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Abstrakt

Denna uppsats ger en tillbakablick på skolämnet svenska som andraspråks något komplexa 

historia och karaktär. Här undersöks även hur det ser ut för elever med huvudämnet svenska 

som andraspråk i dagens skolverklighet, samt hur elevernas utbildning i sin tur ses på av 

lärare och skolledning; det vill säga vilken status ämnet har. En kvalitativ 

intervjuundersökning har genomförts på IVIK (individuella programmet introduktionskurs för 

invandrare) på gymnasieskolan. Fyra lärare, en rektor samt en kurator har intervjuats, alla 

med koppling till IVIK. Resultatet visar att det råder stor okunskap om ämnet svenska som 

andraspråk inom skolvärlden, och många däri ser ämnet som ett stödämne. Ett stort problem 

är även att eleverna inte får den modersmålsundervisning de behöver för att bäst lära in det 

nya språket. Fortsatt forskning kan bland annan göras med mer djupgående intervjuer av 

styrande och beslutsfattare, för att se hur de ämnar komma till rätta med bristerna och ämnets 

låga status. 
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1. Inledning

Skolämnet svenska som andraspråk är relativt nytt; faktum är att det endast funnits i 

gymnasieskolan sedan 1989 och i grundskolan sedan 1995 vilket gör det grundskolans senast

tillkomna ämne. Det skall, i de fall det behövs, ersätta skolämnet svenska. Elever med 

utländsk bakgrund som inte har svenska som modersmål har behörighet till undervisningen i 

svenska som andraspråk. ”Syftet med utbildningen i ämnet svenska som andraspråk är att 

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

som elever med svenska som modersmål har.” (Kursplan, s.1) Andraspråksforskaren Nauclér 

(2000) menar att ”ämnet svenska som andraspråk är nyckeln till skolans andra ämnen.” 

(Symposium 2000, s.7) Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) menar att en 

kulturell mångfald inom skolan är något positivt, och att skolan skall utveckla alla identiteter

däri, inte enbart de svenska: 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden 

som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både 

möjlighet och skyldighet att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. (…) Skolan skall 

bidra till att människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det 

specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala.” (s.3-)

Som med alla nya ting medföljer dock ”barnsjukdomar”. Forskning och egna erfarenheter 

visar att ämnet svenska som andraspråk i många fall har svårt att ses som ett riktigt ämne, 

skolledning satsar inte på att utbilda lärare i ämnet, rektorer vet inte om att det behövs eller att 

de är skyldiga att ge behöriga elever denna utbildning, många lärare vet inte vad ämnet står 

för eller innehåller, och många elever får således inte tillgång till ämnet. Detta är katastrofalt 

med tanke på att denna kunskap faktiskt är livsviktig för berörda elever. Vi människor klarar 

oss inte utan ett funktionellt språk: ”Att i tal och skrift kunna använda det svenska språket är 

en förutsättning för elevernas fortsatta liv och verksamhet.” (Kursplan, s.1) Nauclér (2000) 

säger vidare att det finns ett stort behov av att utvärdera skolans undervisning i svenska som 

andraspråk eftersom det på ett nationellt plan finns liten kunskap om hur undervisningen för 

andraspråkselever ser ut. Klart är däremot att den måste förbättras eftersom statistik från 

Skolverkets visar att elever med utländsk bakgrund får allt svårare att lyckas i den svenska 

skolan. Med denna undersökning ämnar jag undersöka ifall ovanstående forskningsresultat 

stämmer. 
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2. Bakgrund 

”Fram till omkring 1960 fanns ringa behov och därför inte heller någon större erfarenhet av 

undervisning i svenska språket för elever som inte hade svenska som sitt modersmål.” 

(Tingbjörn, 2004, s. 743) Efter den starka arbetskraftinvandring som skedde i Sverige på 

1960- och 70-talet ändrades dock behoven. I början hölls undervisningen vid studieförbund 

samt inom arbetsmarknadsutbildning. Detta slog emellertid inte speciellt väl ut eftersom 

lärarna saknade utbildning och många av eleverna saknade erfarenheter av språkstudier, eller 

av studier överhuvudtaget. 1979 kom ett handlingsprogram rörande invandrarfrågor där det 

föreslogs att svenska som främmande språk (dåvarande benämning) skulle bli ett ämne i alla 

skolformer och att lärare skulle utbildas i ämnet. Detta skedde likväl inte, och det tog ända till 

1987 innan det numera kallat svenska som andraspråk blev ett eget ämne inom 

lärarutbildningen. 1989 blev ämnet infört i gymnasieskolan och på komvux som eget 

betygsatt ämne med egen kursplan. Ämnet saknades fortfarande formellt i grundskolan, en 

paradox eftersom det var här de flesta eleverna befann sig. Det dröjde till den 1 juli 1995 

innan ämnet genom skolminister Ylva Johansson, med egna erfarenheter av skolundervisning

av andraspråkselever, blev ett eget ämne även inom grundskolan. (Tingbjörn, 2004)

Den nya gymnasieskolan (Lpf 94) tillkom år 1994. Det var den största skolförändring som 

någonsin trätt i kraft i Sverige, och den motiverades med att de förändrade levnadsvillkoren 

krävde goda kunskaper för alla. Samtliga ungdomar skulle således ha rätt till en treårig 

utbildning där var och en väljer vad de vill studera. En del av ämnena är kärnämnen, medan 

andra är karaktärsämnen, det vill säga obligatoriska ämnen för ett visst program. Eleverna har 

en studiehandledare, och målet är att denne skall vara densamme under hela studietiden. För 

den enskilde eleven innebär detta att han/hon läser tillsammans med vissa elever under en 

kurs och med helt andra i en annan. Eleverna kan även få ett flertal lärarbyten under sin 

studietid och långa skoldagar, ofta med ett stort antal håltimmar. Ovanstående faktorer kan 

leda till problem för invandrarungdomar. Dessa har inte svårare att ta ansvar än svenska 

ungdomar, men det särskilda ansvarstagandet kan vara svårare för den elev som inte hunnit 

tillägna sig kunskap om det svenska samhället och skolsystemet, speciellt om denne kommer 

från ett mycket annorlunda skolsystem. Eleverna har ofta problem med att få hjälp hemifrån, 

deras föräldrar är helt obekanta med skolsystemet och kan ofta inte språket. (Nordenstam & 

Wallin, 2002)
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Positivt med den nya gymnasieskolan kan sägas vara att det numera finns möjligheten att 

genomföra sina studier i olika takt, eftersom olika elever kan behöva olika lång tid för att nå 

inlärningsmålet. Priset av detta är dock bristen på en kontinuerlig kontakt med studiekamrater, 

som speciellt för invandrare är viktigt eftersom de inte har fördelen av den sociala gemenskap 

infödda svenskar redan har. Med social gemenskap följer ett stärkt självförtroende, vilket är 

ett av gymnasieskolans mål. Tyvärr ledde den nya reformen även till att många elever blivit 

osynliga, vilket ger stora konsekvenser för invandrarelever och deras chans att lyckas. 

Elevinflytande är även det en viktig del av den nya gymnasieskolan. En elev ska kunna ha 

inflytande över sina egna studier, val av kurser och arbetsformer. De har också rätt till 

inflytande över formella beslutsprocesser i skolan. För detta krävs emellertid kunskap och 

engagemang och eleverna måste vara insatta i skolans organisation och vilka som är 

beslutsfattare. Invandrarelever står oftast utanför dessa beslut i och med att de inte har en 

självklar bild av ovanstående, samt inte till fullo är medvetna om sina rättigheter. 

(Nordenstam & Wallin, 2002).

Hyltenstam (2000) anser att svensk utbildning tar den etniska och språkliga mångfalden på 

allvar, och att det finns utomordentliga regelverk, lagar och styrdokument. Problemet är dock 

att den konkreta utbildningsverkligheten inte levt upp till de politiska utbildningsbeslutens 

goda intentioner. Bristande intresse är en anledning, negativa attityder till de verksamheter 

som riktar sig till elever med icke-svensk bakgrund är en annan. Den samlade kunskapen om 

verksamheterna är mycket varierande, kunskapen om ämnet splittrad och det finns få

empiriska studier gjorda inom ämnet. Klart är dock att skolan misslyckas med att ge alla 

elever, oberoende av etnisk bakgrund, en likvärdig utbildning. Om detta beror på att eleverna 

inte fått föreskriven undervisning eller att de misslyckats trots lämpliga undervisningsformer 

finns inga data på, och mer forskning inom detta område efterlyses således. 

Enligt Skolverkets statistik hade 12 % av barnen i grundskolan utländsk bakgrund vid början 

av 2000-talet. Runt storstäderna finns en högre koncentration som överskrider dessa 

procenttal. Dessa elever har rätt till en likvärdig utbildning som de svenska barnen har, men 

tyvärr är verkligheten en annan. Statistik och studier visar istället på att tvåspråkiga elever 

halkar efter vad gällande skolframgång, och därmed har de inte samma chans till studier vid 

gymnasieskolans nationella program. År 2001 saknade 21,6 % behörighet till de nationella 

programmen. (Skolverket) Axelsson (2004) hävdar att det finns omfattande kunskaper om hur 

skolor kan hantera språklig och kulturell mångfald och således bli en skola för alla. 
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Författaren menar att styrande bör ta del av denna kunskap för att få en bättre fungerande, och 

likvärdig, skola för andraspråkselever. Det bör även tas i beaktning att det tar minst fem år 

eller mer för en andraspråkselev att komma ikapp sina jämnåriga enspråkiga skolkamrater. 

Axelsson (2004) hänvisar till att det i Sverige finns lagar och förordningar som stödjer 

skolutveckling i ett mångkulturellt samhälle:

1. ”Det finns ett uttalat mål om aktiv tvåspråkighet.

2. Det finns möjlighet att anordna modersmålsundervisning i form av språkundervisning 

och studiehandledning

3. Kommunerna har möjlighet att anordna tvåspråkig undervisning.

4. Svenska som andraspråk är sedan 1995 ett eget ämne med en egen kursplan –

likvärdigt med svenska (gymnasie- och högskolebehörighet).” (s. 506-)

Författaren menar vidare att skolan och förskolan kan hjälpa till att i samhället spegla en 

positiv syn på andra kulturer. Det är gamla historiska underordnade maktstrukturer som ligger 

bakom hur ämnet ses på, och dess elevers misslyckanden. Lärarna har en betydelsefull roll i 

denna fråga eftersom de kan välja att ställa sig antingen på maktens sida eller på elevernas 

sida. 

Enligt den kanadensiske språkforskaren Cummins (1996) i Axelsson (2004) är de följande 

exemplen utbildningsstrukturer som kan leda till diskriminering av eleverna:

 att skylla på eleven istället för på systemet när eleven misslyckas

 nivågruppering som gör att elever i lågnivågrupper inte får undervisning av god 

kvalitet (i USA tracking, pull-out)

 användning av test som är konstruerade utifrån den dominerande gruppens språk och 

kultur och som missgynnar minoritetseleven

 en lärarutbildning som ser mångkulturella frågor som marginella och skickar ut nya 

lärare utan beredskap att möta elever med andra språk, kultur- och inlärningsmönster 

än genomsnittselevens
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 ett kursinnehåll som endast reflekterar de erfarenheter och värderingar som 

majoritetseleverna representerar – och därmed effektivt åsidosätter minoritetselevernas 

erfarenheter och värderingar

 för få eller inga modersmålslärare som också kan fungera som en viktig länk till 

elevens familj

 kriterier för skolledartillsättning som ofta förbiser den sökandes erfarenhet av kunskap 

om tvåspråkiga elevers språk och kultur

Det är inte ovanligt i Sverige att eleven och dennes familj ensamma får ta ansvaret för ett 

skolmisslyckande, att testen som används inom skolorna är utarbetade efter enspråkig 

svensktalande elevs norm, och att kursinnehållet är svenskt. Inom lärarutbildningen

förekommer få obligatoriska inslag om flerspråkiga elever och dess kulturer, det är ofta stor 

brist på undervisning av elevernas modersmål även fastän forskning visar att detta stärker 

inlärningen av andraspråket, och många skolledare saknar kunskaper om dessa elever och 

vilken språk- och kunskapsutveckling de kräver. Det är ytterst viktigt för dessa elever att 

skolan har en positiv inställning till deras förstaspråk och kultur, samt att även föräldrar med 

annan kulturell bakgrund känner sig välkomna till skolan, positivt bemötta och involverade i 

sina barns skolgång. (Axelsson, 2004)

Cummins (i Economou, 2007) menar att vilket bemötande skolan ger eleverna, och lärarens 

förväntning på eleverna, är oerhört viktigt för deras skolresultat. Eleven kan antingen bli 

stärkt och bekräftad, eller osynliggjord och försvagad beroende på hur relationen ser ut. 

Cummins menar vidare att hur väl skolan lyckas integrera och ge plats åt elevernas kultur och 

språk är ett mått på dess skolframgång. Eleverna måste bli bemötta med positiva 

förväntningar samt få synas, ha inflytande och känna att deras värderingar, kunskaper och 

erfarenheter räknas. Liksom mången annan forskning beskriver Cummins hur viktigt det är att 

modersmålet inkluderas i undervisningen. Detta kan göra att eleverna får stärkt självkänsla 

och identitet eftersom de redan har kunskap om språket och får ge yttryck för detta. 

Economou (ibid.) ställer sig dock frågande om skolan erkänner de språk och erfarenheter 

dessa elever för med sig eller om skolan endast fokuserar på majoritetskulturen, i detta fall 

den svenska, och försöker föra över denna på eleverna. 

Economou (2007) skriver att hon har bevittnat många andraspråkselevers misslyckande när de 

trots skolans goda vilja hamnat i olyckliga undervisningssituationer. Hon säger liksom 
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Axelsson (2004) att dessa elever ofta själva tar på sig misslyckandet, och de får på så sätt 

sämre självförtroende och låg motivation. Varför dessa elever misslyckas har många 

förklaringar. Det är emellertid svårt att ge en ensidig bild eftersom det handlar om en så pass 

heterogen grupp med varierande språklig, kulturell och social bakgrund. Att resultaten är 

sämre kan dock inte enbart förklaras med att eleverna har en annan språklig samt utländsk 

bakgrund. Exempelvis spelar kön och klass in, liksom för svenska elever, samt hela familjens 

livssituation och integrering i samhället. Forskning visar på att elever som har fäder som inte 

arbetar presterar sämre än motsvarande grupp. Andelen invandrarelever med icke-arbetande 

fäder är nästan dubbelt så stor som andelen svenska elever med icke-arbetande fäder. Flertalet 

av andraspråkseleverna har även låg skolbakgrund från respektive land, deras föräldrar har 

kanske ingen utbildning och känner sig alienerade från skolan vilket i sin tur kan göra att 

eleverna får sämre stöd hemifrån, de många gymnasievalen komplicerar eftersom 

informationen är svår att förstå samt att de kanske är vana med ett mer auktoritärt och styrt 

system än det svenska skolsystemet. (Economou, 2007). 

Undersökningar visar att det tar mellan fem och tio år innan en utländsk elev kommer ikapp 

den infödda elevens språknivå. (Axelsson, 2004) Dessa elever har därför en dubbel uppgift i 

skolan; komma ikapp förstaspråkseleverna samt hålla jämn takt med undervisningen. Här 

kommer vikten av modersmålsundervisningen in igen eftersom det bevisligen fungerar bättre 

och går fortare för de elever som fått modersmålsundervisning. Lahdenperä (1997) undersökte 

i en svensk studie åtgärdsprogram som upprättats för elever med utländsk bakgrund. Det 

visades där att mer än hälften av lärarna ansåg elevernas problematik bero på elevens 

egenskap, beteende eller bakgrund. Endast 16 % kunde tänka sig att problemen låg i 

skolmiljön. 70 % av lärarna ansåg att det var elevens etnicitet eller bakgrund som hindrade 

eleven eller var en negativ faktor för skolarbetet. Runfors (2003) undersökning visar på 

liknade erfarenheter. ”Vanliga/svenska” barn är en idealkategori, och det fanns inget större 

intresse av att integrera invandrarbarnens kultur med den svenska eftersom den sades hindra 

skolarbetet. Det svenska var norm i skolan, och även ett medelklassideal, och barnen skulle 

normaliseras in i den rådande normen. Även här utpekas modersmålets vikt för barnen, men 

samtidigt bristen från skolans sida att erbjuda detta till eleverna.

Nordenstam & Wallin (2002) har gjort en studie bland gymnasieungdomar i Göteborg. 

Närmare en tredjedel av ungdomarna i Göteborg är av utländsk härkomst, och på den aktuella 

skolan där studien genomfördes var ca 30 % av eleverna utländska. Deras undersökning 
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baserades på ungdomar som läser svenska som andraspråk på lika villkor som de som har 

svenska som förstaspråk. Fokus låg på elevernas språkanvändning och hur de klarade sina 

studier. Ungdomarna har sina rötter i 20 olika länder. De båda författarna menar att 

invandrare ofta blir sammanfösta och utnämnda som en homogen grupp, men att det är ett 

ytterst felaktigt påstående eftersom faktum är att det enda dessa har gemensamt är att deras 

förstaspråk inte är svenska. Ungdomarna i studien pratar olika varianter av svenska. En brist i 

deras språkinlärning är att dessa ungdomar inte har så mycket kontakter med jämnåriga som 

har svenska som modersmål. ”Kamratgrupper och olika sociala nätverk spelar en mycket 

större roll än i tidigare generationer, då rollerna i familjen var fasta och värderingar och 

moraluppfattningar mera enhetliga.” (Nordenstam & Wallin, 2002, s. 17) Författarna hittar 

även de ett samband mellan skolresultat och föräldrarnas arbete och utbildning i hemlandet. 

Lågutbildade föräldrar har barn med sämre skolresultat. De flesta föräldrarna till eleverna i 

studien är arbetslösa eller ingår i någon arbetsmarknadsåtgärd. Nordenstam & Wallin hävdar 

också att det både i samhället och i skolan finns ett kompensatoriskt tänkande där det letas 

efter brister hos invandrare istället för att se till och ta till vara deras tidigare kunskaper,

exempelvis de starka berättartraditioner många har med sig trots att muntliga framställningar 

blir allt mer vanliga och viktiga i den svenska skolan. Det utgås istället efter 

majoritetssamhällets perspektiv, och tvåspråkighet ses inte som en resurs om det inte är i 

något ”vanligt” språk som exempelvis engelska, tyska, eller spanska. Författarna menar dock 

”att invandrare inte är lika mycket värda som svenskar är ett perspektiv som läggs utifrån och 

uppifrån”. (Nordenstam & Wallin, 2002, s. 57) Invandrarna själva delar dock oftast inte den 

uppfattningen utan ser sig själva och sina kulturer och ursprung som något att vara stolt över. 

Invandrarungdomarna är även bra på att hantera så kallade kulturkrockar. De finner en balans 

mellan hemmet med dess traditioner och krav, och deras strävan att tillhöra det nya samhället, 

skolan inkluderad. En bosnisk flicka i Nordenstam & Wallins studie sammanfattar sina tankar 

kring svenskar och invandrare: 

En vanlig svensk. Inget krig. Inget att tänka på. Föräldrarna jobbar. Inget socialbidrag. Alla 

älskar en oavsett var man kommer. Jag skulle skratta hela dan. Jag skulle gå omkring och 

sjunga hela dan. Tänk dig vilka problem jag har. (Nordenstam & Wallin, 2002, s. 85)

Flera rapporter visar att det finns stora problem med svenska som andraspråks status, 

implementering och organisation. Efter att svenska som andraspråk varit ett eget ämne i sju år 

publicerades ett betänkande; statens offentliga utredningar (SOU 2002:27, Mål i mun) och 
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ämnet beskrevs däri ha låg status. Få sökte till lärarutbildning i svenska som andraspråk, och 

förhållandevis få elever valde att läsa ämnet. Det fanns få lärare att tillgå och undervisningen i 

ämnet hade brister i kvaliteten och okunskapen om ämnet var stor. I betänkandet föreslogs 

åtgärder som skulle stärka ämnets status och de var att:

 kommunerna och Skolverket bör uppmärksamma elever som har svårt att nå målen

 ämnet svenska som andraspråk skall utvärderas

 antalet behöriga lärare och den allmänna kunskapen kring andraspråksfrågor skall 

ökas i skolan

 systemet med gemensamma nationella prov skall utvärderas

 insatser skall göras för att ändra attityderna till ämnet svenska som andraspråk och 

höja dess status

 utbildningsmoment om svenska som andraspråk skall läggas in i skolledarutbildningen

 rutiner för behovsbedömning för svenska som andraspråk skall tas fram  

Dessvärre har inget av ovanstående förslag lett till åtgärder från myndigheterna sida. Det enda 

som hittills gjorts är en analys av ämnet svenska som andraspråk av Myndigheten för 

skolutveckling på uppdrag av Skolverket och regeringen. Slutligen kan sägas att två synsätt 

dominerar ämnet svenska som andraspråk. Många lärare och elever ser ämnet som ett 

stödämne och ett komplement till ämnet svenska, och det skall få elever att införlivas endast i 

den svenska kulturen. Kursplanen visar dock på att det är ett eget självständigt ämne, och det 

medför att andraspråkselever som kommit olika långt i sin utbildning blir dess målgrupp, och 

modersmålsundervisning skall stärka inlärningen av det nya språket. Så sker dock inte och det 

blir en annan verklighet än vad som var intentionen. (Economou, 2007)

Undersökningen i denna uppsats görs på IVIK, vilket är individuella programmets 

introduktionskurs för invandrare. Kursen följer grundskolans kursplan för svenska som 

andraspråk, men ligger inom gymnasieskolan. IVIK är till för elever mellan 16-20 år vilka 

inte har svenska som modersmål. På IVIK förbättrar eleverna deras förmåga i svenska och 

ökar kunskaperna i andra skolämnen, så att de efter avslutad kurs kan fortsätta att studera i 

svensk gymnasieskola, på komvux eller annan utbildning. Elever studerar på IVIK mellan ett 

till tre år. Studierna kan även kombineras med praktik inom något yrkesområde.  Eleverna på 

IVIK studerar svenska, matematik, engelska och ibland samhällskunskap och kurser på 

enstaka nationella program. (www.lulea.se/gymnasieskola)
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3. Syfte & frågeställning

Uppsatsens syfte är att undersöka Svenska som andraspråks status som skolämne, samt hur 

ämnet och dess elever ses på av lärare och skolledning inom gymnasieskolan. 

Jag ämnar utgå från dessa frågeställningar:

 har ämnet fått den funktion det har rätt till, det vill säga likvärdigt andra skolämnen

inom den svenska gymnasieskolan

 satsas det lika mycket på ämnet som på övriga skolämnen

 har elever på IVIK samma status som elever inom nationella program

 huruvida eleverna lyckas gå vidare till nationellt program efter avslutade studier på 

IVIK

4. Metod

Som metod har jag använt mig av kvalitativ intervju. Syftet med att använda kvalitativ 

intervju som informationshämtande metod är att jag i enlighet med Patel & Davidson (2003) 

vill undersöka och identifiera egenskaper hos något, i det här fallet den intervjuades livsvärld 

eller uppfattningar om ämnet svenska som andraspråk inom gymnasieskolan. Det känns 

viktigt att intervjupersonerna känner sig fria att svara och samtala kring ställda frågor. Detta 

styrks av Patel & Davidson (ibid.) som påtalar vikten av att intervjuaren, vid kvalitativa 

intervjuer, ställer sådana frågor som i så stor utsträckning som möjligt ger intervjupersonen 

stort utrymme att svara med egna ord. Kvale (1997) stöder denna teori, och menar att vi här 

får en förståelse för de människor som skall förstås i detta sammanhang. Intervjuaren är den 

som skapar, eftersom det är kunskap som konstrueras genom detta samtal. Samtalet är en 

väldigt viktig del av analysen eftersom det, enligt Kvale (ibid.), är genom samtal vår värld 

skapas.

I intervjun frambringas kunskap i mötet mellan intervjuarens och intervjupersonens 

synpunkter. Själva intervjuandet är det mest engagerande stadiet i en intervju-

undersökning. Den personliga kontakten och de ständigt nya insikterna i 

intervjupersonernas livsvärld gör intervjuandet till en spännande och berikande upplevelse. 

(Kvale, 1997, s. 117)

Kvale (1997) anger tio kvalifikationskriterier för en god intervjuare. Denne bör vara kunnig i 

ämnet som undersöks, ha god struktur och vara tydlig i frågesituationen. Som intervjuare bör 
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man även vara vänlig, känslig samt öppen för intervjupersonens synpunkter och svar. Det är 

även viktigt att som intervjuare vara styrande, se till att syftet med intervjun uppnås samt vara 

kritisk och att kritiskt granska resultaten. Slutligen bör man vara minnesgod och tolkande för 

att kunna analysera allt i intervjusituationen som uttalanden såväl som kroppsspråk, minspel 

och gester.

Tid är en viktig aspekt vid kvalitativa intervjuer både för intervjuare och för intervjuperson, 

enligt Kylén (1994). Intervjutillfället skall inte vara tidsbegränsat så till vida att de inblandade 

känner stress vid samtalet. Författaren menar vidare att en kan intervju vara allt från 5 minuter 

till ett par timmar, beroende på vad man eftersträvar. Korta intervjuer räcker för att täcka av 

en mindre del fakta medan man vid längre intervjuer kan gå på djupet inom ett aktuellt 

område. 

Holme & Solvang (1997) förespråkar spontanitet snarare än en styrt samtal. Intervjuaren bör 

vara uppmärksam och öppen i intervjusituationen, dels på vad intervjupersonen faktiskt säger, 

dels vad intervjupersonen uttrycker med kroppsspråk, mimik och gester. Kylén (1994) anser 

att hur kort den aktuella intervjun än är bör man öppet föra anteckningar och det är även till 

fördel om den intervjuade kan ta del av det skrivna. Anteckningarna skall sedan ligga till 

grund för sammanfattning, sammanställning och bearbetning av intervjun. 

Inför valet av intervjupersoner togs del av Kvales (1997) teorier gällande kvalitativa 

forskningsintervjuer och dess intervjupersoner. 

             

Forskningsintervjun är en mellanmänsklig situation, ett samtal mellan två parter om ett tema 

av ömsesidigt intresse. Det är en specifik form av mänskligt samspel där kunskap utvecklas 

genom en dialog. (...) i ett forskningssammanhang är det upp till intervjuaren att på kort tid 

skapa en sådan kontakt att samspelet mellan intervjuare och intervjuad blir förmer än artig 

konversation eller utbyte av åsikter. (Kvale, 1997, s. 117-)

Patel & Davidson (2003) belyser vikten av att en personlig relation mellan intervjuare och 

intervjuperson skall uppstå i intervjusituationen. De anser att då en personlig relation uppstår 

mellan intervjuare och intervjuperson ökar motivationen. Intervjuaren bör visa ett genuint 

intresse och förståelse för den intervjuade och dennes åsikter som framkommer i den aktuella 

intervjusituationen. Enligt Kvale (1997) och Holme & Solvang (1997) är vissa 
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intervjupersoner bättre än andra. Goda intervjupersoner är samarbetsvilliga och välmotiverade 

samt vältaliga och kunniga. De är uppriktiga och konsekventa och de svarar konkret och 

noggrant på intervjufrågorna. De ger sammanhängande redogörelser och motsäger inte sig 

själva, de håller sig till ämnet. Om vi skulle få fel personer i våra intervjuundersökningar kan 

det leda till att hela undersökningen blir oanvändbar i relation till det syfte vi hade när vi 

började.

Materialet från intervjuerna är bearbetat så till vida att irrelevant material uteslutits, till 

exempel då intervjupersonen avvikit från ämnet. I enlighet med Trost (2005) har valts att 

omvandla talspråk till skriftspråk då författaren anser det oetiskt att i stor utsträckning 

använda talspråk i redovisningen av intervjuerna, exempelvis på grund av dialektala 

skillnader. Med hänsyn till intervjupersonen bör man enligt Trost (ibid.) alltid använda 

skriftspråk oavsett huruvida intervjupersonen kommer att ta del av den färdiga rapporten eller 

inte.

4.1 Genomförande

De tilltänkta intervjupersonerna arbetar på en gymnasieskola i norrland på IVIK - kursen. En 

förutsättning för att de skulle vara med i intervjustudien var att de arbetade med elever på 

IVIK samt med skolämnet svenska som andraspråk. Vid första kontakten som skedde via e-

post informerades lärarna om undersökningens syfte och de tillfrågades om de ville medverka 

vid intervjustudien. De garanterades även att de i undersökningen skulle vara anonyma.

Intervjufrågorna delades inte ut i förväg, då ett samtal eftersträvades istället för en styrd 

intervju med endast fråga kontra svar. Holme & Solvang (1997) poängterar att "styrkan i den 

kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett 

vanligt samtal." (s. 99) I kvalitativa intervjuer är det således undersökningspersonerna som 

påverkar samtalets utveckling.  

Enligt Trost (2005) har de flesta intervjuplatser både för- och nackdelar. Han poängterar dock 

vikten av att miljön skall vara ostörd, fri från åhörare samt att den intervjuade skall känna sig 

trygg vid intervjutillfället. Intervjuerna för denna undersökning genomfördes således enskilt i 

avskilda grupprum i en lugn miljö. Vid dessa intervjutillfällen ansågs det mest viktigt att vi 

inte skulle bli störda eller avbrutna under intervjun och det eftersträvades ett stressfritt och 

trevligt samtal eftersom lärarnas dagar tenderar att vara nog så stressfyllda. 
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Jag åkte till den aktuella skolan och genomförde intervjuerna vid olika tillfällen under två

dagars tid. Jag tillbringade tre dagar på IVIK så den första dagen kunde vi enbart bekanta oss 

med varandra. De intervjuade arbetar alla med IVIK och möter ett 50-tal elever med cirka 10 

olika nationaliteter och språk varje dag. Sammanlagt genomfördes sex intervjuer varav fyra 

var med lärare på IVIK, en med skolkurator för IVIK:s elever samt en med rektor för IVIK.

Den första intervjun skedde på morgonen den andra dagen på IVIK med rektor, och direkt 

efter intervjuades kuratorn. Denna var en spontan intervju som tillkom efter samtalet med 

rektorn och på dennes förslag. Sedan intervjuades två lärare den dagen, och dagen efter de 

resterande två lärarna. Intervjuerna genomfördes enskilt i mindre utrymmen så att vi inte 

skulle bli störda vid intervjutillfället. Det slog väl ut, och endast under ett av intervjutillfällena 

blev vi avbrutna av elever och en lärare som ville ställa frågor till den intervjuade. Tiden för 

intervjuerna låg alla mellan på ungefär 30 minuter. Här nedan följer en presentation av 

intervjupersonerna:

Lärare A, kvinna, mer än 30 års yrkeserfarenhet, utbildning i svenska som andraspråk, 

IVIK drygt 15 år.

Lärare B, kvinna, mer än 20 års yrkeserfarenhet, utbildning i svenska som andraspråk, 

IVIK 2 år.

Lärare C, kvinna, mer än 30 års yrkeserfarenhet, påbörjad utbildning i svenska som 

andraspråk, IVIK 9 år.

Lärare D, man, nästan 10 års yrkeserfarenhet, utbildning i svenska som andraspråk,

IVIK 2 år.

Rektor, kvinna, drygt 10 års yrkeserfarenhet, ingen utbildning i svenska som andraspråk, 

2 år med IVIK.

Kurator, man, mångårig yrkeserfarenhet, ingen utbildning i svenska som andraspråk, 

ett års erfarenhet av IVIK:s elever.

Det bör även nämnas att jag övervägde att utesluta kuratorn i resultatredovisningen. Detta 

eftersom denne inte hade någon erfarenhet av ämnet svenska som andraspråk eller av 
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undervisning av elever på IVIK, utan har kontakt med eleverna vid diverse svårigheter, både 

personliga samt rörande skolan. Jag har dock med denne i de svar som är relevanta för 

undersökningens syfte.

5. Resultat

Här väljs att presentera resultatet av undersökningen i sju kategorier där utgångspunkten varit 

de intervjufrågor som ställdes vid intervjutillfällena beroende på relevans för undersökningens 

ämne och uppsatsens syfte. Att presentera resultatet i kategorier stöds av Patel & Davidson 

(2003) som påvisar fördelen av kategoriindelning där vinsten är att resultatet blir mera 

överskådligt och ger en god struktur för läsaren. 

5.1 Resultatredovisning

Resultatet presenteras härmed i följande kategorier, benämnda 5.1.1 till 5.1.7, för att förenkla 

läsandet:

5.1.1 Personalens utbildning i svenska som andraspråk

Av fyra lärare hade tre stycken utbildning i Svenska som andraspråk, varav den fjärde uppgav 

att denne påbörjat utbildningen. Varken skolledare eller kurator hade utbildning i ämnet. De 

båda sistnämnda hade dock deltagit i andra utbildningar, exempelvis hedersrelaterad 

problematik.  

5.1.2 Modersmålsundervisning

Eleverna erbjuds inte modersmålsundervisning och genomgående var att alla intervjuade 

ansåg detta vara mycket negativt. Skolledare ansåg att detta var på grund av en schism inom 

den aktuella kommunen och både denne samt Lärare A tog upp att kommunen fått kritik av 

Skolverket för just detta fenomen. Lärare B ställde sig väldigt kritisk till bristen på 

modersmålsundervisning eftersom det är ett stort behov hos eleverna. De skulle var och en 

behöva en studiehandledare på det aktuella modersmålet, och även gärna få betyg i ämnet, 

något eleven kan ta med sig i framtida CV. Lärare C ansåg att modersmålsundervisning 

behövs för att bygga upp elevernas självkänsla. Exempelvis kan en elev vara jätteduktig i 

matematik men språket stjälper denne, och det skulle då hjälpa om eleven kunde få göra 

matematik på modersmålet. Lärare D ansåg det katastrofalt att de inte fick 
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modersmålsundervisning eftersom det är en rättighet eleverna har, och det är således

jätteviktigt för eleverna.

5.1.3 Eleverna chans till vidareutbildning

Övervägande majoritet ansåg att elevernas chans till vidareutbildning är sämre än för elever 

på nationella program. Lärare A avvek och ansåg att de hade likvärdig chans, annars kan de 

gå vidare till högre utbildning inom Komvux, folkhögskola eller exempelvis Lernia. Lärare B

ansåg att elevernas bakgrund och språkförmåga spelar in vid val av högre studier, och för att 

eleverna ska få ett vettigt betyg. Eftersom variationerna är så många inom IVIK försvårar det 

chanserna till högre studier. Lärare C svarar liknande Lärare B och menar att en del går till 

nationella program men dock inte majoriteten av eleverna. Det är väldigt individuellt, och har 

även med elevens personlighet att göra. Det finns dock en stor problematik i att nyanlända 

hamnar med dem som gått några år i grundskola i Sverige eftersom de är på så oerhört olika 

språkliga nivåer. Det skulle finnas fler steg inom IVIK. Lärare D menar att de inte har samma 

chans som övriga elever, och att en del aldrig kommer att gå vidare. Det finns för få resurser 

på varje elev, och därmed har den individuella eleven svårare att få hjälp.

5.1.4 Resursfördelning till ämnet svenska som andraspråk

Skolledare menar att ämnet har goda personalresurser samt att IVIK får mer än andra 

program; alltså finns en god resurstilldelning. Lärare A anser dock att ämnet inte får 

tillräckliga resurser. Det finns inte datorer att tillgå vid behov, och det satsas mer på andra 

program inom gymnasieskolan. Det behövs exempelvis en talpedagog och resurslärare, och 

mer hjälp till de för eleverna svåra ämnena SO/NO. Lärare B anser att ämnet i det stora hela

får tillräckliga resurser. En del av resurspengarna går till tolkar. Det skulle dock behövas mer 

pengar till studiebesök och studieresor eftersom det är viktigt att eleverna får en träning i att 

vistas i det svenska samhället. Lärare C anser inte att ämnet får tillräckliga resurser. Det är 

ytterst viktigt att tiden på IVIK är bra, både för senare studier men även som ett inträde till det 

svenska samhället. Det skulle behövas resurser för mer individuell träning eftersom eleverna 

behöver så mycket mer tid än svenska elever. Just nu går det 10 elever per lärare, och ett nytt 

förslag ligger på 12 elever/lärare. Det är alldeles för mycket anser lärare C. Lärare D anser att 

personalresurserna är bra samt resurser för inköp av läromedel, men att exempelvis tillgång 

till datorer är dålig. 
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5.1.5 Skollednings stöd av svenska som andraspråk

Lärare A anser att nuvarande rektor försöker stödja på bästa sätt, det är dock fortfarande ett 

problem att ämnet inte har någon status. Lärare B anser även denne att rektorn verkligen 

försöker och har en bra inställning. Kunskapen inom organisationen kunde dock vara mycket 

större, även om det med åren blivit bättre. Lärare C anser att ämnet absolut får stöd av 

skolledning och Lärare D tycker likväl att rektorn fört med sig mycket positivt, och att 

skolledningen är positivt inställd till ämnet. Det har blivit bättre med tiden.

5.1.6 Övrig skolpersonals kunskap om ämnet

Lärare A anser att övrig skolpersonal inte vet vad ämnet innebär, och att många anser det vara 

ett stödämne. Lärare B anser frågan svår att svara på, eftersom det även beror på hur väl insatt 

svenska som andraspråksläraren är och kan berätta om ämnet till övrig personal. En del tror 

dock att svenska som andraspråkslärare är en sorts speciallärare. Lärare C anser att det finns 

stöd och intresse bland övrig skolpersonal, men att kunskapen inte är så stor. Många tror att 

det är ett stöd- eller hjälpämne och inte ett eget ämne med egen kursplan. Denne anser dock 

att det enda som hjälper mot detta är information, som bör komma både från svenska som 

andraspråkslärarna samt skolledning.  Lärare D anser att kunskapen från övrig skolpersonal är 

obefintlig, och att det råder enorm okunskap. De har svårt att sätta sig in hur det är på IVIK 

med elever som varierar från ingen skolgång till skolgång, har ett tiotal olika modersmål samt 

att många elever varit med om svåra trauman och har svåra sociala bakgrunder. Flera av de 

intervjuade påvisar studie- och yrkesvägledares okunskap om ämnet och efterlyser mer 

kunskap vid exempelvis information till eleverna. 

5.1.7 De intervjuades personliga inställningar till ämnets status

Skolledare anser att det finns stor okunskap om ämnets status, och att det måste jobbas för att 

det ska ses som ett eget ämne, speciellt inom egen organisation. Samarbetet med grundskolan

måste även bli bättre. Lärare A anser att ämnet har låg status och att det alltid varit så. Lärare 

B anser att ämnet personligen har en hög status och att det i skolvärlden fått en bättre status, 

och att det satsas mer på ämnet. Lärare C anser det svårt att säga eftersom stor okunskap lett 

till låg status men menar också att statusen är vad du själv gör det till; du som lärare är en 

ambassadör för ämnet. Numera har ämnet god status bland elever och föräldrar, och ingen 

tycker det är negativt att bli placerad här på IVIK som det kunde vara förut. Ämnet har gott 

rykte i kommunen och bland förvaltningar. Lärare D anser sig ha en positiv inställning till 

ämnet. Det har blivit bättre med tiden, och läraren gör sitt jobb och informerar om sitt arbete 
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så att kunskapen ökar. Det talas om fler satsningar inför framtiden vilket är positivt eftersom 

det snarare kommer att bli fler elever än färre. Dock borde satsas på att hitta fler utgångar för 

dessa elever, det vill säga möjligheter att göra något annat istället för eller efter IVIK.

5.2 Resultatsammanfattning

Tre av fyra lärare på IVIK i den aktuella kommunen är utbildade i svenska som andraspråk. 

Eleverna erbjuds inte modersmålsundervisning och genomgående var att alla intervjuade 

ansåg detta vara mycket negativt. Eleverna behöver modersmålsundervisning, och det är även 

deras rättighet. Övervägande majoritet av de intervjuade ansåg att elevernas chans till 

vidareutbildning är sämre än för elever på nationella program. Resurser till ämnet är 

förhållandevis goda om man bortser från saknaden av modersmålsundervisning samt stöd i 

form av talpedagog. Majoriteten av de intervjuade anser att skolledning stödjer ämnet. Övrig 

skolpersonal har oftast stor okunskap om ämnet, och vet inte vad det innebär. De intervjuade 

har personligen en god inställning till ämnet men ser utomståendes okunskap som ett stort 

problem för ämnets status.
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6. Analys & diskussion

I denna avslutande del av uppsatsen beskrivs först reliabiliteten och validiteten i denna 

undersökning, sedan kommer resultatanalys och diskussion, och uppsatsen avslutas med 

förslag på fortsatt forskning inom ämnet.

6.1 Reliabilitet och validitet i undersökningen

Med stöd av Trost (2005) anser jag att undersökningen har hög reliabilitet då det inte är troligt 

att intervjupersonernas känslor, tankar och åsikter om ämnet svenska som andraspråk markant 

förändras inom överblickbar tid. Gällande validiteten i denna undersökning anses att den är 

god, då närheten till intervjupersonerna prioriterades i urvalsprocessen just för att säkerställa 

god reliabilitet och validitet. Med uttrycket närhet till intervjupersonerna avses det faktum att 

intervjuaren och intervjupersonerna bekantat sig med varandra innan intervjutillfällena. 

Problemet att få giltig (valid) information är i princip mycket mindre i sådana [kvalitativa] 

undersökningar än i kvantitativa studier. I kvalitativa undersökningar har vi en mycket större 

närhet till det eller den som studeras. Än viktigare är antagligen att detta angreppssätt ger 

möjligheter för enheten att själv kunna styra sin medverkan. (Holme & Solvang, 1997, s. 94)

Som tidigare nämnts anses att validiteten är god då trovärdigheten hos intervjupersonerna är 

mycket hög eftersom det inte finns någon vinst varken hos intervjuare eller hos 

intervjupersonerna att ej vara sanningsenliga. "Intern validitet, trovärdighet och äkthet handlar 

om resultatens rimlighet. Är slutsatserna trovärdiga för den undersökta gruppen anses man ha 

fått en äkta bild av fenomenet" (Svensson & Starrin, 1996, s. 217) 

Undersökningen med endast sex intervjupersoner är relativt liten, men här anses att detta är ett 

hanterbart antal för just denna undersökning. Dessa valdes ut med tanke på att spegla en 

rättvis vardag i skolan eftersom lärarna arbetar med svenska som andraspråk och dess elever 

varje dag, och övriga intervjuade har god kännedom om IVIK och dess elever. Här anses även 

att intervjupersonerna ger en objektiv bild av skolans vardag, och därför ger ett gott resultat. 

Detta stöds av Kvale (1997) eftersom han anser att även ett fåtal intervjupersoner kan ge ett 

allmängiltigt resultat gällande ett specifikt ämne. Ifall man gör om denna undersökning med 

fler informanter och i en större/annan stad kan man eventuellt få ett annat resultat. Jag anser 

dock att i detta undersökningsområde speglar resultatet verkligheten vilket övrig forskning 

påvisar. Vid undersökningen befann sig lärarna i en för dem bekant, vardaglig, och för 
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stunden stressfri miljö. Denna faktor bidrar med största sannolikhet till god reliabilitet och 

validitet. 

6.2 Resultatanalys och diskussion

Jag anser att jag i denna undersökning fått svar på syftet med uppsatsen, det vill säga att

undersöka svenska som andraspråks status som skolämne, samt hur lärare och skolledning 

inom gymnasieskolan ser på ämnet och dess elever.

Nämnvärt är att de flesta av de intervjuade lärarna är utbildade lärare i svenska som 

andraspråk. Forskning (exempelvis Tingbjörn 2004, Axelsson 2004) har tidigare visat att det 

inte ser ut så i större delen av landet, och att det är önskvärt att fler lärare utbildar sig i ämnet. 

Det kan sägas att det är lyckosamt att det på den för undersökningen aktuella IVIK kursen 

finns så många behöriga svenska som andraspråkslärare. Kvaliteten på svenska som 

andraspråksundervisningen varierar kraftigt nationellt, eftersom elevernas resultat sjunker 

(Tingbjörn 2004), och jag törs nog ge mig på att säga att det har till stor del att göra med ifall 

läraren är behörig i ämnet eller inte, och hur många lärare det finns att tillgå. 

För att utgå från frågeställningarna anser jag inte att ämnet har fått den funktion det har rätt 

till, det vill säga som likvärdigt andra skolämnen inom den svenska gymnasieskolan. Trots att 

ämnet har en egen kursplan betraktas det alltför ofta som ett stödämne. Det verkar råda en stor 

okunskap inom skolvärlden om ämnet svenska som andraspråk. Det är även min egen 

erfarenhet när jag varit ute i olika skolor i andra situationer än för denna intervjustudie. Flera 

av de intervjuade uppger att andra lärare ofta kan skicka med skolarbeten från andra 

skolämnen för att göra färdigt dessa på svenska som andraspråkslektionerna. Trots att ämnet 

har en egen kursplan antar de att det är ett slags stödämne där eleverna gör klart skolarbete i 

de andra ämnena och får extra hjälp till detta. Ämnet är dock klart och tydligt inte ett 

stödämne, ingenstans i kursplan eller läroplan står det att finna. Det finns sedan 1989 som ett 

eget ämne i gymnasieskolan och sedan 1995 som ett eget ämne i grundskolan (Tingbjörn, 

2004), och det har en egen kursplan. Således kan man undra varifrån uppfattningen att det är 

ett stödämne kommer ifrån, och hur en förbättring av detta kan ske. Information är oftast den 

bästa lösningen, men varifrån informationen skall komma och vem som skall ta ansvar för att 

det inte skall ses som ett stödämne måste bestämmas med tydliga och klara direktiv. Vi är

skyldiga eleverna, lärarna och även ämnet i sig att det ses på rätt sätt. Jag tänker att det mer är 

en fråga för de styrande; beslutsfattarna i skolfrågor, det vill säga politikerna.
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En stor nackdel för de utländska eleverna i den svenska skolan är att eleverna inte erbjuds 

modersmålsundervisning. Genomgående var att alla intervjuade ansåg detta vara negativt, 

men det verkade inte vara något de ansåg sig kunna påverka. Trots att en stor del forskning 

(ex. Cummins 1996, Axelsson 2004, Nordenstam & Wallin 2002, Runfors 2003, Economou 

2007) visar på att det är till fördel för eleverna och det även är elevernas rättighet förekommer 

det långt ifrån tillfredsställande inom skolvärlden. Jag ställer mig frågande till varför de 

styrande inte tar forskningen på allvar, så att dessa elever får bästa möjliga chans att komma 

in i landet och dess samhällsgemenskap, och för att uppnå detta behövs språket. Eftersom 

deras språkförmåga i det nya språket, i det här fallet svenska, ökar ifall de får 

modersmålsundervisning borde detta ju också ske.  Man kan även ställa sig frågande till 

varför något som är en uttalad rättighet (Grundskoleförordningen, 1994) inte efterföljs.

Varken i kursplan eller läroplan står något om att modersmålsundervisning bör ges, endast att 

samverkan med modersmål är viktig. (Kursplan för svenska som andraspråk)

En annan frågeställning var ifall det satsas det lika mycket på ämnet svenska som andraspråk 

som på övriga skolämnen. Resursfördelningen anses vara god vid just denna IVIK-kurs. Å 

andra sidan kan man ju fråga sig hur mycket resurser och vad för sorts resurser som 

egentligen menas. Jag ställer mig frågande till ifall resursfördelningen är tillräcklig när 

eleverna exempelvis inte får den modersmålsundervisning de har rätt till eller har tillgång till

datorer för hela gruppen, i en värld där många skolelever får en bärbar dator för sin skolgång

och där en dator faktiskt är nödvändig för de flesta skolarbeten som eleverna gör. Under 

rektors ansvar (Lpf 94) går att läsa: 

”arbetsmiljön utformas så att eleverna får tillgång till handledning och läromedel av god 

kvalitet samt andra hjälpmedel för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, bland annat 

bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel.” (s.16)

Detta måste således gälla alla elever på alla gymnasieprogram, elever på IVIK inkluderade. 

Flera av de intervjuade lärarna nämner även att det saknas talpedagog och många av eleverna 

är i stort behov av dessa, speciellt de elever som kommer från länder där de har helt andra

vokalljud och ett annat uttal än vi har i Sverige. Vilka resurser som egentligen menas när det 

talas om att IVIK har goda resurser kvarstår alltså fortfarande att se.
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Angående frågeställningen hur väl eleverna lyckas efter studier på IVIK visar undersökningen 

att elevernas chans till vidareutbildning är sämre än för elever i nationella program. Trots att 

eleverna går i förberedande klass, IVIK (introduktionskurs för invandrare), kommer de sällan 

vidare till andra nationella program. Det kan bland annat bero på lärarstyrkan är för liten, trots 

att den på den aktuella kursen är förhållandevis god. De lärare som intervjuades belyser att 

dessa elever behöver mycket individuell träning och frågan är ifall de verkligen får den 

individuella träning de behöver, när det idag går 1 lärare på 10 elever, och ett nytt förslag (Gy 

2011, Skolverket) ligger på 12 elever/lärare. Det säger sig även självt att undervisningen för 

varje individuell elev blir lidande när det finns elever med så pass olika skolgång och 

erfarenhet, och ett tiotal olika språk och nationaliteter i varje klassrum. Sedan måste även tas i 

beaktning att forskning (Axelsson, 2004) visar att det tar mellan 5-10 år för en elev att lära sig 

det nya språket, och 3-4 år på IVIK är således långt ifrån tillräckligt när eleven dessutom skall 

lära in övriga skolämnen.

Frågeställningen ifall elever på IVIK har samma status som elever inom nationella program

blev inte direkt besvarad, men slutsatsen kan dras att svaret är nej eftersom ämnet har lägre 

status än andra skolämnen. Således har eleverna inte likvärdig status som elever på övriga 

gymnasieprogram. Här klargörs att det inte är elevernas egenvärde som människor som menas 

utan som elev på den svenska gymnasieskolan. Det påtalas vid flera tillfällen (Axelsson 2004, 

Economou 2007, Nordenstam & Wallin 2002) att eleverna inte har lika lätt som svenska 

elever att få hjälp med studierna hemifrån eftersom deras föräldrar ofta inte har kunskap om 

den svenska skolan eller har problem med språket. I Läroplanen för de frivilliga skolformerna 

(Lpf 94) framgår att det är rektorerna som har ett särskilt ansvar så att föräldrarna får insyn i 

elevernas skolgång. Här finns uppenbarligen mycket att arbeta med. 

Sammantaget kan sägas att svenska som andraspråk är ett tacksamt ämne att skriva om, 

eftersom det finns många åsikter om ämnet – både positiva och negativa sådana. Eftersom jag 

har erfarenhet av att ha ämnet som en inriktning i lärarutbildningen kan jag bekräfta att jag 

personligen mötts av både positiva och undrande reaktioner, exempelvis att det inte anses som 

en självklarhet att det kan vara en inriktning. Det är relativt ovanligt att möta någon som har 

ämnet som inriktning i lärarutbildningen. Detta stöds av Tingbjörn (2004) som skriver om just 

detta fenomen; ämnet har trots allt funnits i lärarutbildningen sedan 1987, men det är ovanligt 

att någon väljer det som inriktning, mer ofta väljs det som specialisering. Axelsson (2004)

nämner även att det inom lärarutbildningen förekommer få inslag om elever med utländsk 
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bakgrund. Jag anser att det är en stor brist eftersom varje lärare kommer att möta dessa elever, 

oavsett om de är utbildade i svenska som andraspråk eller inte. Liksom Economou (2007) 

ställer jag mig frågande till om den svenska skolan ser dessa elever och kulturer som en 

tillgång, eller om det endast fokuseras på majoritetskulturen; den svenska.

De intervjuade lärarna märker dock av en positiv riktning gällande ämnets status; det går 

sakta men säkert framåt i rätt riktning. Frågan är om det är snabbt nog för alla inblandade, och 

då tänker jag främst på eleverna. Det är ju i slutändan dessa som blir lidande när det inte 

satsas tillräckligt med resurser på ämnet, och när det inte satsas på modersmålsundervisning. 

Det är till syvende och sist alltid pengar som styr och det blir eleverna och deras utbildning 

som får ta smällen. Axelsson (2004) menar att det är gamla historiska underordnade 

maktstrukturer som ligger bakom hur ämnet ses på, och dess elevers misslyckanden, och att vi 

som lärare kan välja att följa dessa maktstrukturer eller ställa oss på elevernas sida och bortse 

från dessa. I Lahdenperäs (1997) studie säger ju som bekant 70 % av lärarna att elevernas 

misslyckanden beror på deras etnicitet och/eller bakgrund. Detta visar även Nordenstam & 

Wallins (2002) studie som säger att det råder ett kompensatoriskt tänkande i skolvärlden 

gällande invandrarbarn, där det istället för att ta vara på deras kulturer och traditioner letas 

efter brister i deras kunskaper. Här behövs en ansenlig attitydförändring eftersom det aldrig 

kan vara regelrätt att skylla elever för deras misslyckanden, vare sig vi talar om svenskfödda 

eller invandrarelever. 
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6.3 Fortsatt forskning

Denna undersökning hade kunnat göras mycket större och bredare om man så vill, med fler 

informanter och på fler skolor. Det är även viktigt att den forskning som bedrivs verkligen når 

de den är ämnad för. Nauclér (2000) belyser detta faktum: 

”I Sverige och internationellt bedrivs en kvalitetsmässigt mycket bra och omfattande forskning 

kring andraspråksinlärning. Samtidigt når dock inte dessa forskningsresultat och detta 

utvecklingsarbete så lätt ut till lärare runt om i landet.” (s.7-)

Personligen finner jag att det finns många områden att utforska inom svenska som 

andraspråks värld. Exempelvis hade en mer djupgående jämförelse mellan Individuella 

programmet, IV, och andra nationella program kunnat göras eftersom IVIK ligger under IV. 

Exempelvis hade undersökningen kunnat börja med hur det ser ut med IV-programmet och 

dess status, för att sedan övergå till IVIK och dess status. Vad som händer med eleverna efter

att de slutat på IV och IVIK kan även det vara en annan undersökning. Att följa upp ett antal 

elever efter dem slutar på IVIK och se var de hamnat, ifall de gått vidare till ett nationellt 

program eller om de gått en annan väg, skulle vara intressant ur forskningssyfte.

Skolledare och styrande kan intervjuas för att se hur de ämnar komma tillrätta med problemen 

kring svenska som andraspråkselevernas låga resultat, ämnet svenska som andraspråks låga 

status och den konstanta bristen på modersmålsundervisning som både forskning samt denna 

uppsats visar. Det hade även varit intressant att mer detaljerat se på hur resurserna tilldelas, 

och hur tankarna går kring denna grupp elever, och om utbildningen anses värd att satsas på.

En annan aspekt att titta närmare på kan vara varför så få studenter väljer ämnet som 

inriktning i lärarutbildningen, och vilka faktorer som här spelar in. Beror det på okunskap, 

ämnets låga status eller anses det inte vara ett ämne värt att satsa på. Här kunde intervjuer 

göras med lärarstudenter på lämpligt universitet för att se hur de ser på ämnet svenska som 

andraspråk, och ansvariga för lärarutbildningen på olika universitet för att se deras syn på 

saken.
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Bilaga 1

Intervjufrågor

Lärare: 

1. Hur länge har du arbetat som lärare?

2. Är du utbildad Svenska som andraspråkslärare?

3. Är detta ditt första möte med andraspråkselever?

4. Hur många elever i snitt har ni? Fördelat över hur många klasser?

5. Hur många olika språk, nationaliteter har ni?

6. Har eleverna modersmålsundervisning?

7. Får eleverna en bra och användbar utbildning?

8. Går de vidare till nationellt program? Efter hur lång tid ung.?

9. Har de samma chans till högre studier (universitet)?

10. Särbehandlas dessa elever i skolvärlden?

11. Får ämnet tillräckliga resurser?

12. Får ämnet stöd från skolledning?

13. Får ämnet stöd av andra lärare?

14. Hur ser kunskapen om ämnet ut från övriga lärare/skolpersonal?

15. Hur ser du på ämnet Svenska som andraspråks status?

Skolledning:

1. Hur länge har du arbetat som skolledare?

2. Hur väl känner du till Svenska som andraspråk?

3. Har du någon utbildning inom ämnet?

4. Hur väl känner du till andraspråkselevernas vardag?

5. Anser du att dessa elever får en bra utbildning?

6. Hur mycket medel får IVIK varje läsår? Är det likvärdigt med andra nationella 

program?

7. Erbjuder ni dessa elever modersmålsundervisning? Varför/varför inte?

8. Görs det något särskilt för att dessa elever skall integreras i sin omgivning?

9. Vad anser du om ämnet Svenska som andraspråks status?


