolämnen/kurser 

(skrivs med stora bokstäver eller förkortningarna SVE och SVA) och svenska och svenska 

som andraspråk i det allmänna bruket och i forskning. Detsamma gäller för kursen Modersmål 

och det allmänna bruket av ordet modersmål. 

2.2 SVA-ämnets historik 

Ämnet Svenska som andraspråk har genomgått en stor förändring de senaste femtio åren. Från 

att ha berört enstaka studenter som vill lära sig det svenska språket, kom det att under 60-talet 

främst att läsas av arbetskraftsinvandrare från Europa (Gunnar Tingbjörn 2004:743). På 70-

talet organiserades undervisningen mestadels av studieförbund och i samband med 

arbetsmarknadsinsatser, men i takt med att olika grupper av invandrare kommit till Sverige 

har SVA anpassats och utvecklats. Behovet att utbilda pedagoger för undervisning växte och 

mynnade ut i en lärarutbildning som under 70-talet växte från 20 till 60 poäng på 

(motsvarande dagens 30-90). Svenska som andraspråk var från början inget eget ämne, med 

egen kursplan och det tog lång tid innan det etablerade sig som ett sådant. Istället betraktades 

SVA utifrån ett stödperspektiv. Namnet svenska som andraspråk började användas 1982 

enligt internationell standard Second Language Learning/Teaching (Tingbjörn 2004:749). 

1987 blev SVA ett ämne i lärarutbildningen medan det dröjde till 1989 innan SVA blev ett 

eget ämne med egen kursplan i gymnasieskolan. SVA betraktades fortfarande som ett 

stödämne och kallades extra undervisning i svenska. Till en början gav SVA inte allmän 

behörighet till högskolestudier och några år efter togs ämnet bort från gymnasieskolan igen, 

för att 1995 återigen införas och från och med 1996 också ge behörighet för studier inom 

högskolan (Kenneth Hyltenstam 2000:123). 2004 kom en rapport från Myndigheten för 

skolutveckling där ett delat svenskämne återigen ifrågasattes och förslag framfördes på en 
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sammanslagning av de båda ämnena SVA och SVE. Sedan dess har diskussioner förts och 

ämnets existens har återigen ifrågasatts. Många forskare är dock överens om att ämnet 

behövs, kanske i större utsträckning idag än någonsin, men att det behöver reformeras för att 

passa den heterogena grupp som elever med utländsk bakgrund utgör i dagens svenska 

skolsystem. 

2.3 Styrdokument  

I februari 2011 trädde den nya Gymnasieförordningen, Gy2011, i kraft. Till skillnad från 

grundskolan, där rektor beslutar om vem som läser SVA, anges det för gymnasiet att en elev 

med annat modersmål än svenska får läsa svenska som andraspråk, vilket visar på en mer 

rekommenderande hållning. Gymnasieeleven har dessutom möjlighet att läsa både SVA och 

SVE parallellt, svenska som individuellt val och svenska som andraspråk som ett 

gymnasiegemensamt ämne. Eleven får betyg i båda ämnena och kan inte välja vilket ämne 

hen vill ha betyg i. Eleven kan också växla mellan kurser i SVA och SVE och t ex läsa SVA 

1, SVE2 och SVA3 (Svensk författningssamling, 2011: Kap 4 § 11 Förordning 2012:402). 

2.3.1 Skillnaderna mellan Svenska som andraspråk 

och Svenska i Gy11 

Enligt kursplanen i Svenska som andraspråk är skillnaderna mellan SVA och SVE i GY11 

större än i tidigare kursplan, Lpf94. Båda ämnena ger fortfarande samma grundläggande 

behörighet, men vägarna dit skiljer sig åt. Kursplanen är anpassad efter de förutsättningar de 

olika elevgrupperna har med tanke på svenskan som första- eller andraspråk men de moment 

som bedömts som särskilt viktiga har i stort sett samma innehåll och samma nivå på 

kunskapskraven (Skolverket, Gy11, ämnesplanen för Svenska som andraspråk).                             

Catarina Economou (2013:48ff) menar att de största skillnaderna mellan ämnena är att SVA 

är inriktat på form och nytta, medan SVE är mer av ett bildningsämne. I SVA ska man 

utveckla sina förmågor medan man i SVE ska utveckla sin kunskap. SVA är inte lika 

utmanande utan har mer karaktären av ett stödämne, underordnat SVE. SVE beskrivs också 

utförligare i kursplanen och har fler syften och kunskapskrav än SVA, vilket hon tolkar som 

att SVE värderas högre. Economou jämför förhållandet mellan dagens SVA och SVE med 

gymnasieskolans tidigare uppdelning i två- och treåriga program, och hävdar att SVA-ämnets 

kursplan på gymnasiet liknar de skrivningar som fanns för de tvååriga linjerna, vilka innehöll 
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färre utmaningar och hade ett lägre bildnings- och kunskapsideal (Economou 2013:50). Fokus 

i SVA är att klara av studier i andra ämnen och vara något av ett hjälpämne, istället för att ha 

ett eget innehåll. Economou kritiserar också vissa av skillnaderna mellan kursplanerna och 

menar att de olika skrivningarna i styrdokumenten kan förstärka ett vi-och dom- perspektiv 

(Economou 2013:50ff).  

2.4 Vilka elever deltar i SVA-undervisningen  

Enligt Skolverkets rapport om grundskolan (2008:16) avgörs kurstillhörigheten på de flesta 

skolor med något slags test, men i rapporten verkar lärare och ledning på de undersökta 

skolorna ofta mena att det är bättre för elever med utländsk bakgrund att delta i SVE när man 

väl nått en viss språklig nivå. SVA har låg status och räknas inte som ett likvärdigt alternativ 

till svenska, särskilt bland äldre elever, utan betraktas som en tillfällig insats med målet att 

delta i kursen svenska. Ämnet fungerar oftast som ett stödämne för svagpresterande elever 

och många elever vill inte delta i undervisningen på grund av dess låga status (Skolverket 

2008:14f). I många fall är elever och föräldrar med och påverkar vilket ämne som ska läsas, 

ofta till förmån för deltagande i Svenska, men skolan har ett "långtgående ansvar att förklara 

och motivera för elever och föräldrar vilken undervisning som erbjuder den bästa pedagogiska 

lösningen för eleven." (Skolverket 2008:46). På skolor med många elever med annat 

modersmål är det vanligare att elever deltar i SVA-undervisningen och att man inte i lika hög 

grad tar hänsyn till föräldrarnas åsikter (Skolverket 2008:47).  

I Skolverkets rapport (2008:15) konstateras vidare att faktorer som socioekonomisk bakgrund, 

föräldrarnas utbildningsnivå och elevens tid i Sverige spelar stor roll för om man väljer SVA. 

På många skolor organiserar man undervisningen så att elever deltar i både SVE och SVA. 

Antalet elever på skolan spelar in i hur man organiserar undervisningen, ju färre elever med 

annat modersmål, desto oftare en enskild grupp. Skolor med många SVA-elever bedriver 

oftare undervisningen integrerad i klassrummet (Skolverket 2008:50f). På skolor med färre än 

20 % elever med svenska som andraspråk, är medvetenhet om flerspråkighet inte lika stor och 

organisationen inte lika väl anpassad. På dessa skolor väljer elever och föräldrar i högre 

utsträckning bort SVA. För andragenerationsinvandrade elever kan det vara svårt att förstå 

vilket behov de har av SVA. De har en hög nivå i sitt vardagsspråk men inte den språkliga 

kompetens som krävs i ett skolspråk. Skolledningens intresse för och kunskaper om 

flerspråkighet spelar stor roll och även elevsammansättning har stor betydelse (Skolverket 

2008:59ff). 
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Social bakgrund påverkar vilket ämne andragenerationsinvandrade elever läser. De med lägre 

utbildade föräldrar, vilka har en svagare position på arbetsmarknaden, läser oftare SVA. De 

andragenerationsinvandrade elever som följer kursplanen i SVE, kommer från en högre social 

bakgrund. Utlandsfödda elever i grundskolan deltar i stor utsträckning i SVA. De elever som 

undervisats i SVA lämnar grundskolan med lägst genomsnittligt meritvärde (Skolverket 

2008:69ff). 

2.5 Studieresultat för elever med utländsk bakgrund 

Elever med utländsk bakgrund når generellt sämre resultat i skolan än elever med svensk 

bakgrund. Elevernas ankomsttid till Sverige spelar stor roll för skolframgångarna. Elever som 

fötts i Sverige med två utlandsfödda och de elever som kommit före skolstart föräldrar närmar 

sig elever med svensk bakgrund i resultaten, medan de elever som kommit till Sverige 

efterskolstart har sämre betyg. Under det senaste decenniet har andelen elever som anlänt 

efter skolstart ökat, från 4,7 % 2001/2002 till 6,5 % 2011/12 av eleverna i åk 9 (Skolverket 

2013b:31ff). Antalet utlandsfödda elever i gymnasieskolan läsåret 2013/14 var enligt 

Skolverkets statistik 23 %. Cirka 10 % av dessa elever går på Individuella program 

(Skolverket.se/statistik). 

Det tar ca två år att behärska ett vardagligt språk medan det tar ca fem år att nå en 

skolspråksnivå så man kan använda språket som inlärningsredskap i skolan (Skolverket 

2008:64) Annan forskning visar att det tar fyra till åtta år att komma ikapp infödda elever i 

läsämnena (Åke Viberg 1996:115). Svårast är det för elever vars läs- och skrivinlärning på 

modersmålet blivit avbruten. Kognitiv utveckling och kunskapsinhämtande måste utvecklas 

parallellt med andraspråksinlärningen. För elever som kommer till Sverige i gymnasieåldern 

spelar naturligtvis skolbakgrunden stor roll. För de elever som haft sporadisk skolgång och 

inte fått grundläggande och åldersadekvata kunskaper, är det förstås en större utmaning att 

komma ikapp jämnåriga kamrater, än för dem med kontinuerlig skolbakgrund. Dessa 

elevkategorier bör ha olika sorters undervisning (Viberg 1996:137).  

Föräldrars utbildningsnivå är en mycket betydelsefull faktor för elevers skolresultat. PISA-

undersökningar av elevers skolresultat, visar att socioekonomisk bakgrund också är en stark 

faktor men att den går att kompensera (Skolverket 2013b:31ff). 
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Elever i grundskolan som deltagit i modersmålsundervisning och ordinarie undervisning 

ligger högt i meritvärde medan elever som deltagit i modersmålsundervisning och SVA ligger 

lägre och de som endast deltagit i SVA lägst. Flickor lyckas generellt bättre än pojkar 

(Skolverket 2008:62ff). I gymnasieskolan har elever med utländsk bakgrund lägre 

genomsnittlig betygspoäng än elever med svensk bakgrund. När resultaten samtidigt delas 

upp på kön visar resultaten att flickor med utländsk bakgrund har högre poäng än pojkar med 

svensk bakgrund (13,8 respektive 13,4). Lägst poäng har pojkar med utländsk bakgrund 

(12,5) och högst har flickor med svensk bakgrund (14,9). Skolverket (2013a:5).  

Resultat från nationella provets kursprov 1 på gymnasiet, våren 2013 (Tobias Dahlberg, Anne 

Palmér, Karin Wesslén 2013) visar att elever med svenska som andraspråk lyckas väl i 

provets del A som mäter muntlig förmåga (endast 7 % får F), medan de lyckas sämre i 

delprov C som mäter skrivande (21 % får F) och allra sämst i läsförståelsen, del B, där 51 % 

får betyget F. Endast 11 % får högre än E på detta delprov. Författarna menar att detta är 

anmärkningsvärt men att det kan bero på att de elever som nått långt i sin språkutveckling gått 

över till kursen SVE istället. Pojkar lyckas något sämre än flickor alla delprov. Författarna 

jämför med resultaten i åk 9 och konstaterar att gymnasieelever lyckas sämre i läsförståelse. 

De drar slutsatsen att svårighetsgrad och utmaningar ökar på gymnasiet. De diskuterar om 

kursproven missgynnar elever med svenska som andraspråk men kommer fram till att så inte 

är fallet (Dahlberg, Palmér, Wesslén 2013:8). 

2.6 SVA-elever och fortsatta studier 

Elever med utländsk bakgrund når inte i samma utsträckning som elever med svensk 

bakgrund behörighet för fortsatta studier. Flickor med svensk bakgrund når högst 

studieresultat där 91 % når grundläggande behörighet. Män med utländsk bakgrund når lägst 

med 76 % medan män med svensk bakgrund och kvinnor med utländsk bakgrund når ungefär 

lika långt, 85 % respektive 83 % når grundläggande behörighet i dessa grupper. Siffrorna 

gäller de elever som lämnade gymnasieskolan våren 2013 och var de sista som gick 

Lpf94/Gy2000 (Skolverket 2013a:4). 

En undersökning, gällande de elever som påbörjade sin gymnasieutbildning ht 2010, visar att 

föräldrars utbildningsnivå påverkar elevers slutbetyg. 80 % av eleverna vars föräldrar har en 

eftergymnasial utbildning nådde ett slutbetyg inom tre år, jämfört med 70 % av de elever vars 
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föräldrar har en gymnasial utbildning och 44 % av de elever vars föräldrar har en 

förgymnasial utbildning (Skolverket 2013a:8).  

Elever med utländsk bakgrund fortsätter i högre utsträckning till vidare studier på högskola 

och universitet än de med svensk bakgrund (53 % av de med utländsk bakgrund jämfört med 

41 % av elever med svensk bakgrund av de elever som fick slutbetyg vt 2010 och påbörjade 

högskolestudier senast vt 2013). I båda dessa grupper läser kvinnor i större utsträckning 

vidare än män. Även när det gäller studier på Komvux är det vanligare att elever med utländsk 

bakgrund studerar vidare. 28 % av elever med utländsk bakgrund läste vidare jämfört med 10 

% av elever med svensk bakgrund (siffrorna gäller de elever som inte fick slutbetyg vt 2012) 

(Skolverket 2013a:10). 

2.7 Modersmål och SVA 

Kommunerna är ålagda att anordna modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasiet. 

Detta gäller elever som har som har modersmålet som dagligt umgängesspråk och har 

grundläggande kunskaper i det. Kravet gäller dock endast om det finns minst fem elever i 

kommunen med ett visst modersmål och om det finns lämplig lärare. De fem nationella 

minoritetsspråken är undantagna från dessa krav (Skolverket 2008:13). Modersmål läses i 

högre utsträckning på högstadiet än på gymnasiet, där många väljer bort 

modersmålsundervisningen. Forskning visar att modersmålet har en positiv inverkan på 

språkutveckling och studieresultat (Economou 2007:80, Skolverket 2008). De elever som har 

deltagit i modersmålsundervisningen kommer från hem med högre utbildningsnivå, till 

skillnad från elever som endast deltar i SVA-undervisningen, och har också högre meritvärde 

än dessa (Skolverket 2008:69). 

2.8 Organisation, status och utveckling: Svenska som 

andraspråk ett eget ämne 

Debatten huruvida Svenska som andraspråk bör fortsätta att vara ett eget ämne har förts under 

de senaste tio åren. Är det berättigat att ha två gymnasieämnen eller ska man slå samman 

ämnena till ett? Båda ämnena är ju likställda när det gäller behörighet till högskolan. Catarina 

Economou undersöker i sin avhandling Gymnasieämnet Svenska som andraspråk – behövs 

det? (2007), svenska som andraspråksämnets vara eller icke vara, ur flera olika perspektiv. 

Hon gör, i tre samhällsklasser på en gymnasieskola i Malmö, intervjuer med elever, lärare och 
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rektor, samt en enkätundersökning bland elever. Economou genomför också 

klassrumsobservationer och textanalyser och fångar på detta sätt upp olika perspektiv. Hennes 

resultat visar att det råder en enspråkig norm i många svenska skolor och svenska som 

andraspråk tenderar på dessa skolor att stämpla eleverna och skapa ett utanförskap 

(Economou 2007:17). Assimileringstankar och bristtänk är det som dominerar synen på elever 

med utländsk bakgrund. Idealet för dessa är att uppnå en förstaspråksnivå och därför blir det 

stigmatiserande att läsa SVA. Vissa elever upplever ändå att SVA ger en fördel och de vill 

läsa ämnet eftersom det ger en trygghet och en språkutveckling på individens egna villkor 

Economou kommer trots allt fram till att SVA-ämnet behövs i sin nuvarande form, som 

självständigt ämne, men att det behöver utvecklas, att lärare behöver fortbildas i 

språkutvecklande arbetssätt och att skolkulturen behöver bli mer inkluderande för att ge plats 

åt flerspråkiga elever (Economou 2007).  

Det motsatta menar Lena Fridlund i sin avhandling Interkulturell undervisning – ett 

pedagogiskt dilemma (2011). Fridlund ifrågasätter i sin avhandling huruvida SVA är ett bra 

alternativ för flerspråkiga barn och ungdomar. Hon menar att man inom övriga områden, t ex 

inom specialpedagogik, i samhälle och styrdokument förespråkar en inkluderande hållning där 

elever bör få den hjälp de behöver inom klassrummets ramar. Undervisning i SVA verkar 

exkluderande istället för inkluderande och hindrar elever från att känna självtillit. Att 

undervisa elever med flerspråkig bakgrund i ett eget SVA-ämne resulterar i ett 

stigmatiserande och ett negativt särbehandlande, och leder till att ”ett vi och ett dom” 

förstärks och att distans upprättas mellan eleverna (Fridlund 2011:52ff). Alla elever, oavsett 

bakgrund, behöver bemötas utifrån sina individuella behov, inom klassrummets väggar och 

alla lärare bör ha kompetens att möta alla elever. Flerspråkiga elevers kompetens, kunskap 

och erfarenhet bör tas tillvara i klassrummet. Hon menar också att uppdelningen av SVE och 

SVA vidmakthåller en ordning där SVA-läraren ensam blir ansvarig för flerspråkiga elevers 

språkutveckling i svenska. Istället behöver dessa elever denna utveckling och 

språkutvecklande pedagogik i samtliga ämnen och av alla sina lärare för att lyckas nå målen i 

skolan. Det är dags för alla pedagoger att ta detta ansvar menar Fridlund (2011:56ff). Hon 

menar därför att Svenska som andraspråk inte har ett berättigande som eget ämne.  

Inger Lindberg och Kenneth Hyltenstam (2012) pekar på att man i den svenska skolan idag 

har ett bristtänkande när det gäller elever med annat modersmål än svenska och att skolan 

generellt är dålig på att tillvarata och värdera dessa elevers kunskaper och erfarenheter i sin 
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verksamhet (Lindberg och Hyltenstam 2012:32). Istället för att utmana och stimulera satsar 

man på att ge dessa elever trygghet. De menar att lärarutbildningen i mycket högre 

utsträckning behöver anpassas efter den demografiska utvecklingen och att 

kompetensutveckling för verksamma lärare behövs för att ”utveckla en långsiktig och 

systematisk språk- och kulturmedveten undervisning i alla ämnen.” (Lindberg och Hyltenstam 

2012:39). I skolan måste ansvaret läggas på organisationen istället för på individen menar Jim 

Cummins (2001:6f) och lärarutbildningen behöver innehålla moment som gör att alla lärare 

kan anpassa sin undervisning efter andraspråkselever. Det borde också ställas krav på 

skolledare att i större utsträckning sätta sig in i andraspråksfrågorna och alla lärare måste bli 

medvetna om och vilja utmana de maktförhållanden som råder i samhället och, via forskning 

och utbildning, delta i processen med att utveckla och undervisa i en skola för alla elever 

(Cummins 2001:7). I skolan idag görs barns tvåspråkighet till ett problem istället för tillgång 

och de får inte uppskattning och utrymme för sina kunskaper och förmågor. Den ökande 

migrationen i världen ställer krav på samhället att ta tillvara människors resurser och ge en 

adekvat språkutbildning som rustar dem för att delta och verka i sitt nya samhälle. Cummins 

menar att majoritetssamhällen tidigare förhållit sig till minoriteter på två olika sätt: genom 

uteslutning eller assimilering vilka båda syftar till att integrera minoriteterna i samhället så att 

de inte längre syns eller hörs. Den ökande mångfalden i dagens samhälle ställer krav på 

skolan att anpassa sin verksamhet till de elever som faktiskt går där. Lärare måste omdefiniera 

sina roller för att möta flerspråkiga barn och ungdomar och skapa en språkpolicy. Man måste 

lära sig att undervisa flerspråkiga elever i alla ämnen (Cummins 2001:6ff, Lindberg och 

Hyltenstam 2012:39f). 

Svenska som andraspråk måste alltså förändras för att passa förutsättningarna och 

elevunderlaget (Lindberg och Hyltenstam 2012).  I dagens svenska skola finns det allt från 

nyanlända elever med svenska på nybörjarnivå till de elever som är födda i Sverige med 

utlandsfödda föräldrar och flerspråkiga, ibland med svenska som sitt starkaste språk. Deras 

behov av språkliga insatser skiftar mycket och behovet av kartläggning av eleverna är stort. 

Undervisningen kan inte vara homogen. En stor grupp elever har inte längre behov av svenska 

som andraspråk på det sätt undervisningen ser ut idag, utan måste få tillgång till en 

andraspråksutveckling på sina egna villkor, till exempel med något som Lindberg och 

Hyltenstam kallar för språkgym (Lindberg och Hyltenstam 2012:44). Reformen de föreslår 

handlar om att anpassa undervisningen till eleverna och låta dem utvecklas till sin fulla 

potential med riktad undervisning som tar hänsyn till varje elevs språkliga nivå. De föreslår 
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att ett nytt svenskämne utvecklas där dessa hänsyn tas, att diagnosinstrument och 

informationsmaterial tas fram, att webbaserat språkstödsmaterial utvecklas och att 

lärarutbildning och skolorganisationer reformeras för att skapa förutsättningar för skolans alla 

elever. Elever ska kunna delta i sin ordinarie undervisning och få utveckla de områden som de 

behöver. De föreslår även att detta ska gälla svenska elever för att det inte ska bli 

stigmatiserande (Lindberg och Hyltenstam 2012:45). 

3. Metod och material 

För att få svar på frågan om vad som påverkar eleverna att välja Svenska eller Svenska som 

andraspråk på gymnasiet, har jag valt att genomföra en enkätundersökning på en medelstor 

gymnasieskola (Bilaga 2). Bekvämlighetsurval har tillämpats, det vill säga praktiska hänsyn 

har tagits i val av skola för att underlätta kontakten med elever och lärare (Jan Trost 2012:31). 

Den undersökning som genomförts är kvantitativ och av surveykaraktär, eftersom jag ville 

undersöka en hel population. Studien vänder sig till ett ganska stort antal informanter och 

därför passar den kvantitativa metoden bra.  

3.1 Metodval  

Vid en enkätundersökning av det slag jag genomfört, finns det inte så stora möjligheter att nå 

på djupet, utan svaren blir istället begränsade till de svarsalternativ som anges i 

undersökningens frågor. Frågorna kan till sin karaktär vara både strukturerade/slutna och 

ostrukturerade/öppna, men för att kunna behandlas statistiskt underlättar det om de 

strukturerade frågorna överväger. Därför är enkäten som ligger till grund för denna 

undersökning konstruerad med, till övervägande del, strukturerade frågor. Vid ostrukturerade 

frågor riskerar man att snarare mäta faktorer såsom individers skrivförmåga och vilja att 

uttrycka sig, än deras åsikter (Trost 2012:72ff). En nackdel med metoden är dock att den inte 

ger så mycket djup och detaljer, men den fungerar bra när man vill få fram en bredd i data 

(Martyn Denscombe 2013:56). Det kan också finnas en risk att surveyundersökningar via 

webben medför en snedvridning i urvalet, eftersom inte alla informanter har samma 

förutsättningar, till exempel gällande datavana (Denscombe 2013:56f). På skolan där denna 

undersökning genomförts har dock informanterna tillgång till egen dator och bör vara vana 

vid att använda den och vid skolans plattform där enkäten skickats ut. 
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I enkäten överväger de strukturerade frågorna eftersom det är tidsödande och svårt att tolka 

svar på ostrukturerade frågor. Vissa informanter skriver mycket och deras svar kan vara svåra 

att tolka, andra skriver inget alls. En del människor tycker om att skriva, andra tycker det är 

jobbigt eller svårt att formulera sig eller har dåligt självförtroende när det kommer till 

stavning eller liknande. Ostrukturerade frågor bör undvikas i en enkät för att minska det så 

kallade interna eller sekundära bortfall (Trost 2012:95ff). Eftersom informanterna också alla 

har svenska som sitt andraspråk på en mycket varierande nivå, är det lämpligt med frågor av 

språkligt mindre krävande karaktär. I några av frågorna finns alternativet ”vet inte” med för 

att respondenterna även ska kunna uttrycka svar som inte tar ställning. En del av frågorna i 

enkäten är gjorda utifrån så kallad nominalskala, som är en skala där det inte finns någon 

given ordning i värdena och som rör faktorer såsom kön, ålder, modersmål o s v (Trost 

2012:19f). I andra frågor är variablerna baserade på rangordningar (från te x ”stämmer 

mycket bra” till ”stämmer inte alls”) och försöker mäta attityder (Trost 2012:75). I 

avslutningen av enkäten ges respondenten möjlighet att skriva ned övriga synpunkter eller 

tankar. 

I slutet av enkätundersökningen efterfrågas attityder till SVA. Människors attityder undersöks 

oftast med kvalitativa metoder, till exempel genom intervjuer, eftersom människor då får 

möjlighet att utveckla sina svar (Trost 2012:23f). I denna undersökning har dock intresset för 

elevers attityder fått stå tillbaka för intresset för att undersöka mer generella mönster, varför 

attitydfrågor endast fått litet utrymme. En uppföljande intervjustudie skulle kunna vara ett 

intressant komplement till enkätundersökningen, men ryms inte inom ramen för denna 

uppsats. 

3.2 Urval 

Enkätundersökningen genomfördes på en medelstor gymnasieskola med totalt ca 800 elever, 

fördelade på 14 nationella program. Av dessa är 105 elever med två utlandsfödda föräldrar, 

det vill säga elever som inte har svenska som sitt förstaspråk, och som har möjlighet att välja 

mellan kurserna SVA och SVE. De är representerade på de flesta av skolans program, i åk 1-

3. Enligt SCB definieras personer med utländsk bakgrund som utrikes födda eller inrikes 

födda personer med två utrikes födda föräldrar (scb.se). Jag har valt att följa denna definition. 

Frågeställningen gäller valet av gymnasiekurserna Svenska som andraspråk och Svenska på 

nationella program och eftersom detta val endast görs av elever som har ett annat modersmål 

än svenska, har jag genomfört en så kallad totalundersökning av gruppen elever med två 
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utlandsfödda föräldrar. Dessa elever kan vara födda i Sverige eller utomlands men talar ett 

annat modersmål än svenska och är flerspråkiga i större eller mindre utsträckning. 

Informanterna har kommit mycket olika långt i sin språkliga utveckling, varför jag i 

enkätundersökningen, för att undvika missuppfattningar, vinnlägger mig om att formulera 

frågorna på ett tydligt och enkelt språk.  

3.3 Genomförande  

En provenkät genomfördes på en annan gymnasieskola, men underlaget i den var litet och 

endast sju elever deltog. Jag fick ändå in några värdefulla synpunkter från gruppen vilket 

ledde till en del förändringar i enkäten. Kollegor och vänner bidrog också med utvecklande 

synpunkter. Eftersom informanterna är spridda på en mängd olika program och klasser gick 

det inte att söka upp alla elever och personligen informera och lämna ut enkäterna. Vissa 

grupper kunde dock nås vid ett samlat tillfälle, vilket underlättade kontakt och genomförande. 

Alla informanter genomförde enkäten på webben genom ett mail som skickades via skolans 

interna plattform. Eftersom det är lätt att ignorera ett mail (Trost 2012:143) så vidtalades 

också undervisande lärare och fick i uppdrag att påminna om enkäten och ge informanterna 

lite tid på sina lektioner. Detta gjordes av flertalet lärare. Deltagandet i enkäten var frivilligt 

och det är viktigt ur etisk synvinkel att elever inte känner sig tvingade men ändå uppmanade 

att delta (Trost 2012:47).  

3.4 Bortfallsanalys 

105 elever på skolans nationella program passade in i undersökningens urvalskriterium 

”elever med två utlandsfödda föräldrar”. Av dessa elever läser cirka 80 SVE, och övriga SVA. 

Cirka 30 av de elever som läser SVE går på yrkesprogram (18 pojkar och 12 flickor) och 

övriga på högskoleförberedande program (cirka 25 pojkar och cirka 20 flickor). Av de elever 

som läser SVA går 25 på yrkesförberedande och 3 på högskoleförberedande program. 

Siffrorna är något osäkra på grund av programbyten och avhopp. Ungefär hälften av de 

tillfrågade eleverna, 53 stycken, har valt att svara på enkäten. Alla elever som läser SVA har 

deltagit i undersökningen under överinseende av mig, varför man kan man dra slutsatsen att 

bortfallet till stor del finns bland de elever som läser SVE. De förstnämnda svarade alltså 

under mer strukturerade former, vilket naturligtvis påverkade deltagandet. Jag valde att låta 

undersökningen vara anonym eftersom jag ville att eleverna skulle känna sig fria att svara. 
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Eftersom jag inte inom ramen för denna uppsats inte haft möjlighet att gå vidare med t ex 

fördjupande intervjuer, var det inte nödvändigt att kunna identifiera informanterna.  

I enkätundersökningar av surveykaraktär får man räkna med en låg svarsfrekvens 

(Denscombe 2013:57) någonstans mellan 50 och 75 procent (Trost 2012:147). I min 

undersökning är bortfallet ca 50 %: 52 av 105 tillfrågade har inte svarat. Bortfallet kan ha 

flera orsaker. I de klasser där jag själv övervakade besvarandet av enkäten tycktes, till synes, 

tydliga och enkla frågor behöva förklaringar och kanske har även övriga tillfrågade elever 

tyckt att frågorna är svåra att besvara. Vidare verkade några informanter uppleva det tröttsamt 

och jobbigt att fylla i enkätens alla frågor, trots frågornas, till övervägande delen, slutna 

karaktär och kanske har de tillfrågade elever som valt att inte besvara enkäten, inte velat lägga 

ned den tid och ansträngning en enkätundersökning kräver. De elever som fullföljde enkäten 

är kanske dels de informanter som tillfrågats i en mer tvingande situation, dels de mest 

motiverade, det vill säga de elever som upplever det positivt att uttrycka sina åsikter och 

skriva något om det. Kanske vill eleverna inte heller identifiera sig som flerspråkiga med 

utländsk bakgrund, i en i hög grad monokulturell skolkultur. (Economou 2013, 2007, 

Lindberg och Hyltenstam 2012) och därför valt att inte besvara enkäten. På grund av bortfallet 

går det endast att dra slutsatser om den grupp elever som svarat på enkäten och inte om elever 

med utländsk bakgrund generellt, eller om den totala gruppen utlandsfödda elever på den 

undersökta skolan. Trots bortfallet kan man säga att respondenterna är väl fördelade gällande 

kön och program, vilket är positivt för helhetsbilden.  

3.5 Tillförlitlighet och etiska överväganden 

Frågorna i enkäten är ställda utifrån forskningsfrågan ”Vem väljer Svenska som andraspråk 

och vem väljer Svenska på gymnasiets nationella program?” och dess underfråga ”Vilka 

attityder finns det till SVA?”. Etiska överväganden har gjorts när det gäller påtryckningar. 

Undervisande lärare har påmint om och gett tid till besvarande, men i några grupper (totalt 16 

elever) har deltagandet varit mer styrt eftersom jag aktivt sökt upp respondenterna och ordnat 

fysiska svarstillfällen. Frivilligheten består i dessa fall av att eleverna kan strunta i att besvara 

frågorna, men ändå lämna in.  

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i undersökningen. Hög grad av standardisering är 

idealt för alla enkätundersökningar vilket betyder att svarssituationen ska vara lika för alla 

(Trost 2012:57ff). Standardisering i enkäten var hög, med få öppna frågor, och språket var i 
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hög utsträckning enkelt och vardagligt och kunde sannolikt lätt förstås av respondenterna. 

Detta är faktorer som ökar reliabiliteten. Webbenkäten sändes ut till alla respondenter 

samtidigt och såg likadan ut för alla. Ett missivbrev som förklarade enkätens syfte bifogades 

(Bilaga 1). De flesta elever erbjöds också svarstid i klassrummet med undervisande lärare. En 

grupp svarade, som tidigare nämnts, på enkäten under mitt överinseende, vilket gjorde att de 

kunde ställa frågor och få svar på saker de undrade. Detta hade varit önskvärt för hela gruppen 

av respondenter, men var inte praktiskt genomförbart då eleverna är spridda i många klasser 

på olika program. De elever som övervakades av mig hade en hel del frågor angående enkäten 

och det är rimligt att anta att även de respondenter som på egen hand fyllde i enkäten, hade 

frågor som de inte fick svar på. Detta minskar undersökningens reliabilitet något.  

Validiteten handlar om att undersökningen ska mäta det man vill mäta. Enkätfrågorna är 

inriktade på valet av kurs och elevernas bakgrund. Hälften av de tillfrågade eleverna har inte 

har svarat på enkäten och orsakerna till detta kan man endast spekulera i. Som tidigare nämnts 

kan ovilja att identifiera sig med urvalsgruppen vara en orsak till bortfall, vilket skulle 

innebära att det är de elever som känner sig bekväma med sin bakgrund som svarar. Även 

motivation, förmåga att förstå frågorna och svara skriftligt kan påverka deltagandet och 

således urvalsgruppen, vilket minskar validiteten. 

Enkäten innehåller ett antal frågor utifrån nominalskalor (Trost 2012:113). Frågorna är av 

bakgrundskaraktär och används som kategorier i mitt material. Faktorerna är valda utifrån vad 

forskning (Skolverket 2005, 2008, 2011, 2013a och b) visar kan vara av intresse för 

uppsatsens frågeställning och handlar till exempel om kön, antal år i Sverige, om man talar 

sitt modersmål hemma och med vilka. Dessa faktorer kombineras med mer specifika frågor 

om åsikter om ämnena SVA, SVE och Modersmål. I de frågor där attityd undersöks används 

ordinalskalor där informanterna rangordnar sina svar (Trost 2012:113). 

4. Resultatredovisning 
Vilka är då de elever med utländsk bakgrund som läser SVA och SVE på den undersökta 

skolan? Informanterna är, som tidigare nämnts, 53 stycken: 28 flickor och 25 pojkar. De är 

relativt jämnt fördelade över årskurserna 1 (18) och 2 (22) men något färre i åk 3 (13). När det 

gäller programval är de också där jämnt fördelade; 28 går yrkesförberedande och 25 

högskoleförberedande program. 
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Tabell 1 Ämne, kön och program 

 SVA yrkes-

förberedande 

SVA högskole-

förberedande 

SVE yrkes-

förberedande 

SVE högskole-

förberedande 

Flickor 10 0 4 14 

Pojkar 9 2 5 9 

I resultatdelen behandlar jag de som läser Svenska som andraspråk, SVA (15 informanter) 

och båda ämnena (sex informanter) som en grupp där det är relevant. De elever som läser 

båda ämnena följer kursplanen för SVA men får också undervisning i Svenska med sin klass 

(SVA med SVE). Fyra av dessa elever går yrkesförberedande program och två elever 

högskoleförberedande program. Eleverna som läser Svenska, SVE, är 32 stycken.  

4.1 Ämnesval i förhållande till kön 

Något fler tjejer än killar läser SVE. Nästan lika många av båda könen läser SVA. 

 
Figur 1 Ämnesval  i förhållande till kön (fråga 1 & 13) 

 

4.2 Ämnesval i förhållande till program 
Av de elever som valt SVA går alla yrkesförberedande program. Två av informanterna, i 

gruppen SVA med SVE, går ett högskoleförberedande program. Av de som läser SVE går 

övervägande delen ett högskoleförberedande program. I GY11 är kraven för att komma in på 

ett yrkesförberedande program att man har godkända betyg i kärnämnena SVE/SVA, 

matematik och engelska samt fem andra ämnen. För högskoleförberedande program gäller 

godkända betyg i kärnämnena samt nio andra ämnen (olika krav för olika program) 

(Skolverket 2011:20). Forskning visar att för elever med utländsk bakgrund som kommer till 
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Sverige efter skolstart, är det svårare att komma ikapp jämnåriga och uppnå godkända betyg i 

alla ämnen (Viberg 1996:115). I figur 2 kan man se att alla elever som läser enbart SVA går 

på yrkesprogram. Av de som läser enligt modellen SVA med SVE går fyra yrkesprogram och 

två högskoleförberedande program. De som läser SVE går till övervägande del på 

högskoleförberedande program. 

 
Figur 2 Ämnesval i förhållande till program (fråga 3 & 13) 

 

4.3 Ämnesval och vistelsetid i Sverige  
Man kan se ett tydligt samband mellan när man kom till Sverige och val av ämne. De 

informanter som varit i Sverige hela sina liv eller sedan förskolan läser nästan alla SVE. De 

elever som bott kortast tid i Sverige läser nästan alla SVA.  

 
Figur 3 Ämnesval i förhållande till tid i Sverige (fråga 4 & 13) 
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4.4 Ämnesval på högstadiet jämfört med ämnesval 

på gymnasiet  

Av de 32 informanter som läser SVE på gymnasiet är det tre som läste SVA på högstadiet och 

följaktligen har bytt ämne i övergången. Övriga 29 som valt SVE på gymnasiet läste detta 

ämne även på högstadiet (fråga 11 & 13). Ingen elev har läst SVE på högstadiet och bytt till 

SVA på gymnasiet. De 21 elever som läser SVA på gymnasiet läste alla SVA på högstadiet. 

Nästan alla informanter behåller alltså samma ämne mellan stadierna. 

4.5 Programval i förhållande till tid i Sverige 

Informanter med längre tid i det svenska skolsystemet är mer benägna att välja ett 

högskoleförberedande program. De informanter som kommit till Sverige under högstadiet 

eller gymnasiet väljer alla att gå ett yrkesförberedande program. De informanter som varit 

hela livet i Sverige går i hög utsträckning högskoleförberedande program. 

 
Figur 4 Program i förhållande till tid i Sverige (fråga 3 & 4) 

 

4.6 Vilka språk talar informanterna hemma 

De språk som talas av respondenterna är kurdiska, albanska, bosniska, kroatiska, somaliska, 

arabiska, ryska, romani, turkiska, pashto, litauiska, spanska och kinesiska. Det är vanligare att 

de elever som läser SVA enbart talar modersmål med sina föräldrar. SVE-elever talar i högre 

utsträckning både svenska och modersmål med sina föräldrar. Av dessa elever är det ungefär 
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hälften som enbart talar modersmålet med föräldrarna medan ungefär hälften talar både 

svenska och modersmål med dem.  

 

Tabell 2 Språk och förälder 

 Enbart modersmål 

mamma/pappa 

Både modersmål och 

svenska m/p 

Enbart svenska m/p 

SVA-elever (21) 18/18 3/3 0/0 

SVE-elever (32) 17/15 13/14 2/2 

Det är vanligare att man talar svenska med sina syskon, än med sina föräldrar i båda 

grupperna. I SVA-gruppen talar en tredjedel enbart modersmål och drygt hälften både 

svenska och modersmål med syskonen. Tre respondenter har inga syskon. I SVE-gruppen 

talar ungefär två tredjedelar både modersmål och svenska med sina syskon. En knapp 

tredjedel talar enbart svenska och två enbart modersmål med syskonen.  

 

Tabell 3 Språk och syskon 

 Enbart modersmål Både modersmål och 

svenska  

Enbart svenska 

SVA-elever (21) 7 11 0 

SVE-elever (32) 2 18 12 

 

4.7 Vilket språk har respondenterna lärt sig att läsa 

och skriva på 

Det är vanligare bland SVA-eleverna än bland SVE-eleverna att man lärt sig läsa och skriva 

på sitt modersmål. Av SVA-eleverna har 18 lärt sig att läsa och skriva på modersmålet och tre 

på svenska, medan det i SVE-gruppen är åtta som lärt sig på modersmålet och 21 på svenska. 

Två i denna grupp har lärt sig läsa på båda och en på engelska. Många av SVA-eleverna har ju 

kommit sent in i svenska skolsystemet vilket förklarar resultaten. 
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4.8 Vilka har läst modersmål på högstadiet i 

förhållande till vilka som läser modersmål på 

gymnasiet  

Av de 53 informanterna läser 46 inte ämnet Modersmål på gymnasiet medan sex av 

informanter läser det. På högstadiet läste 29 elever modersmål medan 22 valde bort det. 

Många elever i den undersökta gruppen slutar alltså att läsa modersmål i stadieövergången till 

gymnasiet. De elever som ändå fortsätter med modersmålet anger att de gör det för att det är 

viktigt att kunna sitt modersmål, att inte glömma det, förbättra och utveckla det och för att 

lära sig skriva och läsa på modersmålet, inte endast prata. Av de elever som inte läser 

modersmål är det interna bortfallet stort; tio informanter svarar inte på frågan om varför. 14 

informanter uppger organisatoriska eller schematekniska problem eller att de inte har 

möjlighet att läsa modersmål på grund av för få elever. Man måste vara minst fem elever i 

samma språk för att få läsa det (Svensk författningssamling, SFS 2010:2039:§19). Tolv elever 

tycker inte att de behöver eller hinner och prioriterar hellre andra kurser. Fyra visste inte om 

att man kunde läsa modersmål på gymnasiet eller hade inte tänkt på det, en anser att man inte 

har någon nytta av att läsa modersmålet och en att man inte tjänar på det betygsmässigt. 

 

  
Figur 5 Läste du modersmål på högstadiet?           Figur 6 Läser du modersmål på gymnasiet?  
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4.9 Modersmål i förhållande till tid i Sverige 

Benägenheten att läsa modersmål på högstadiet är ganska jämnt fördelad i förhållande till tid i 

Sverige. Ungefär hälften av alla informanter har deltagit i modersmålsundervisning på 

högstadiet, oavsett tid i Sverige. Många av de elever som läst modersmål i grundskolan har 

varit hela livet i Sverige. En förklaring skulle kunna vara att dessa elever har en svagare 

förankring i sitt modersmål och att det därför blir viktigare med modersmålsundervisning 

(Skolverket 2008:20).  

 
Figur 7 Modersmål - tid i Sverige (fråga 4 & 9) 

 

4.10 Modersmål på högstadiet i förhållande till 

ämnesval på gymnasiet   

Fördelningen mellan SVA- och SVE-elever som läste modersmål på högstadiet är relativt 

jämn. Cirka 56 % av SVE-eleverna och cirka 52 % av SVA-eleverna läste modersmål på 

högstadiet. Det verkar alltså inte finnas någon relation mellan studier i modersmål på 

högstadiet och valet av ämne på gymnasiet, i informantgruppen. 
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Figur 8 Modersmål - ämnesval på gymnasiet (fråga 9 & 14) 

 

4.11 Information om val av kurs 

21 av informanterna har inte fått någon information om valet av ämne inför gymnasiet. De 

som fått information har till övervägande del fått det av studievägledare eller lärare. 14 

informanter skulle vilja ha mer information om valet, elva vet inte och 28 vill inte ha mer 

information.  

 
Figur 9 Information om val av kurs   Figur 10 Hade du velat få mer information?  

 

4.12 Informanterna förklarar val av ämne 

Varför valde du inte SVE? Av de som läser SVA har de flesta varit i Sverige kort tid och 

anser sig därför behöva SVA. Tre har blivit rekommenderade SVA (av lärare eller ”dom”) 



27 

 

och upplever inte att de har fått välja. Tio informanter uttrycker direkt eller indirekt, tankar 

om att SVA är lättare och att SVE är för svårt för dem. Två av dessa anger också ett lugnare 

tempo och mindre grupp som en fördel och en anledning att läsa SVA. Så här skriver några 

informanter om varför de läser SVA: ”För att jag tyckte att Svenska som andra språk är lättare 

för mig och kan jag jobba lugnare så att inte ska kännas stressigt”, ”liten grupp och man får 

mycket hjälp”, ”För att jag hade problem med grammatik och hade lite svårt med Svenska 

språket”. 

Varför valde du inte SVA? Av de 32 elever som läser SVE har åtta inte svarat på frågan. 

Många (19 stycken) anger som anledning till valet att de har tillräckliga kunskaper i det 

svenska språket för att klara kursen SVE. Flera av dessa uttrycker att de behärskar svenska på 

förstaspråksnivå. En elev skriver: ”Jag kan lika mycket svenska som en svensk med svenska 

föräldrar. Finns ingen anledning att välja svenska som andra språk”. En annan utrycker att 

frågan om SVA är diskriminerande: ”Bara för att mina föräldrar inte är födda och uppvuxna i 

Sverige gör det inte mig mindre intelligent. Har inte svårare att lära mig svenska p.g.a. mina 

föräldrars etniska bakgrund när jag är född och uppvuxen i Sverige”. En tredje elev uttrycker 

någon slags integrationstanke i sin förklaring av sitt val: ”Därför att jag bor i Sverige och ska 

satsa på det språket, om jag bor i ett annat land så ska jag satsa i det språket och anpassa mig 

till det land jag bor i”. Två elever uttrycker i sina förklaringar tanken om att SVA är ett 

stödämne: ”Behövde ingen extra hjälp” och ”För att jag inte känner att jag behöver den stöden 

och att jag klarar mig och det blir bara bättre och bättre med tiden som går”. 

4.13 Uppfattningar om skolämnet SVA 

Av de som läser SVA har de flesta varit i Sverige kort tid och anser sig därför behöva ämnet. 

De anser att SVA är bra eftersom man får mer hjälp än om man går i ”vanliga” svenskan, att 

saker är mer förenklade och att det är lättare. En informant skriver att ”det är lättare än 

svenska som andra har tror jag, och man får extra hjälp eftersom det är alltid smågrupper som 

läser svensk som andra språk” En annan informant skriver: ”Jag tycker det är som en stöd, 

och hjälp från en lärare som gör att vi som behöver hjälp med svenska språket får den hjälp vi 

behöver för att lyckas och det tycker jag är otroligt bra”. 

Av de respondenter som läser SVE svarar nio att de inte vet eller inte har några åsikter om 

ämnet. Övriga 23 är alla positiva till ämnet Svenska som andraspråk. Alla anser att ämnet är 
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bra för dem som har svårigheter med svenskan och behöver hjälp. En informant skriver: ”Jag 

tycker det är väldigt bra att vi har det, eftersom det är en bra hjälp och ger grundläggande 

kunskaper i det Svenska språket för nykomlingarna till oss i Sverige” En annan: ”Jag tycker 

den är en bra hjälpmedel för andra elever med annat backgrund än svenska som kan ha lite 

svårt med svenskan, så kan de ta svenska som andra som andraspråk och få mer hjälp”. 

Det framgår ett tydligt ”vi-dom”-tänkande i svaren från de respondenter som läser SVE. De 

som läser SVA är ”dom andra”, de som har språksvårigheter och behöver hjälp. I två svar 

verkar respondenterna inte ens identifiera sig som flerspråkiga eller med annat modersmål. En 

skriver: ”Det är bra för människor som är flerspråkiga och kanske har svårt för svenska eller 

inte kan så mycket svenska”. Den andra skriver: ”Svenska för dom som har ett annat 

modersmål. Jag tycker att det är bra med svenska 2, eftersom att dom får möjlighet att lära sig 

språket bättre”.  

En informant anser att SVA-undervisningen kan vara stigmatiserande och leda till 

utanförskap. Hen ser det också som ett förstadium, en väg för att nå till ”svenska som alla 

andra”: ”Jag tycker att det är bra att läsa det om man antingen är en nykomling i Sverige eller 

har svårigheter med det svenska språket och detta ger en möjlighet för de att läsa SVA som 

förberedning för att senare kunna läsa svenska som alla andra. Lätt att känna utanförskap om 

man blir indelad på det viset även fast det är en bra möjlighet.”. I en kommentar sist i enkäten 

skriver, på samma tema, en informant följande:  

Jag tycker Sva är mycket bra att ha, det måste inte vara till folk som är ny inflyttade det kan lika 

gärna vara till dem som är svenskar men man har olika svårt, som vissa kan ha svårt för att stava 

men pratar flytande eller tvärtom. Jag skulle som person vilja att man på något sätt kan kanske 

göra så att SVA inte låter så jobbig som det gör, jag har en vän som tycker det är jobbigt att säga 

att hon går SVA, jag har själv upplevt det jag var liten då men det var ändå jätte jobbigt men det 

var ett lyckat år. (Informant  i enkätundersökningen) 

4.14 Andra föreställningar om SVA  

Många har ingen åsikt om påståendena i diagrammen nedan, men av de informanter som 

svarat framgår att de flesta inte tror att det är mindre läxor i SVA. Däremot tror många att det 

är lättare att få högre betyg i SVA än i SVE. 
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Figur 11 Läxor    Figur 12 Betyg 

 

De flesta av de som har en åsikt tror att man får mer hjälp med språket i SVA men tror inte att 

språket utvecklas mer i SVA än i SVE. 

 

Figur 13 Hjälp med språket   Figur 14 Utveckling av språket 
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Det finns en osäkerhet bland informanterna huruvida SVA och SVE ger samma behörighet till 

högskolan. 

 

Figur 15 Behörighet till högskolan 

 

4.15 Passar undervisningen informanterna 

Det är svårt att dra några slutsatser av svaren eftersom frågan om undervisningen är allmänt 

ställd och någon beskrivning inte finns av vad i undervisningen som passar eller inte. Det 

skulle kunna handla om pedagogiska, innehållsmässiga eller andra aspekter. Det är ändå värt 

att notera att påfallande många elever är nöjda med sin undervisning. SVE-respondenterna i 

högre utsträckning än SVA-respondenterna. 

 

Figur 16 Passar undervisningen dig? 
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4.16 Framtidsplaner 

De flesta informanterna i undersökningen (45 stycken) vill läsa vidare på 

högskola/universitet. Sju vill jobba efter gymnasiet och en vet inte. Av de 21 SVA-eleverna 

vill sju stycken satsa på jobb inom vården (läkare, sjuksköterska, barnmorska, 

undersköterska), tre på yrken inom handel och administration. Elektriker, förskollärare, polis, 

tandhygienist, byggarkitekt, mekaniker, och industriarbetare är andra yrken som anges som 

framtidsval av dessa elever. SVE-eleverna uppger att de satsar på yrken som läkare (fyra), 

advokat (fyra), tekniker/ingenjör (tre), tandläkare/tandhygienist (tre), andra vårdyrken (tre). 

Andra yrken som nämns är apotekare, psykolog, polis, skådespelare, psykolog, försäljare och 

arkeolog. Tio av respondenterna vet inte vilket yrke de vill studera till.  

Majoriteten av de elever som läser SVE går högskoleförberedande program vilket speglas i 

deras framtida yrkesplaner. Av de elever som läser SVA går alla, utom fyra, 

yrkesförberedande program. De flesta elever i denna grupp uppger att de satsar på yrken som 

kräver en högskoleutbildning. På de yrkesförberedande programmen kan man, om man vill, 

välja till högskoleförberedande kurser, men om dessa elever gjort detta val är inget som 

undersöks i enkäten. Elever med utländsk bakgrund tenderar att i högre utsträckning läsa 

vidare på högskolan enligt Skolverkets rapportering (2013a:9) vilket stämmer väl överens 

med resultaten i denna undersökning.  

4.17 Skolframgångar och val av ämne 

I enkätundersökningen får informanterna svara på frågan om vilket betyg de fick i åk 9. 

Elevers studieframgångar är en komplex fråga som har med många olika faktorer att göra, till 

exempel socioekonomisk bakgrund och föräldrars utbildningsnivå. Dessa faktorer undersöks 

inte i uppsatsen och därför har jag valt att inte redovisa resultaten om betyg. 

5. Analys och diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Vilka elever med två utlandsfödda föräldrar läser då SVA och vilka läser SVE på den 

undersökta gymnasieskolan? I undersökningen framkommer det att informanterna behåller 
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samma ämne i övergången mellan högstadiet och gymnasiet. De som läser SVA på högstadiet 

gör det på gymnasiet och detsamma gäller för SVE. Det är ganska få av eleverna på den 

undersökta skolan som läser SVA och man kan tänka sig att det i bortfallsgruppen finns elever 

som har läst SVA på högstadiet men valt bort det på gymnasiet. Detta gäller dock inte för de 

informanter som deltagit i undersökningen. Kön verkar inte spela någon roll för ämnesvalet. I 

stort sett lika många av båda könen läser SVA och SVE. 

Elevernas ankomsttid till Sverige spelar stor roll för skolframgångar (Skolverket 2013b:31ff). 

I min undersökning spelar ankomsttid också roll för informanternas val av ämne. De flesta av 

de informanter i undersökningen som läser SVE har varit hela sina liv i Sverige, medan de 

som läser SVA i stort sett alla är senare anlända och har kommit till Sverige under högstadie- 

eller gymnasieåldern. De av informanterna som läser SVA har alltså i hög utsträckning 

kommit till Sverige efter skolstart vilket ställer höga krav på eleverna eftersom de ska komma 

ikapp både språkligt och kunskapsmässigt. Forskning visar att det tar fem till åtta år att nå en 

språklig nivå som fungerar för utbildning på till exempel gymnasienivå, vilket gör att dessa 

elever behöver mycket riktad språkundervisning för att utveckla språket och klara sina studier 

(Viberg 1996:115). Man kan konstatera att för de elever som besvarat undersökningen är 

vistelsetid i Sverige en bakomliggande faktor för valet av ämne. 

SVA-eleverna i undersökningen har också i högre utsträckning lärt sig läsa på sitt modersmål 

och talar oftare sitt modersmål med både föräldrar och syskon. De elever som valt SVE talar i 

högre utsträckning både svenska och modersmålet med föräldrar och oftare enbart svenska 

med sina syskon. Undervisningen i SVA fyller, för de elever som valt den, en stöttande och 

språkutvecklande funktion och eleverna anger att de i undervisningen får hjälp med språket i 

mindre grupp. I de svar som SVE-eleverna ger kan man se att de anser SVA-ämnet vara ett 

stödämne och ett nybörjarämne som är viktigt och bra för de elever som är nyanlända, men 

inte ett ämne som kommer ifråga för dem själva. Economou (2007) menar att SVA-

undervisningen i den oftast lilla gruppen har ett berättigande, medan Fridlund anser att detta 

sätt att organisera undervisningen är stigmatiserande och att man i liten grupp sätter 

tryggheten framför språkutveckling (Fridlund 2011). De flesta elever i min undersökning är 

nöjda med undervisningen de får, men eftersom frågan är generellt ställd och inte efterfrågar 

vad i undervisningen som passar, kan inga egentliga slutsatser dras om detta.  

Forskning visar att modersmålet har en positiv inverkan på språkutveckling och studieresultat 

(Skolverket 2008, Economou 2007:80). Många av informanterna läste modersmål på 
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högstadiet men få av dem har fortsatt med det på gymnasiet. Detta gäller både de som läser 

SVA och de som läser SVE. De anledningar informanterna anger är av skiftande slag. Många 

svarar inte på frågan, men av de som svarar säger sig många varken behöva eller vilja fortsätta 

sina studier i modersmålet. Tolv av informanterna säger sig dock vilja läsa modersmål men 

inte få chansen på grund av organisatoriska begränsningar. Dessa kan exempelvis vara 

avsaknad av modersmålslärare och för att det är alltför få elever som väljer ett visst språk 

(man måste vara minst fem stycken, minoritetsspråken undantagna). För att stärka 

informanternas språkutveckling och gynna deras studieresultat skulle den undersökta skolan 

behöva tillgodose dessa behov på ett bättre sätt.  

Nästan alla SVA-eleverna i undersökningen går på yrkesprogram vilka kräver färre godkända 

betyg från grundskolan för behörighet till gymnasiet. Elever med utländsk bakgrund tenderar 

att i högre utsträckning läsa vidare på högskolan enligt Skolverkets rapportering (2013a) 

vilket stämmer väl överens med resultaten i denna undersökning. De flesta informanterna 

tänker sig i framtiden yrken som kräver högskoleutbildning. Visserligen kan alla elever på 

yrkesförberedande program välja extra kurser som ger behörighet till högskola, men detta 

kräver en ännu tuffare arbetsinsats för att klara en redan tuff studiesituation (Viberg 1996). 

Valet av utökad kurs undersöks inte i uppsatsen varför jag inte vet något om hur eleverna har 

valt. Det är viktigt att möta dessa elever i deras ambitioner och hjälpa dem att lyckas med sina 

framtida yrkesplaner. En individualiserad och språkutvecklande undervisning på den nivå 

eleven befinner sig är nödvändig för att detta ska lyckas.  

Några elever, främst de som läser SVE, uttrycker ett ”vi- och dom”-tänkande. Några 

informanter skriver om att SVA kan vara stigmatiserande och att elever som läser SVA ibland 

skäms för detta. En informant uttrycker en önskan om att det skulle vara lite lättare och mer 

naturligt att läsa SVA. Forskning (Economou 2007, Fridlund 2011, Lindberg & Hyltenstam 

2012) visar att svenska skolan har en monokulturell norm och pekar på att man har ett 

bristtänkande när det gäller elever med annat modersmål än svenska. Skolan är generellt dålig 

på att tillvarata och värdera dessa elevers kunskaper och erfarenheter i sin verksamhet. Istället 

för att utmana och stimulera satsar man på att ge dessa elever trygghet. Målet tycks vara att 

dessa elever ska assimileras in i det svenska samhället. Istället är det viktigt att skolkulturen 

blir mer inkluderande för dessa elever och att man i högre utsträckning tar tillvara dessa 

elevers kunskaper och erfarenheter så att fler elever kan bli stärkta i sin flerspråkiga identitet 
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(Economou 2007, Fridlund 2011, Lindberg & Hyltenstam 2012). Detta skulle även den 

undersökta skolan behöva utveckla. 

I undersökningen framgår att många elever inte fått någon information om valet av ämne inför 

gymnasiet men att en del elever skulle vilja få mer information. Informationen om SVA eller 

SVE på gymnasiet skulle behöva förbättras för att fler elever ska känna att de får en chans att 

veta vad de olika ämnena innebär. Lindberg och Hyltenstam (2012) menar att information till 

både elever och föräldrar om fördelarna med att delta i språkutvecklande undervisning, 

behövs för att elever med utländsk bakgrund ska kunna välja den undervisning som gynnar 

dem. Under åren som lärare i SVA har jag hört en del elever uttrycka föreställningar om SVA, 

t ex om betyg, läxor och högskolebehörighet. Undersökningen visar dock att många elever 

inte alls har någon uppfattning om SVA-ämnet. Av de informanter som svarat tror de flesta 

inte att det är mindre läxor i SVA men däremot tror många att det är lättare att få högre betyg 

i SVA än i SVE. Många tror att man får mer hjälp med språket i SVA men inte att språket 

utvecklas mer i SVA än i SVE. Det finns en osäkerhet bland informanterna huruvida SVA 

och SVE ger samma behörighet till högskolan. Information till alla elever är viktig så att olika 

missuppfattningar kan klaras ut. 

Forskning visar att SVA anses vara ett mindre utmanande ämne än SVE (Lindberg & 

Hyltenstam 2012). Skolverkets rapporter (2005, 2008, 2011, 2013b) visar att SVA i hög 

utsträckning betraktas som ett lågstatusämne och ett stödämne för svagpresterande elever 

bland många elever med utländsk bakgrund (Skolverket 2008).  I många av informanternas 

svar framträder också samma syn på SVA som ett stödämne: ”För dom andra är det bra med 

SVA, men inte för mig”. SVA anses vara ett ämne för nybörjare och för de som har 

svårigheter med språket. Många elever menar att SVA är ett sämre alternativ och att SVE är 

det man egentligen vill läsa eftersom SVE är det ”riktiga ämnet” dit alla vill nå. Economou 

(2013) menar att de olika kunskapskraven i de båda svenskämnena stärker ett vi och dom-

perspektiv, vilket stämmer överens med några av de svar informanterna i undersökningen 

lämnar. De informanter som ändå väljer att läsa SVA, av eget val eller på rekommendation av 

lärare eller specialpedagog, tycker i stor utsträckning att SVA är bra och behövs. De flesta av 

informanterna, i både SVA och SVE, upplever att den undervisning de får, oavsett ämne, 

passar dem. Jag har dock inte ställt några frågor om vad i undervisningen som passar dem, 

varför inga egentliga slutsatser kan dras. Detta skulle vara intressant att undersöka ytterligare.  



35 

 

Dagens skola möter elever med utlandsfödda föräldrar, från vitt skilda förhållanden. 

Informanterna i undersökningen utgör också en mycket heterogen grupp med olika bakgrund, 

både när det gäller tid i Sverige och språklig bakgrund och skulle alla välja SVA skulle det 

betyda att nybörjare skulle läsa med de som kommit väldigt långt i sin språkutveckling och 

kräva helt olika typer av undervisning. Olika elevkategorier behöver få olika sorters 

undervisning (Viberg 1996:137). Lindberg och Hyltenstam (2012) föreslår en 

sammanslagning av svenskämnena kompletterad av ett så kallat språkgym med riktad och 

individualiserad undervisning. Där kan man bättre bemöta behoven hos denna heterogena 

grupp och utgå från varje elevs kunskapsnivå och behov. Lindberg och Hyltenstam menar 

också att lärarutbildningen i mycket högre utsträckning behöver anpassas efter den 

demografiska utvecklingen och att kompetensutveckling för verksamma lärare i alla ämnen 

behöver öka sin kompetens att utveckla en språk- och kulturmedveten undervisning för att 

elever med utländsk bakgrund och kort tid i svenska skolsystemet ska nå sin fulla potential 

och större studieframgångar. Man kan inte blunda för denna grupps behov och det kan inte 

vara SVA-lärarna som ensamma ska ansvara för språk- och kunskapsutvecklingen för dessa 

elever (Lindberg & Hyltenstam 2012). Ansvaret måste läggas på organisationen istället för på 

individen (Cummins 2001). Det borde också ställas krav på skolledare att i större utsträckning 

sätta sig in i andraspråksfrågorna och alla lärare måste bli medvetna om och vilja utmana de 

maktförhållanden som råder i samhället och, via forskning och utbildning, delta i processen 

med att utveckla och undervisa i en skola för alla elever (Cummins 2001:7). I en ovan 

beskriven skolorganisation skulle informanterna på den undersökta skolan inte behöva välja 

SVA eller SVE, utan skulle få adekvat undervisning utifrån sina individuella behov. Detta 

skulle förhoppningsvis gynna alla elevers utveckling och hela skolan.  

5.2 Metoddiskussion 

Fördelen med en enkätundersökning av det slag jag genomfört är att den ger information om 

många informanter och att man på så vis får en bredare beskrivning av informantgruppen. 

Tyvärr har många av de tillfrågade eleverna inte svarat på undersökningen vilket gör att 

studien inte blev den totalstudie som var intentionen. Den svenska skolan präglas, som 

tidigare nämnts, av en monokultur i vilken elever med utländsk bakgrund antingen assimileras 

in i eller marginaliseras. Detta leder till ett utanförskap där elever inte får delta fullt ut med 

hela sin identitet. Kanske är det stora bortfallet ett resultat av denna kultur och kanske vill inte 

elever bli tillfrågade om sin flerspråkiga bakgrund. Det kan förstås också finnas många andra 
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orsaker som ligger bakom bortfallet. Undersökningen skulle med fördel kunna kompletteras 

med intervjuer av såväl elever, lärare och skolledning, och observationer för att ge en mer 

heltäckande bild av vem som läser SVA och vem som läser SVE. 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka vilka behov av 

språkutvecklande undervisning som finns i den grupp elever som inte läser SVA. Man skulle 

också kunna undersöka hur skolan i undersökningen i högre utsträckning kan inkludera alla 

elever och bejaka flerspråkighet och mångkultur, och hur alla lärare, inte bara SVA-lärare, 

kan bli språklärare och möta den elevgrupp som finns, utifrån deras behov. För att undersöka 

dessa områden skulle man kunna gå vidare med observationer och intervjuer med elever, 

skolpersonal och skolledning. Det skulle också vara intressant att undersöka skolresultaten för 

elever med två utlandsfödda föräldrar och göra fallstudier för att utveckla undervisningen med 

fokus på elevgruppen. 
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Bilaga 1 

Följebrev 

Till berörda elever  

Information om undersökning av valet mellan svenska och svenska som 

andraspråk i gymnasieskolan 

Du tillfrågas härmed om deltagandet i en enkätundersökning om valet av kurserna Svenska 

och Svenska som andraspråk på gymnasiet. Jag heter Helena Moberg och jag studerar 

fortsättningskursen i Svenska som andraspråk på lärarlyftet vid Mälardalens högskola. Under 

höstterminen 2014 skriver jag en C-uppsats om flerspråkiga elevers val av kurserna Svenska 

och Svenska som andraspråk på gymnasiet. En del av min uppsats är en undersökning där jag 

frågar alla flerspråkiga elever på skolan om valet av Svenska eller Svenska som andraspråk, 

eftersom det är ni som kan göra valet mellan just dessa kurser. Jag gör den här 

undersökningen för att få veta mer om hur flerspråkiga elever tänker om detta val av kurs. 

Det tar ca 15 min att svara på enkäten. Ditt svar är anonymt, d v s ingen kommer veta vad just 

du har svarat. Ingen kommer heller veta vilken skola som varit med i undersökningen. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola och 

kommer i sin slutversion att läggas ut på databasen Diva, där du gärna får läsa den. Som 

tidigare nämnts kommer det inte i uppsatsen att framgå vilken skola och vilka elever som 

deltar i undersökningen. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig.  

Jag är mycket tacksam om du väljer att lägga ca 15 minuter på att svar på dessa frågor så snart 

som möjligt.  

Om du har frågor om undersökningen kan ni nå mig på telefon xxx eller epost: xxx 

Min handledare på högskolan heter Karin Sheikhi  

Epost: namn@mdh.se   

Tack på förhand för din medverkan. 

Ort   2014-11-07 

Helena Moberg 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Frågor enkäten 

 

Fråga 1 Är du  

Tjej 
 

Kille 
 

 

Fråga 2 Vilken årskurs går du? 

Åk 1 
 

Åk 2 
 

Åk 3 
 

  

Fråga 3 Vilket program går du? 

Yrkesförberedande (BA, BF, EE, FT, HA, HV, 

IN, VO)  

Högskoleförberedande (EK, ES, NA, TE, SA) 
 

  

Fråga 4 Hur länge har du bott i Sverige?  

I hela mitt liv 

Sedan förskolan 

Sedan grundskolan år 0-3 

Sedan grundskolan år 4-6 

Sedan grundskolan år 7-9 

Sedan gymnasieålder/IM 

 

Fråga 5 Vilket/vilka språk talar du med din mamma? 

 

Fråga 6 Vilket/vilka språk talar du med din pappa? 

 

Fråga 7 Vilket/vilka språk talar du med dina syskon? 

 

Fråga 8 Vilket språk lärde du dig att läsa och skriva på först? 

 

Fråga 9 Läste du skolämnet Modersmål på högstadiet/IM? Om ja, vilket modersmål? 

 



 

 

Fråga 10 Läser du/har läst skolämnet Modersmål på gymnasiet? Varför/varför inte? 

 

Fråga 11 Vilket svenskämne läste du i åk 9 på högstadiet/IM? 

 

Fråga 12 Vilket betyg fick du i Svenska som andraspråk/Svenska i åk 9?  

 

Fråga 13 Vilket svenskämne läser du/har du läst på gymnasiet? 

 

Fråga 14 Fick du information om valet av kurserna Svenska som andraspråk och Svenska 

innan du började gymnasiet? 

Om ja, vem fick du information av? 

Studievägledare 
 

Lärare 
 

Rektor 
 

Annan 
 

Vet inte 
 

 

Fråga 15 Hade du velat få mer information om kurserna Svenska som andraspråk och Svenska 

inför gymnasiet? 

 

Fråga 16 Har någon påverkat ditt val av kurs i Svenska som andraspråk eller Svenska? 

Föräldrar 
 

Lärare 
 

Kompisar 
 

Syskon 
 

Annan 
 

Vet inte 
 

 

Fråga 17 Om du läser/har läst Svenska som andraspråk på gymnasiet, varför valde du inte 

Svenska? 

 

Fråga 18 Om du läser/har läst Svenska på gymnasiet, varför valde du inte Svenska som 

andraspråk? 

 

Fråga 19 Vad tycker och tänker du om skolämnet Svenska som andraspråk? 

 



 

 

Fråga 20 Tror du att Svenska som andraspråk ger samma behörighet till högskolan som Svenska? 

 

Fråga 21 Jag tror att det är lättare att få högre betyg i Svenska som andraspråk än i Svenska 

Stämmer mycket bra 
 

Stämmer ganska bra 
 

Stämmer dåligt 
 

Stämmer inte alls 
 

Har ingen åsikt om det 
 

 

Fråga 22 Jag tror att man får mer hjälp med språket i Svenska som andraspråk än i Svenska 

Stämmer mycket bra 
 

Stämmer ganska bra 
 

Stämmer dåligt 
 

Stämmer inte alls 
 

Har ingen åsikt om det 
 

 

Fråga 23 Jag tror att det är mindre läxor i Svenska som andraspråk än i Svenska 

Stämmer mycket bra 
 

Stämmer ganska bra 
 

Stämmer dåligt 
 

Stämmer inte alls 
 

Har ingen åsikt om det 
 

 

Fråga 24 Jag tror att min svenska utvecklas bättre om jag läser Svenska som andraspråk än om jag 

läser Svenska 

Stämmer mycket bra 
 

Stämmer ganska bra 
 

Stämmer dåligt 
 

Stämmer inte alls 
 

Har ingen åsikt om det 
 

 

 

 

Fråga 25 Jag tycker att undervisningen i det svenskämne (SVA eller SVE) jag läser/har läst på 

gymnasiet passar mig 



 

 

Stämmer mycket bra 
 

Stämmer ganska bra 
 

Stämmer ganska dåligt 
 

Stämmer inte alls 
 

Har ingen åsikt om det 
 

 

26 Vad har du för planer efter gymnasiet? 

Läsa vidare på universitet/högskola 

Jobba 

Vet inte 

 

27 Vilket yrke satsar du på? 

 

28 Här kan du skriva egna kommentarer om enkäten eller något annat som du vill säga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


