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Abstract 
The purpose of this study was to look into how learners of Swedish as a second language and 

some teachers of the subject think and reason about the choice between Swedish or Swedish 

as a Second Language and literature in Swedish at upper secondary schools. Similar studies 

have earlier been carried out at upper secondary schools in areas dominated by immigrants 

while the present study has been accomplished in a small municipality with comparatively 

few immigrants. The study is based upon qualitative interviews which have been analysed 

through the socio-cultural theory regarding those artifacts, communication and that mediating 

second learners of Swedish and their teachers and schools are using in their choices between 

Swedish or Swedish as a Second Language as well as selection of literature in literature 

teaching.  The study also shows how learners of Swedish as a second language perceive the 

choice between the two options of Swedish courses at advanced upper secondary school and 

how their teachers look upon their choice and the information given. Furthermore we will also 

get to know the learners of Swedish as a second language and their teachers’ view on teaching 

Swedish literature at advanced upper secondary B-level in Swedish. However, the study 

suggests that the information given to the students is inadequate and does not meet the 

intentions of the Swedish upper secondary school. In literature teaching, we also notice a 

desire, among students as well as teachers, to read and understand the same literature as native 

speakers. The study also points out an ambition with the teachers as well as the learners that 

the students are fully incorporated in the Swedish society and what we (teachers, school and 

society) can do to facilitate and show the learners how important they are in contemporary 

and future society. 
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1 Inledning 
Anledningen till den nu föreliggande undersökningen är skribentens intresse och arbete med 

elever som har svenska som andraspråk. Den svenska grund- och gymnasieskolan har under 

senare tid sett en allt mer växande skara andraspråkselever. Andraspråkseleverna i den 

svenska grund- eller gymnasieskolan kommer från en heterogen bakgrundsmiljö med 

avseende till exempel språk, kultur och miljö. I den svenska skolan blandas 

andraspråkseleverna med svenska modersmålstalare i skolans ämnesundervisning. 

Andraspråkseleverna har under hela sin skolgång möjligheten att välja om de vill läsa svenska 

som andraspråk eller svenska. Valet på grundskolan är mer styrt av rektor och lärare, men hur 

ser valet ut på gymnasiet.  De tidigare studierna kring elever med svenska som andraspråk och 

deras val att läsa svenska eller svenska som andraspråk är inte så omfattande inom den 

svenska skolan. I USA och Kanada finns flera studier dokumenterade som rör 

andraspråkselevens val och förutsättningar för att lära sig andraspråket i skolan.1 I Sverige 

återfinner vi till exempel Catharina Economou som i sin licentiatavhandling har undersökt 

behovet av ämnet svenska som andraspråk i gymnasieskolan. I sin undersökning låter 

Economou undersöka hur svenska som andraspråk uppfattas och används av lärare och 

gymnasieelever i en storstad.2  

Syftet med den nu föreliggande undersökningen är att granska hur några svenska som 

andraspråks elever och svenska som andraspråks- och svensklärare i en liten kommunal 

gymnasieskola resonerar om val av svenskämne på gymnasiet, samt hur det är för dem att 

studera och undervisa i litteratur i Svenska B-kursen på gymnasiet.  

Svenskundervisningen på gymnasiet består traditionellt av en hel del textmässigt 

avancerad litteratur. En del av undersökningens mål och syfte är att utreda hur 

andraspråkseleverna upplever litteraturundervisningen i ämnet svenska på gymnasiet samt 

deras lärares tankar om detta och hur de upplever att undervisningen i litteratur fungerar med 

andraspråkseleverna. Empiriskt är frågorna kring litteraturen och andraspråkseleverna 

intressant eftersom deras svenskspråkliga kunskaper antagligen skiljer sig mer åt än de elever 

som har svenska som modersmål.  

 

 

                                                        
1 Cummins, Jim. 1996 Negotiating identities, education for Empowerment in a Divers Society, Ontario 
Californian association for Bilingual Education, Thomas, Wayne P & Collie, Virginia P. 2002, A National Study of 
School Effectiveness for Language Minority Students’ Long-term Academic Achievements, California, Berkeley. 
2 Economou, Catharina. 2007. Gymnasieämnet Svenska som andraspråk- behövs det? Malmö Högskola.  



2 
 

 

I andraspråkselevernas svenskkunskaper måste vi till exempel beakta hur länge de har varit i 

Sverige, vilket är deras modersmål, är de kanske rentav födda i Sverige och vilka är deras 

tidigare kunskaper om litteraturen. Allt detta och antagligen mycket mer påverkar 

andraspråkselevernas möjligheter att deltaga, förstå och tillgodogöra sig den litterära delen av 

ämnesundervisningen i svenska på gymnasiet.  

För att nå undersökningens syfte har några forskningsfrågor genererats för att leda fram 

till ett forskningsresultat som kan ställas mot relevant forskning i ämnet. En inledande fråga är 

hur andraspråkseleverna har valt svenskämne på gymnasiet och vad som har påverkat dem i 

deras val. Vilka faktorer är det som är viktigt när eleverna väljer och hur ser lärarna på 

elevernas val. Valet av svenskämne sker i en eller flera sociala kontexter vilket gör valet mer 

komplext än vad man först kan ana oavsett om man stödjer sig på rådande forskning av 

svenska som andraspråk eller om man lyssnar till lärare och elever. Aktuell forskning som till 

exempel Economu ställer frågan om svenska som andraspråk behövs som ämne eller ej och 

därför är det viktigt i den nu föreliggande undersökningen att granska hur valet av 

svenskämne går till på den valda gymnasieskolan. 3 På vilket sätt framställer skolan (lärarna) 

svenskämnena för eleverna och kan man se om detta har någon inverkan på elevernas val.  

I uppsatsen undersöks också den del av svenskämnet som omfattar litteraturen och hur 

andraspråkseleverna fungerar i den vanliga svenskundervisningens litterära delar. Litteratur- 

läsnig är gynnsamt för andraspråkselevernas språkutveckling och ett sätt att skapa förklaring 

och förståelse för den för andraspråkseleven nya kulturen. Hur upplever eleverna själva att det 

är att läsa litteraturen som behandlas i ämnet svenska. Kan de hänga med i undervisningen 

eller hur påverkar litteraturen deras möjligheter i svenskämnet. Det är viktigt att elevernas och 

lärarnas tankar kring litteraturdelen av svenskämnet kommer fram och hur det påverkar dem 

både positivt eller negativt. 
 

 

 

 
 
 

                                                        
3  Economu, 2007. 
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2 Teori 
Undersökningen har sin teoretiska grund i den sociokulturella teorin eftersom elevernas val av 

svenskämne och litteraturläsning sker i en social- och kulturellkontext och det är eleverna och 

lärarnas tankar om det som är intressant i undersökningen. 4 Inom den sociokulturella teorin 

menar till exempel Lev Vygotskij att vi påverkas av vår omgivning vid all inlärning såväl som 

vårt intresse för olika uppgifter. Det bekräftas av John Dewey men han vidgar begreppet och 

beskriver hela livet som en inlärningssituation i påverkan av olika miljöer och av olika sociala 

kontexter.5  

I den sociokulturella teorin är det individens lärande både som individ och som en del 

av olika kollektiv som sätts i centrum. Enligt Roger Säljö sker allt lärande i en social och en 

kulturell kontext som grundar sig i människans förmåga att använda sig av artefakter, 

mediering och kommunikation. De tre begreppen kräver en förklaring. Artefakter kan till 

exempel vara redskap: verktyg, informations- och kommunikationsmedel. Mediering 

förmedlar vad de fysiska redskapen eller intellektuella språkliga redskapen (artefakterna) 

visar oss ur ett sociokulturellt perspektiv. Kommunikation kring redskap, händelser och texter 

eller annat mellan individer i olika kollektiv, transformeras så kollektivens eller individernas 

tankar blir till den enskildes. Den sociokulturella teorin är enligt Säljö samspelet mellan olika 

kollektiva resurser för tänkande, handlingar och individernas lärande och de bildar grunden 

för det mänskliga lärandet i en kultur vilket också bildar grunden för denna undersöknings 

teori. 6 

I undersökningen är en del av syftet att försöka ta reda på hur valet av svenskämne på 

gymnasiet kommuniceras av lärare och elever och vilka redskap (artefakter) som används i 

den medieringsprocess som utgör själva valet. Det har varit centralt att försöka undersöka 

vilka redskap till exempel texter som kommunicerats mellan lärare och andraspråkseleverna 

och på vilket sätt medieringen av dessa tagit sig uttryck i kommuniceringen av 

litteraturundervisningen.  

 

 

 

                                                        
4 Vygotskij, Lev. 2002. Fantasi och kreativitet i barndomen, Uddevalla Media Press. & Säljö, Roger. 2000. 
Lärande i praktiken ur ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Fritzes. 
5 Dewey, John. 1997. Demokrati och utbildning Göteborg: Didalos. s 57f. 
6 Säljö, 2000. s 28ff & s. 80ff. 
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3 Metod   
Undersökningen har genomförts med hjälp av en kvalitativ undersökningsmetod. En 

kvalitativ undersökningsmetod ger utrymme för att informanternas egna tankar ska komma 

fram i frågor som hur det är att studera svenska och att undervisa i svenska på gymnasienivå. I 

en kvalitativ intervjuundersökning brukar intervjufrågorna vara av standardiserad art för att ge 

undersökningen ett analysmaterial som ska besvara undersökningens syfte och 

frågeställningar. Enligt Jan Trost ska standardiserade kvalitativa intervjuer genomföras utan 

att man frångår de förutbestämda intervjufrågorna och genom att intervjuaren läser upp 

intervjufrågorna på ett objektivt och likformigt sätt.7 I denna undersökning har 

intervjufrågorna varit av viss standardiserad art, men för att informanterna ska få ge sin egen 

röst åt frågorna kan de behöva förklaras eller få följdfrågor som uppkommer under 

intervjuerna och därmed kan man inte anse intervjufrågorna som helt standardiserade utan 

mer samtalsliknande. Den kvalitativa undersökningsmetoden är traditionellt sett kopplad till 

en humanistisk teori där man ser informanterna som subjekt och det är informanternas 

subjektiva åsikter som eftersökts i undersökningen. Kvalitativa djupintervjuer har enligt Runa 

Patel och Bo Davidsson en tendens att bli mer lika ett samtal och ett forum där båda parter 

blir medskapare av samtalet vilket bekräftas av ovanstående.8  

Efter att informanterna fått ge sin egen röst åt erfarenheter i till exempel arbetet med 

svenskämnet på gymnasiet har deras tankar sedan analyserats med hjälp av den 

sociokulturella teorin och den forskning som finns kring svenskämnena, svenska som 

andraspråkselever och ämnesplanerna i undersökningens analysavsnitt och därmed ställs 

praktik mot teori och bildar därefter undersökningens resultat.9  

3.1 Urval och avgränsning 
Det har i urvalet av informanter gjorts vissa avgränsningar för att möjliggöra uppsatsens 

genomförande. I undersökningen har en svensk- och två svenska som andraspråkslärare och 

tre andraspråkselever intervjuats. Undersökningen har genomförts på en relativt liten 

kommunal gymnasieskola och därmed var urvalet av utbildade svenska som andraspråkslärare 

och valet av informanter därmed också begränsat.  

 

 

                                                        
7 Trost, Jan. 2005. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. s 19. 
8 Patel & Davidsson, 2003. s. 78. 
9 Trost 2005, s 19ff. 
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De intervjuade lärarna har mångårig erfarenhet och utbildning för att undervisa elever i vanlig 

svenska och två i svenska som andraspråk. Även valet av andraspråkselever var på grund av 

gymnasieskolans storlek begränsat och därmed undersöktes alla (tre) andraspråkselever som 

valt att läsa svenska i år 2. Därmed kan man av undersökningen inte dra några generaliserade 

slutsatser, vilket inte är undersökningens syfte. Enligt Trost kan urvalet vid kvalitativa studier 

inte vara representativa i statistisk mening och det är inte undersökningens mening att göra så. 
10 Strävan i undersökningen är däremot att ge en bild av en mindre gymnasieskola och dess 

svenska som andraspråkslärare och -elever samt svensklärares syn på de frågor som är 

relevanta för undersökningens syfte.  

Vad avser avgränsningen av undersökningens syfte har valet av svenskämne och dess 

bakgrund samt litteraturdelen av svenskundervisningen undersökts. Genom denna avsmalning 

av undersökningen kan den även om den är för liten för att ge några generaliserande svar, 

ändå visa hur man behandlar ämnesvalet av svenskämnena samt ge elevernas och lärarnas syn 

på litteraturundervisningen på gymnasienivå i en liten kommun. 

Den undersökta kommunala gymnasieskolan ligger i en mindre glesbygdskommun i södra 

Sverige. Kommunens befolkning är ca 11 500 och av dem är ca 1450 invandrare. På 

gymnasieskolan går det ca 300 elever och av dem är 36 invandrare.11  

 

3.2 Intervju och analys 
Intervjuerna har genomförts i ett av grupprummen på gymnasieskolan för att lärare och elever 

ska känna sig bekväma i en för dem bekant miljö. Intervjuerna har grundats på några öppna 

intervjufrågor för att skapa utrymme för informanternas och intervjuarens mer samtals-

liknande möte kring intervjufrågorna och informanternas egna tankar under intervjun.12  

Intervjuerna har spelats in på diktafon och därefter har för undersökningen relevanta delar av 

desamma transkriberats för att därefter kunna användas i undersökningens analysdel. Enligt 

Steinar Kvale är det tillräckligt att endast transkribera de delar som är relevanta för 

undersökningen eftersom det annars skulle kunna bli mycket omfattande utskrifter av för 

undersökningen icke relevant material. Inspelningarna och transkriberingen säkerställer att ett 

                                                        
10 Trost, s. 121. 
11 Siffror rörande invånarantal m.m. har erhållits från Kommunens registrator och gymnasieskolans 
administration. 120504. 
12 Se bilaga 1 & 2. 
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granskningsförfarande kan genomföras i efterhand vilket kan tydliggöra både informanternas 

och författarens agerande under intervjutillfällena.13 

Intervjuerna har därefter bearbetats utefter kategorier som i sin tur är utarbetade efter 

undersökningens frågeställningar och undersökningens sociokulturella teori genom att 

informanternas svar har kategoriserats utefter likheter och skillnader i de artefakter, den 

mediering och den kommunikation kring undersökningens frågeställningar som har 

framkommit vid intervjuer med informanterna.14 I analysen av informanternas bearbetade svar 

har så undersökningens syfte att undersöka hur några svenska som andraspråkselever och 

svensklärares tankar om val av svenskämne och att läsa och att undervisa svenska på 

gymnasiet kunnat vaskas fram. Eftersom undersökningen är gjord med ett litet informant 

underlag kan man dock ej generalisera utifrån det uppkomna resultatet.15  

 

3.3 Etiska principer 
Alla informanter i undersökningen är över 16 år och har därför endast tillfrågats muntligt om 

medverkan i undersökningen. De blev samtidigt informerade om att deras medverkan sker 

helt anonymt och att deras svar endast kommer att användas i denna undersökning. De 

informerades också om studiens syfte och att de har möjlighet att närsomhelst avbryta 

deltagandet i undersökningen. Därmed uppfyller undersökningen Vetenskapsrådets fyra 

huvudkrav på de forskningsetiska principerna.16  
 

4 Styrdokument 
Enligt styrdokumenten för gymnasieämnena svenska och svenska som andraspråk kan de 

andraspråkselever som har godkänt betyg i svenska som andraspråk från grundskolan själv 

bestämma vilket svenskämne han/ hon vill läsa på gymnasiet.17  

Kursplanen för Svenska som andraspråks centrala del är inriktad på 

andraspråkselevernas kommunikativa språkförmåga. Ämnet är inriktat på att utveckla 

elevernas flerspråkliga identitet och uppmuntrar arbete som skapar kommunikation för att 

                                                        
13 Kvale, Steinar, 2009, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur, s. 149ff. 
14 Se avsnitt 3. 
15 Patel, Runa & Davidson, Bo, 2003. Forskningsmetodikens grunder, att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. Lund: Studentlitteratur. s. 54. 
16 Vetenskapsrådet, 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. 
Stockholm: Elander Gotab. 
17 Kursplaner och betygskriterier, 2000, Grundskolan, Stockholm: Fritzes. s. 102. 
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sammanlänka och vidga andraspråkselevernas språkkunskaper. I kursplanen för svenska 

beskrivs att eleverna också ska bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga.18  

Vidare förklaras att andraspråkseleverna ska utveckla färdigheter om det svenska 

språket, samt att läraren i undervisningen ska använda sig av skönlitteratur, texter av olika 

slag, film och andra medier som källor för att skapa insikt om andras referenser och samtidigt 

utveckla sitt andraspråk. Användandet av ovanstående artefakter bekräftas också i kursplanen 

för eleverna i ämnet svenska. I andraspråksundervisningen ska också läraren välja artefakter 

så att andraspråkselevens tidigare erfarenheter och kunskaper kommer till sin rätta. I 

kursplanen för svenska som andraspråk poängteras flerspråkighet som en tillgång för både det 

svenska samhället och för individen. Det är genom att andraspråkseleven får möjlighet att 

jämföra sina egna språkkunskaper och referenser som hon/han kan utveckla en förståelse för 

språket som ett medel för kommunikation, lärande och tänkande.19  

 

5 Forskningsöversikt 
I följande avsnitt redogörs för den teoretiska forskning som lägger bakgrunden till den nu 

föreliggande undersökningen. För att underlätta för läsaren har avsnittet delats i två delar en 

del kallad svenska som andraspråk och det andra kallat svenskämnet och litteraturläsning med 

ungdomar på gymnasiet. 

5.1 Svenska som andraspråk 
De amerikanska forskarna Wayne P Thomas och Virginia P Collier beskriver i sin 

longitudinella undersökning från 2002 hur viktigt det är att man tar hänsyn till 

andraspråkselevernas behov av tid i sin språkutveckling. I deras undersökning framgår det att 

det för andraspråkseleven tar mellan 4-8 år att utveckla ett åldersadekvat språk som är 

fungerande för faktainlärning i skolmiljö.20 Jim Cummins bekräftar vikten av att 

andraspråkseleverna tillägnar sig ett adekvat andraspråk för att kunna följa den ordinarie 

undervisningen i andra skolämnen än landets modersmål för att inte tappa kunskap i 

jämförelse med sina jämnåriga klasskamrater.21  

Skolverket förklarar i en rapport från 2008 hur ämnet svenska som andraspråk i 

grundskolan fortfarande ses som ett stödämne till riktig svenska. Ämnet har efter att ha varit 

ett eget ämne i över 12 år fortfarande låg status hos såväl elever som lärare. I Skolverkets 
                                                        
18 SKOLFS:2000:2.   
19 SKOLFS:2000:3.   
20 Thomas & Collier 2002, s. 324ff. 
21 Cummins, 1996, s. 51ff. 
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rapport står det att även om ämnet svenska som andraspråk i den senare delen av grundskolan 

ska organiseras som ett eget ämne med undervisning enligt kursplanen så ses svenska som 

andraspråk som en förberedelse för att eleven ska kunna läsa ”riktig” svenska även på 

grundskolenivå. 22 Kenneth Hyltenstam å sin sida redogör i en kunskapsöversikt från 

myndigheten för skolutveckling (MSU) hur andraspråkseleverna ganska omgående lär sig ett 

talat vardagsspråk på sitt andraspråk och att det tar betydligt längre tid att lära sig ett 

andraspråk som är användbart för kunskapsinhämtning i den svenska grundskolan vilket 

också bekräftas av Cummins och Thomas & Collier som vi har sett ovan. 23 Andraspråks-

elevernas snabba inhämtning av det talade vardagsspråket gör att de trots ett flytande talspråk 

fortfarande har stora brister i sin andraspråkiga bas och därmed får eleverna stora svårigheter 

att inhämta teoretiska kunskaper på andraspråket i skolan. Cummins beskriver att det är 

skillnad mellan att snabbt utveckla ett bra konversationsspråk och ett mer studieanpassat 

språk vilket kan bli förödande för andraspråkseleverna eftersom det då uppstår en konflikt 

mellan andraspråkselevens ytspråkliga kunskaper och deras djupspråkliga kunskaper vilket 

också bekräftas av Economou. 24 

Economou skriver också i sin licentiatavhandling hur sakta implementeringen av ämnet 

svenska som andraspråk i grundskolan och gymnasiet går och såväl elever som lärare 

påverkas av den långsamma processen. Andraspråkseleverna tvingas därmed att gå i en 

monokulturell skola där deras mångkulturella bakgrund istället för att vara en fördel som 

kursplanerna beskriver blir till ett hinder för dem.  Vidare diskuterar Economou att svenska 

som andraspråk är frivilligt på gymnasienivå och därför inte jämställt med svenska som för 

majoritetseleverna är ett obligatoriskt ämne. Därmed ställs majoritet mot minoritet och på så 

sätt utsätt andraspråkseleverna för ännu en särskiljning om de väljer att studera svenska som 

andraspråk i stället för svenska.  

Flera av eleverna i Economous undersökning hävdar att de anser svenska som sitt 

starkaste språk och väljer därför att läsa enbart svenska eller i vissa fall båda svenskämnena 

och undrar till följd därav, när de kan få kallas svenskar.25 Hon redogör också för hur viktigt 

det är att andraspråkseleverna får undervisning i sina modersmål och att genom att man 

                                                        
22 Skolverket, 2008, s. 14ff 
23 MSU 2003, Att läsa och skriva, en kunskapsöversikt baserad på forskning och dokumenterad erfarenhet. 
Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. s. 51. 
24 Cummins, 1996, s. 51ff. & Economou, 2007. 
25 Economou, 2007, s. 37.  
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uppmärksammar och bekräftar deras kultur och modersmål stärker dem i deras 

kunskapsutveckling såväl som i deras andraspråksutveckling.26  

Om vikten av bekräftelsen utav elevernas skriftliga och muntliga produktion skriver 

också Olga Dysthe i sin bok Det flerstämmiga klassrummet. I den förklarar Dysthe hur elever 

till exempel i Baywater klassen utvecklas både kunskapsmässigt och som individer när de blir 

bekräftade genom diskussionerna av sina skrivna texter med de andra eleverna och med 

läraren. 27 

5.2 Svenskämnet och litteraturläsning med ungdomar på gymnasiet. 
Bengt Brodow och Kristina Rininsland har i sin undersökning intervjuat elever och lärare i 

grundskolans senare del och på gymnasienivå kring skönlitteratur i teori och praktik. 

Intressant i deras undersökning är att de har frågat informanterna om både deras egen 

litteraturläsning och undervisningens litteratur. Bland annat så diskuterar de hur viktigt det är 

att läraren känner sina elevers bakgrund, hemförhållanden. Några av deras informanter 

(lärare) kommenterade hur de genom sitt litteraturval kommer eleverna väldigt nära och även 

nära deras känslor. En annan lärare förklarar hur frustrerad hon blir av att inte få veta om det 

är olämpligt i någon klass att ta upp texter som Werthers, Ann Bovary eller Anna Karenina 

eller något om våldtäktsmotiv eftersom det kan påverka eleverna negativt och kanske riva upp 

elevernas egna smärtsamma erfarenheter.28 Det är en elevkännedom man bör beakta vid all 

litteraturläsning och diskussion kring olika ämnen.  Om kursplanerna från 2000 på gymnasiet 

skriver Brodow och Rininsland hur lite de styr vad som ska läsas i kurserna. Det beskrivs i 

kursplanen från 2000 att eleverna i skolans strävansmål ska ”få möjlighet att utveckla 

beläsenhet i centrala svenska, nordiska och internationella verk och att tillägna sig kunskap 

om författarskap, epoker och idéströmningar i kulturer från olika tider.” 29 

Flera av lärarna i Brodow och Rininslands undersökning redogör för hur svårt det är att 

få eleverna att läsa äldre litteratur på grund av det svåra språket och de beskriver hur de 

många gånger får översätta varje ord eller helt enkelt läsa högt för att eleverna ska förstå. 

Flera av dem tar också till film som stöd för litteratur som de sedan läser och diskuterar.30 

Olga Dysthe har i sin undersökning av tre gymnasieklasser påvisat hur viktigt det är att alla 

                                                        
26 Economou. s. 57. 
27 Dysthe, Olga. Det flerstämmiga klassrummet, Lund. Studentlitteratur, 1996. 
28 Brodow, B & Rininsland, K, Att arbeta med skönlitteratur i skolan: praktik och teori, Lund: Studentlitteratur, 
2005, s. 59ff. 
29 Ibid., s. 77f. 
30 Ibid., s. 77f. 
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kommer till tals i klassrummet. Hennes undersökning som spänner över två kontinenter31 

möter vi elevgrupper med blandad etnicitet. Där beskriver hon hur viktigt det är med samspel 

i klassrummet, att läraren och de andra i klassrummet tillsammans skapar dialog eller 

spänningar av olika slag och i denna spänning skapas ny mening och ny förståelse mellan den 

som talar och den som lyssnar. Dysthe menar att i samspelet skapas dialog och inlärning som 

är beroende av hur mottagarna (eleverna) reagerar på det som sägs eller det man t ex. skriver 

och diskuterar. Grunden i Dysthes undersökning är att skriva och diskutera olika texter med 

en eller flera mottagare för att lära mer om och utveckla det egna språket. 32 

 

6 Resultat  
I undersökningen som har genomförts på en mindre kommunal gymnasieskola har följande 

resultat framkommit. Resultatet presenteras uppdelat i en del som avhandlar valet av 

svenskämne och en del som avhandlar litteraturläsningen. 

6.1 Val av svenskämne. 
En av utgångspunkterna i den nu föreliggande undersökningen var elevernas val av 

svenskämne på gymnasiet och hur eleverna kom fram till sitt val, samt hur lärarna ser på 

elevernas val och deras behov av att studera de olika ämnena på gymnasienivå. Inledningsvis 

kommer eleverna att ge lite information om sin skolbakgrund, hur länge de varit i Sverige och 

så vidare.  

Det är endast en av andraspråkseleverna som inte gått i skolan i sitt hemland och alla tre 

har varit en längre tid i Sverige och nu är de mellan 18-20 år. Två av eleverna har endast gått 

mellan två och fem år i skolan i sina hemländer och därmed inte läst så mycket litteratur på 

sina modersmål. Den elev som enbart gått i svensk skola menar att hon kom till Sverige när 

hon var cirka 6 månader och därför anser sig som svensk. Andraspråkseleverna har alla 

därmed gått ganska länge i den svenska grundskolan och således också skaffat sig ett svenskt 

socialt nätverk när det gäller kompisar. I den kommun där eleverna bor är det en relativt liten 

del av invånarna som är invandrare och i och med det kan man säga att andraspråkseleverna 

ganska omgående får ett flytande vardagsspråk. Det flytande vardagsspråket kan också ha 

bidragit till att endast en av eleverna haft sitt modersmål i hemspråksundervisning under sin 

skoltid i Sverige.  

Den av dem som inte haft modersmålsundervisning säger att: 

                                                        
31 Två klasser i USA och en i Norge. 
32 Dysthe, 1996.s. 65ff. 
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”- Det är ju inte som om vi ska åka tillbaka eller så.” 

Den andra säger att: 

 ”- Mamma och pappa vill inte det.” 

De två ovan nämnda eleverna beskriver med sina egna ord hur de uppfattat sin närmaste 

omgivnings (familjens) kommunicering av vikten av att läsa vidare i modersmålet. Eleverna 

får av sin närmaste sociala kontext signaler att det inte är i hemlandet utan i Sverige som 

framtiden för dem finns. Den sistnämnda eleven lämnar ingen närmare förklaring till varför 

mamma och pappa vill att hon ska välja. Alla eleverna beskriver att de för det mesta talar 

modersmålet med föräldrarna. Den elev som har haft modersmålsundervisning säger att det 

varit bra: 

”- Men jobbigt att läsa det efter skolan.” 

Hon berättar också att hon ändå oftast svarar modern på svenska, även om modern talar på 

modersmålet med henne. Eleven säger att det ibland känns svårt att tala med släktingar i 

telefon eftersom hon känner att de inte talar samma språk längre. I det fallet kan man se att 

elevens sociala kontext och kommuniceringen mellan eleven och hennes hemlands kontext 

börjar luckras upp.  

De lärare som intervjuats är alla samstämmiga i att det är till andraspråks-elevernas 

fördel om de också undervisas i modersmålet för att på så sätt utveckla sin flerspråkighet, men 

att det finns olika hinder som försvårar modersmålsundervisningen. 

En av andraspråkslärarna menar som eleverna att: 

 ”- Det är synd att undervisningen ligger på eftermiddagen.” 

Medan den andra säger att: 

”- många av invandrarföräldrarna inte ser något behov av undervisning på 

hemspråket.” 

Svenskläraren säger att:  

 ”- Det finns inte lärare i alla modersmål i en så här liten kommun.” 

Av ovanstående kan vi se hur några lärare i en svensk gymnasieskola resonerar kring 

elevernas behov, föräldrarnas mediering av behovet och skolans mediering och 

kommunicering kring behoven och hur skolan använder sig av artefakterna för att skapa 

möjligheter för elevernas val av modersmålsläsning. Den förstnämnda andraspråksläraren 

beskriver att det är synd att undervisningen är förlagd till eftermiddagarna och därmed 

medieras skolans syn på behovet av modersmålsundervisning. Medan den andra 

andraspråksläraren reflekterar över kommuniceringen mellan föräldrarna och ungdomarna 

som skäl till elevernas ovillighet att läsa modersmålet. Svenskläraren å sin sida beskriver hur 
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svårt det är i en mindre kommun att tillgodose alla elevers olika behov av 

modersmålsundervisning.   

Av de intervjuade eleverna har två haft svenska som andraspråk under sin grundskoletid 

och också fått betyg i det ämnet i grundskolans senare del, samtidigt som den elev som 

flyttade hit i spädbarnsåldern inte haft svenska som andraspråk i grundskolan men ändå fick 

betyg i det när hon slutande nian. 

”- Ingen pratade om svenska 2 med mig, jag gick hela tiden i samma svenska 

som mina klasskompisar, ändå fick jag betyg i svenska 2 i nian.” 

Lärarna i svenska som andraspråk menar båda att det är synd att alla elever som har 

behov av att läsa svenska som andraspråk ändå oftast får läsa svenska med klassen, många 

gånger på grund av att det inte finns tillräckligt med utbildade svenska som andraspråkslärare. 

Andraspråkslärarna menar att andraspråkseleverna har behov av utökad ordförståelse och 

språkuppbyggnad till skillnad från sina klasskamrater som har svenska som modersmål. 

I valet av svenskämne till gymnasiet beskriver eleverna att de inte fått någon 

information om att det finns ett val. Den elev som gått hela grundskolan i Sverige beskriver 

situationen på följande vis:  

 ”- Jag visste ingenting. Det var aldrig någon som frågade.” 

En av de andra eleverna sade att hon fick informationen under sitt första år i vanlig 

svenska på gymnasiet på följande sätt: 

”- En tjejkompis sa till mig att hon gick svenska 2, först då fattade jag att det 

fanns.” 

Samtliga lärare svarade att de inte visste om andraspråkseleverna fick någon 

information om att det fanns två svenskämnen och att ett val var möjligt. En av svenska som 

andraspråkslärarna svarade att:  

”- Det finns information om det på skolans hemsida, men vi informerar inte om 

det, om inte någon andraspråkselev är i behov av att byta. Då pratar vi med dem 

och försöker förklara fördelarna med att läsa svenska som andraspråk. Oftast är 

det ändå svårt att få dem att byta. De har ju just börjat komma igång i gruppen 

och då är det svårt att bryta.” 

Ingen av dem har varit med och informerat på ”Öppet hus” kvällen där samtliga 

program med ingående kurser på gymnasieskolan presenteras för presumtiva elever en kväll 

på vårvintern varje år.  
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6.2 Litteraturundervisning och andraspråkselever. 
I den del av undersökningen som rör andraspråkselevernas litteraturläsning förklarade 

andraspråkseleverna att de tyckte de följer med på ett bra sätt. Ingen av dem har någon längre 

skolgång i sina hemländer och de har därför ingen större erfarenhet av att läsa liknande 

litteratur på sina modersmål som den på gymnasiet år två i svenska. De ger samtliga en bild 

av att litteraturläsningen i vanlig svenska inte är något problem för dem. En av dem säger om 

litteraturläsningen att: 

 ”- Det går bra så klart. och - Det går fortare att läsa på svenska.” 

Ändå beskriver de att de antagligen lägger ner mer tid på läsningen än sina svenska 

klasskompisar eftersom de måste slå upp ord eller översätta hela meningar till sina modersmål 

för att förstå texterna. En av dem beskriver att hon använder sig av internet för att söka 

information om texterna och författarna på sitt modersmål. En annan beskriver hur hon ofta 

måste läsa samma text flera gånger för att förstå och komma in i texten.  

Den informant som varit här sedan spädbarnsåldern beskriver att hon inte har några problem 

med litteraturen överhuvudtaget.  

Lärarna i svenska som andraspråk beskriver att de ser hur andraspråkseleverna har 

behov av extra hjälp och förklaring av ord och begrepp. En av dem beskriver hur de ofta tar 

till film eller ibland lättlästa varianter av texterna. Svenskläraren beskriver att hon ofta läser 

första kapitlet högt för att få eleverna att komma in i texten. Hon beskriver också att det är till 

hjälp för de svenska eleverna. Ingen av andraspråkseleverna nämner film eller högläsning som 

något av de metoder som lärarna använder för att hjälpa dem i undervisningen.  

Ingen av de intervjuade eleverna är speciellt intresserade av att läsa litteratur men alla 

läser det som läraren vill att de ska läsa i kursen.  

En av dem säger om sitt eget läsintresse att:  

”Det ska vara riktiga berättelser om verkligheten, inget påhittat.” 

En av de andra eleverna är mer av den åsikten att det viktigaste i litteraturen är att den har en 

handling och då gärna fantasy eller liknande. 

”Jag har aldrig varit mycket för böcker men när det händer något som i Twilight 

då är det bra. 33” 

Medan den andra har en helt annan litteratursmak: 

 ”Jag gillar Oliver Twist, sådant som handlar om hur det var förr.” 

                                                        
33  Böckerna i Twilight (2006) serien är skrivna av Stephenie Meyer USA och har under de senaste åren varit 
mycket omtyckt läsning av ungdomar. Serien har också filmatiserats och vi diskuterade kring huruvida filmerna 
överensstämmer med böckerna. Eleven tyckte att böckerna var bättre eftersom de var utförligare men att 
filmerna också var bra då de speglade det viktigaste i böckerna. 
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Ingen av dem är alltså intresserade av att läsa men när man frågar dem om vilken genre eller 

vilken litteratur de gillar kan de alla peka ut den genre eller typ av litteratur som tilltalar dem 

för lustläsning. Tyvärr kan de inte säga mer om vad de tycker om litteraturläsningen i skolan 

förutom att det fungerar och att de förstår. 

Svenska som andraspråkslärarna förklarar hur de arbetar med litteraturen i svenska B-

kursen på följande sätt och en av dem beskriver att det är mycket och tunga texter som 

eleverna förväntas ta sig igenom. 

”- Det är ju texter ända från antiken till nutid som ska läsas.” 

Hon beskriver att eleverna förutom de texter som ingår i den litteraturhistoria som skolan valt 

också förväntas läsa två böcker per termin efter eget intresse. Och att det är viktigt att de 

väljer dessa böcker utefter intresse. ” 

 ”- Det är viktigt att de läser något som ligger nära dem.” 

Den andra svenska som andraspråksläraren säger också att den litteraturhistoria som skolan 

valt är tung och tuff för andraspråkseleverna.  Hon säger också att: 

”- Eleverna ofta har läst något av de klassiska verken på sina modersmål.” 

Hon förklarar att det är en klar fördel när de nu ska läsa samma texter men på svenska. Vidare 

säger hon att dessa förkunskaper också är till fördel när andraspråkseleverna läser svenska B 

ihop med sina svenskfödda kompisar. 

”- Deras litteraturreferenser gör att litteratursamtalen skapar mer dynamik i 

klassrummet.”   

Svenskläraren förklarar hur hon ser fördelar med att andraspråkseleverna läser i samma 

grupp som modersmålstalarna. På så sätt får andraspråkseleverna höra hur de ”svenska” 

eleverna diskuterar kring litteraturen. Hon menar att andraspråkseleverna annars skulle förlora 

de ”svenska” elevernas syn på litteraturen och att eleverna berikar varandra i diskussionerna. 

Vidare beskriver hon hur de under hösten läst om William Shakespeare och att de då läste en 

del av Hamlet och att de sedan sett en filmatisering av Hamlet. 

”- De ville inte veta något om Hamlet innan vi såg filmen men vi hade ju läst en 

del av den, men inte slutet.” 

Diskussionerna kring filmen och texten som klassen läst blev som hon beskriver det bra och 

hon menar att den gav både andraspråkseleverna och modersmålstalarna en chans att se på 

texten på flera olika sätt. 

Svenskläraren är också den lärare som beskriver hur de i vårens kurs arbetat med utdrag 

ur Frankenstein men inte sett någon filmatisering av den samma och att de nu ska arbeta med 
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ett nytt bok- och filmprojekt kring Simon och ekarna34. Hon förklarar att hon tycker det är 

fördelaktigt att kombinera texter med film för att förstärka elevernas upplevelse av båda.  

De nackdelar som lärarna kan se i andraspråkselevernas deltagande i litteraturläsningen 

i svenska B beskriver att de lägger ner betydligt mer tid på själva läsningen av texterna. En av 

dem säger att:  

”- Jag läser ofta första kapitlet eller en del av texten högt för att eleverna ska 

komma in i textens handling.” 

Den andra läraren framställer det på följande sätt:  

”- Jag försöker välja ut litteratur som kan vara lämpligt för andraspråkseleverna 

att läsa.” 

Hon skildrar den lämpliga litteraturen som lättläst, efter intresse och ofta resulterar det i att 

alla elever läser olika vilket hon menar ställer till det för henne som pedagog. Hon beskriver å 

andra sidan hur viktigt det är att andraspråkseleverna läser sådant som de tilltalas av. Hon 

menar att: 

 ”- Då ger läsningen både språk och nöje.” 

Svenskläraren beskriver att läsningen inte är det svåra för dem utan det är mer den skriftliga 

delen av svenska B-kursen som är svår för dem och att hon då måste arbeta mer på 

andraspråks sätt. Vidare beskriver hon att andraspråkseleverna blir frustrerade när de inte kan 

uttrycka vad de tänker och tycker om texterna muntligt eller skriftligt. 

 ”- De får inte fram vad de vill.” 

En av andraspråkslärarna beskriver att andraspråkseleverna överlag måste lägga ner mer 

tid på litteraturen och även på sina övriga studier, men samtidigt säger hon att: 

”- en del är bättre och en del är sämre och ibland har de mycket svårt med 

studierna.”  

Men hon känner inte att hon lägger ner mer tid på dem utan att det är eleverna som måste 

lägga ner mer tid på sina studier. 

Samtliga intervjuade lärare tycker att det är en fördel att andraspråkseleverna går i en 

blandad klass eftersom de då får ta del av modersmålstalarnas tankar om litteraturen och 

språket som vi kunnat se ovan. Svenskläraren förklarar hur hon ser att det gagnar både 

andraspråkseleverna och de svenska eleverna att läsa svenska B-kursen tillsammans.  

Hon säger att: 

”- även de svenska eleverna ibland har behov av samma undervisning som 

andraspråkseleverna.” 
                                                        
34 Simon och ekarna, Marianne Fredriksson, 1985. Boken filmatiserades 2011. 
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Lärarna beskriver hur de på den lilla kommunala gymnasieskolan har dragit fördel av att 

kunna mixa andraspråkselever med modersmålseleverna på ett för alla fördelaktigt sätt.  

 

7 Diskussion och sammanfattning 
I detta avsnitt presenteras undersökningens resultat, analys och diskussion kring resultat, 

analys, metod och teori. Slutligen presenteras tankar om vidare forskning och en 

sammanfattning.  

7.1 Val av svenskämne. 
Av elevernas intervjusvar har vi kunnat följa hur de i avsaknad av information från skolan inte 

genomfört något direkt val av svenskämne. Den information som endast en av 

andraspråkseleverna uppgav sig ha fått, kommunicerades av en andraspråkselev som själv 

läste svenska som andraspråk på gymnasiet. Andraspråkseleverna beskriver hur de i valet inte 

heller diskuterade valet av svenskämne med sina föräldrar och enligt dem ville föräldrarna 

liksom andraspråkseleverna själva, koncentrera sig på svenska eftersom de nu ska bo i 

Sverige. De beskriver också att föräldrarna inte var så intresserade av att andraspråkseleverna 

skulle läsa sina respektive modersmål i den svenska skolan och själva menade de att de talade 

sina modersmål hemma med föräldrarna och att det räckte. Både Cummins och Thomas & 

Collier beskriver hur viktigt modersmålet är för andraspråkselevernas språkliga utveckling 

och för deras möjligheter att tillgodogöra sig studier i övriga skolämnen i det nya hemlandet. 

Detta förstärker ytterligare andraspråkselevernas behov av modersmålsundervisning under 

hela deras skoltid och behovet av en starkare kommunikation mellan skola och föräldrar för 

att skapa insikt om andraspråkselevernas behov. 

Samtliga av de intervjuade lärarna beskrev att de inte fått någon information eller givit 

information till andraspråkseleverna om valet innan de började på gymnasiet, trots att skolan 

informerar om samtliga program för tilltänkta elever på vårvintern varje år. Lärarna beskrev 

istället att de ofta i efterhand försökte informera de andraspråkselever som lärarna ansåg hade 

behov av att läsa svenska som andraspråk eller modersmålsundervisning. Av ovanstående kan 

vi följa elevernas, liksom föräldrarnas, önskan om att andraspråkseleverna ska vara aktivt 

delaktiga i svenskundervisningen, men det visar också att de inte fått någon information om 

att det finns en valmöjlighet och vilken inverkan det valet skulle kunna få för deras studier i 

den svenska skolan.    

Skolan har ett stort ansvar att kommunicera och förmedla information till alla elever 

innan deras val av svenskämne. Vi kan genom den information som informanterna givit, 
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fundera över vilka signaler skola och samhälle ger och vad det gör för synen och valet av på 

svenskämnena i skolan. Enligt den tidigare forskningen har vi kunnat se att 

andraspråkseleverna är betjänta av en annan svenskundervisning än svenska som 

modersmålstalarna.35 Skolan visar inte tydligt att svenska som andraspråk är ett av de ämnen 

som eleverna kan välja och därmed medierar skolan och samhället att de inte ser ämnet som 

lika viktigt som vanlig svenska. Det samma konstaterar Economou när hon genomförde sin 

undersökning i Malmö. Där beskriver hon hur andraspråkseleverna går i en monokulturell-

skola trots att ämnet svenska som andraspråk haft en egen kursplan i många år och att 

utvecklingen av ämnet svenska som andraspråk avstannat. Undersökningen i den här 

uppsatsen har genomförts på en liten kommunal gymnasieskola där invandrarungdomarna 

utgör en liten del av det totala elevantalet och kanske är det så att andraspråkseleverna bildar 

en minoritet och därmed inte utgör en stor väl synlig grupp på skolan med föräldrar som tar 

aktiv del i andraspråkselevernas skolgång. Andraspråkselevernas föräldrar kommer också från 

en annan kulturell- och socialkontext med andra erfarenheter av både sin egen och sina barns 

skolgång i en annan kultur och tradition. Här kan man också beakta frågan om hur 

föräldrarnas egna språkkunskaper i svenska påverkar deras deltagande och hur detta påverkar 

deras möjligheter till en god kunskapsutveckling vad avser svenska och andra ämnen.   

 En följdfråga är andraspråkelevernas synlighet i den monokulturella svenska skolan 

och därmed blir också frågan om hur skolans bakgrundskunskaper om andraspråkseleverna 

tas tillvara. Den informationen utgör viktiga artefakter i medieringsprocessen mellan 

andraspråkseleverna och skolan. En redan befintlig artefakt som skolan också skulle kunna 

utnyttja för kommunikation med andraspråkselever och deras föräldrar är till exempel den 

informationskväll som lärarna nämner i sina intervjuer. Skolan ger varje vårvinter en 

informationskväll för presumtiva elever innan valet till gymnasiet. Då informerar man både 

föräldrar och elever om skolans olika program och kurser. Enligt lärarna sker ingen speciell 

information riktad till andraspråkseleverna och deras föräldrar. Kan det vara så att skolan 

invaggas i en falsk säkerhet att tro att den informationen som lärarna säger finns på skolans 

hemsida når fram till andraspråkseleverna och deras föräldrar på grund av andraspråks-

elevernas relativt väl utvecklade talspråk.  

Kommuniceringen till och förmedlingen av information mellan andraspråkseleverna, deras 

föräldrar och skolan underlättas inte heller av att parterna kommer från olika sociala och 

kulturella kontexter. Under andraspråkselevernas skoltid är det troligen deras välutvecklade 

talspråk som kamouflerar deras verkliga baskunskaper i svenska och därmed också invaggar 
                                                        
35 Cummins, Hyltenstam , m.fl.  
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skolan och lärarna i föreställningen att deras språkkunskaper är gedignare än vad som många 

gånger är fallet.36 Denna chimär hindrar skolan, lärare och samhället från att aktivt arbeta för 

att erbjuda andraspråkseleverna den undervisning som de enligt kursplanerna och läroplanen 

har rätt till.  

I undersökningen framkommer det att andraspråkseleverna inte fått modersmåls- eller 

svenska som andraspråksundervisning i någon större utsträckning och att de inte fått någon 

information kring de båda svenskämnena eller modersmålsundervisningen och fördelen för 

andraspråkseleverna att läsa dessa. Av den tidigare forskningen har vi kunnat se fördelarna 

med andraspråksundervisningen och modersmålsundervisningen vilka går andraspråks-

eleverna förbi och på så sätt försätter dem i en underlägsen särställning som de inte är betjänta 

av i sin skolutbildning. 

 

7.2 Litteraturundervisning och andraspråkselever. 
I litteraturundervisningen beskriver andraspråkseleverna att de inte tycker att de har så stora 

problem med texterna men att de inte är så intresserade av att läsa. Vi har av deras svar sett att 

de ändå är intresserade av att läsa vissa genrer om man frågar dem. Litteraturen är enligt 

kursplanerna tänkt att vara en länk mellan elevernas tidigare och nuvarande sociokulturella 

referenser och ska bygga ut elevernas kommunikation och kunskap om det nya hemlandets 

kulturnormer.37 Lärarna beskriver å sin sida hur de väljer litteratur till eleverna genom att ta 

hänsyn till deras intressen och som de beskriver det, är det viktigt att de också får läsa sådant 

som de är intresserade av eftersom den klassiska litteraturen de läser i svenska B-kursen är så 

tung för dem att läsa. Brodow och Rininsland skriver i sin undersökning att lärarna poängterar 

vikten av att känna sina elever när det gäller att välja litteratur för att kunna bemöta dem, men 

också för att kunna förhindra smärtsamma upplevelser som kan förstärkas genom 

litteraturen.38 Den västerländska klassiska litteraturen kan förklara och förstärka andraspråks-

elevernas förståelse för olikheter men också för likheter i deras tidigare och nuvarande 

kulturella kontexter. Lärarna framför att det kan vara en fördel för andraspråkseleverna att de i 

sitt hemlandsskola redan läst en del av den litteratur som svenska B-kursen innefattar. I 

undersökningen säger dock ingen av de intervjuade andraspråkseleverna att de har någon 

tidigare erfarenhet av den litteratur som de nu läst i svenska B-kursens litteraturdel. Samtliga 

intervjuade andraspråkselever lämnade sina hemländer i tidig ålder eller i mellanstadieåldern 

                                                        
36 Cummins, Thomas & Collier, Economou, Hyltenstam i MSU 2003, m.fl. 
37 SKOLFS: 2000:2 & 2000:3. 
38 Brodow & Rininsland. s. 57. 
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och därmed kan vi inte i denna undersökning få förklarat om elevernas förkunskaper om 

litteraturen på så sätt får någon inverkan. 

Eleverna skildrar också hur de får jobba extra med att komma in i textmassan och hur de 

för att förstå handlingen ofta får läsa texten flera gånger. Lärarna förklarar hur de på olika sätt 

hjälper andraspråkseleverna in i textmassan genom att till exempel läsa det inledande kapitlet 

högt eller visa ett avsnitt av en filmatisering. Andraspråkseleverna beskriver inte att de får 

denna hjälp utan att de ber lärarna om hjälp om de behöver. Kanske är det så att 

andraspråkseleverna inte uppfattar högläsningen eller filmerna som extra hjälp, vilket kan 

vara positivt eftersom de inte känner sig utpekade som hjälpbehövande utan ser det hela som 

normala pedagogiska metoder av lärarna. En av lärarna påpekar också att det är bra för elever 

med svenska som modersmål att få samma undervisning som andraspråkseleverna, eftersom 

de också kan behöva mer stöd än de vanligtvis får i undervisningen.  

Lärarna redogör för att de tycker det är viktigt att blanda andraspråkselever och svenska 

som modersmålstalare i samma undervisningsgrupp eftersom de båda elevgrupperna tillför så 

mycket till varandras diskussioner och förståelse för texterna de läser. Bland andra beskriver 

Dysthe hur viktigt det är att eleverna både andraspråk och modersmålstalare får diskutera och 

ventilera olika texter både i litteratur och i de texter som eleverna själva producerar.39 På så 

sätt får andraspråkseleverna ta del av modersmålstalarnas syn på texterna och 

modersmålstalarna får ytterligare en dimension av texterna när de får ta del av 

andraspråkselevernas tankar om densamma.  

 

  

7.3 Slutsats och vidareforskning 
Av en undersökning med så få informanter som denna kan man inte dra några generella 

slutsatser. I undersökningen har det ändå framkommit på vilket sätt den mindre kommunala 

gymnasieskolan använder eller inte använder de verktyg som faktiskt finns för att 

kommunicera och tydliggöra det behov som andraspråkseleverna har av att läsa svenska som 

andraspråk och modersmål i grundskola och gymnasieskola på ett optimalt sätt. Ett av 

problemen kan, vilket också framkommer i undersökningen, vara den vilseledning som 

andraspråkselevernas många gånger goda eller välutvecklade vardagsspråk ställer både 

skolledning och lärare inför när information och kommunicering av de redskap som utgör 

skolans information om valmöjligheterna, vilka presenteras till exempel på skolans hemsida. 

                                                        
39 Dysthe, 1996. s. 118ff. 
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Enligt andraspråkselevernas egna tankar om deras val av svenska som andraspråk eller riktig 

svenska visar de att de själva vill vara som alla andra och ingå i den sociala kontext som 

kamratgänget i den monokulturella skolan utgör. Ingen av andraspråkseleverna har fått någon 

information om de olika svenskämnena av gymnasieskola men en av dem har fått information 

av en kompis som själv läste svenska som andraspråk. Samtliga lärarna skildrar också att de 

inte ger andraspråkseleverna information om att det finns två svenskämnen innan de börjar på 

gymnasiet och de har inte heller reda på om skolan informerar andraspråkseleverna mer än 

genom den information som finns på skolans hemsida. Här menar jag att undersökningens 

kärna blir väldigt tydlig när den sociala kontext som en monokulturell skola och lärare utgör 

inte kommunicerar eller tydliggör den information som finns och visar andraspråkseleverna 

och deras föräldrar att ämnet svenska som andraspråk är viktigt och kan spela en avgörande 

positiv roll för andraspråkselevernas studietid.  

Lärarna visar att det fortfarande finns ett missförstånd kring svenska som andraspråk 

som riktigt ämne. De menar att orsaken till att andraspråkseleverna inte får läsa svenska som 

andraspråk är på grund av att det finns för få lärare. Intresset för ämnet svenska som 

andraspråk är fortfarande efter många år som eget ämne i skolan svalt och därmed menar jag 

att vi (skolvärlden), visar att ämnet inte är viktigt för eleverna och att det därmed är viktigare 

att alla elever läser svenska trots att all forskning inom området, både den internationella och 

den svenska, visar på motsatsen.  

Inom litteraturundervisningen framställer både andraspråkseleverna och lärarna att de 

tycker att det är viktigt att andraspråkseleverna ingår i samma undervisningsgrupp som de 

svenska modersmålstalarna. Här kan vi se att den sociala kontexten om önskan att tillhöra en 

elevgrupp skapar både ett hinder för andraspråkselevernas optimala språkutveckling men 

också en positiv ingrediens i andraspråkselevernas sociala utveckling och på sikt deras 

språkliga utveckling.  De skönlitterära texterna som avhandlas i svenskkurserna på gymnasiet 

är för andraspråkseleverna tänkta att förmedla och förklara den för andraspråkseleverna nya 

kultur och skapa en bro mellan eleverna och kulturerna. Därmed kan man enligt 

undersökningen dra en slutsats att lärarnas idéer om en mixad svenskundervisning på en 

mindre gymnasieskola sannolikt bör vara fruktbara för båda elevgrupperna och snabbare 

skapa en gemensam social kontext. Det är dock inte klarlagt huruvida andraspråkelevernas 

måluppfyllelse i gymnasieskolan får ett positivt utfall av den mixade undervisningen.  

Lärarna redogör för hur de använder sig av redskap som litteratur, film, teater och diskussion i 

undervisningen och de beskriver alla att de tycker det är viktigt att andraspråkseleverna får 
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läsa dels de litterära genrer de gillar samt ta del av de litterära texter som ingår i svenska B-

kurserna. 

I undersökningen har vi kunnat följa hur andraspråkselever och lärare på en mindre 

gymnasieskola resonerar kring val av svenskämne och litteraturläsning i svenska kursen på 

gymnasiet. Det blir tydligt i undersökningen hur den mindre gymnasieskolan väljer att inte 

förmedla all information som de har till förfogande om ämnet svenska som andraspråk för 

andraspråkseleverna och deras föräldrar, och hur lärarna arbetar för att överbrygga 

andraspråkselevernas val av svenskämne och hur de också arbetar för att med litteraturen ska 

verka som ett kommunikativt redskap mellan de olika kulturerna. Undersökningen har givit 

svar på uppsatsens syfte och frågeställningar, men den har också visat på vikten och behovet 

av att fortsätta lyfta frågorna kring svenska som andraspråkseleverna och deras andraspråks-

utbildning och vad vi (lärare, skola, samhälle) gör och kan göra mer av för att underlätta och 

visa andraspråkseleverna hur viktiga de är i vårt samtida och framtida svenska samhälle. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

7.4 Sammanfattning 
Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur några andraspråkselever och några svensk- och 

svenska som andraspråkslärare tänker och resonerar om val av svenskämne och 

litteraturläsning på gymnasiet. Undersökningen har genomförts på en mindre kommunal 

gymnasieskola med relativt få invandrarelever och därmed har också informantunderlaget 

varit begränsat. Informanterna har varit tre andraspråkselever och tre svensk- och svenska 

som andraspråkslärare. I Sverige har det tidigare genomförts liknande undersökningar i 

invandrartäta storstadsområdens gymnasieskolor. Därför är den nu genomförda 

undersökningen utförd i en mindre och relativt invandrargles kommun, lika viktig för att få 

information om hur situationen ser ut utanför de svenska storstäderna. Tidigare forskning 

kring andraspråkseleverna är till stor del utländsk men relevant då situationen för 
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andraspråkseleverna är likartad världen över. I Sverige finner vi också tidigare forskning som 

rör andraspråkselevernas skolsituation men den forskningen är som tidigare nämnts mest 

inriktad på storstadsområdena. I undersökningen har kvalitativa intervjuer använts som 

undersökningsmetod för att sedan analyseras via den sociokulturellteorins samband till de 

artefakter, den kommunikation och den mediering som andraspråkselever, lärare och skola 

använder sig utav i valsituationen likväl som i litteraturundervisningen. Vi får följa hur 

andraspråkseleverna upplever valet av svenskämne till gymnasiet och hur lärarna ser på valet 

och informationen kring det. Vidare får vi också höra andraspråkseleverna och lärarna i deras 

resonemang kring litteraturundervisning och litteraturläsning på gymnasiets B-kurs i svenska. 

Bilden som undersökningen ger av valet av svenskämne är att den upplevda informationen 

inte harmonierar med de intentioner som finns i gymnasieskolan utan kunde förmedlas till 

andraspråkseleverna och deras föräldrar på ett tydligare sätt. I litteraturundervisningen finner 

vi också en strävan hos både lärare och elever att de ska läsa och förstå samma litteratur som 

modersmålstalarna. I undersökningen framkommer att viljan finns hos både lärare och 

andraspråkseleverna att eleverna ska bli fullvärdiga samhällsmedborgare och vad vi (lärare, 

skola och samhälle) kan göra för att underlätta och visa andraspråkseleverna hur viktiga de är 

i vårt samtida och framtida svenska samhälle.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor elever  
Är du född i Sverige? 
 
Vilket är ditt modersmål? / Vilket språk talar dina föräldrar? /Talar ni det 
språket hemma? Talar ni Svenska hemma? 
 
Har du läst ditt modersmål under din skoltid? 
 
Hur många år har du gått i skolan?  I vilket land har du gått i skolan? 
 
Hur många år har du varit i Sverige? 
 
Läste du svenska som andraspråk eller svenska på grundskolan? 
 
Vilket betyg fick du i ämnet? 
 
Vilken information fick du och dina föräldrar om de olika svenskämnena när du 
skulle välja till gymnasiet? 
 
Hur diskuterade du och dina föräldrar kring valet? 
 
Hur diskuterade du och dina kompisar kring valet? 
 
Hur diskuterade du och din grundskolelärare kring valet? 
 
Hur tycker du att det är att läsa litteraturen i svenskundervisningen på  
gymnasiet? Vilken litterärgenre gillar du? 
 
Ser du några hinder för dig i litteraturundervisningen? Vilka i så fall? 
 
Känner du att du lägger mer tid på litteraturläsningen än dina ”svenska”  
klasskompisar? 
 
Får du någon extra hjälp för att förstå litteraturen? I så fall vilken hjälp? 
 
Känner du att du hänger med i litteraturundervisningen?  
 
Vad är bäst med litteraturundervisningen? 
 
Är det något du saknar i litteraturundervisningen? 
 



 

     Bilaga 2 
Intervjufrågor lärare 
Hur gammal är du? 
 
Vilken utbildning har du? 
 
Hur länge har du arbetat i ditt ämne? 
 
Hur stora klasser har du i svenska/svenska som andraspråk? 
 
Vilken information får elever och föräldrar om de olika svenskämnena när de 
ska välja till gymnasiet? 
 
Hur går valet till? 
 
Är du som svensk-/andraspråkslärare delaktig i denna information? 
 
Hur tycker du att valen fungerar? 
 
Vilka kriterier tror du är avgörande för eleverna när de väljer? 
 
Vilken litteratur läser eleverna i svenskkursen? 
 
Hur tycker du att andraspråkseleverna fungerar i den litterära delen av 
svenskundervisningen på gymnasiet? 
 
Vilka fördelar ser du för andraspråkseleverna i litteraturundervisningen? 
 
Vilka hinder ser du för andraspråkseleverna i litteraturundervisningen? 
 
Organiserar du andraspråkselevernas litteraturundervisning på något speciellt 
sätt jämfört med de ”svenska” eleverna? 
 
Hur mycket mer tid känner du att du lägger på andraspråkseleverna i 
litteraturläsningen? 
 
Känner du att de hänger med i litteraturundervisningen?  
 
Hur skulle du vilja organisera undervisningen för andraspråkseleverna om du 
kunde välja fritt? 
 
 


