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Abstract 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett läromedel som är anpassat för både 

ämnena Svenska och Svenska som andraspråk hanterar kunskapsmålen för momenten 

tala och skriva i kursplanerna för Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 i 

gymnasieskolan. Analysen av läromedlet har genomförts genom en jämförande 

närläsning av innehållet i läromedlet och innehållet i kursplanerna. Det viktigaste 

resultatet i studien är att ingen av elevgrupperna får samtliga kursmål tillgodosedda. 

Målen för skriftlig framställning tillfredsställs, men resterande mål möts enbart delvis 

eller inte alls för respektive grupp. Det som saknas i läromedlet är för ämnet Svenska 1 

argumentationsteknik, presentationsteknik samt träning i den retoriska processen. För 

ämnet Svenska som andraspråk 1 saknas stoff om strategier för att göra sig förstådd och 

förstå, men också hur språkliga koder kan användas i olika 

kommunikationssituationer saknas i läromedlet. 

Engelsk titel

Neither one thing nor the other. An analysis of teaching material for the upper secondary 

school courses Swedish 1 and Swedish as a Second Language 1. 

Nyckelord 

Läromedelsanalys, Gymnasienivå, Svenska 1, Svenska som andraspråk 1 
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1 Inledning 

Svenska som andraspråk blev ett skolämne 1995, vilket gör ämnet ungt (Kindenberg 

2016:59). Ämnet föddes till följd av arbetskraftsinvandringen på 1960-talet då merparten 

av de invandrade var vuxna, hade ett annat modersmål än svenska och var i behov att 

kunna använda det språk som huvudsakligen brukades i det land som de nu befann sig i 

(2016:60). Mellan 1960 och 1995 var det som idag kallas Svenska som andraspråk en 

variant av ämnet Svenska. Barn med annat modersmål fick inte läsa ämnet svenska – 

eftersom de inte sågs som svenskar – men fick inget ersättande ämne som skulle utveckla 

deras kunskaper i det svenska språket. Dessa elever befann sig därmed i någon form av 

limbo i skolvärlden.  

Undervisningen i skolan idag påverkas av den ökade migrationen till Sverige, 

eftersom många som kommer till Sverige är ungdomar i skolåldern. Det finns alltså ett 

ökat behov av utbildning för flerspråkiga elever, men också en ökad förståelse för elever 

med olika etnisk och kulturell bakgrund. Den svenska skolan har inte hunnit med i 

utvecklingen när det gäller utbildning av nyanlända elever, vilket bland annat blir synligt 

i klasser där kurserna Svenska och Svenska som andraspråk läser tillsammans. I dessa 

blandade klasser, vilka går under benämningen integrerad eller kombinerad undervisning, 

får olika språkliga nivåer och behov samsas. Svenska och Svenska som andraspråk 

kombineras allt oftare i undervisningen, eftersom det i skolorna ofta saknas lärare som 

har Svenska som andraspråk i sin ämneskompetens.  

Skolverkets upplysningstjänst1 anger att det inte finns någon statistik på hur många 

skolor som har slagit samman undervisningen för Svenska och Svenska som andraspråk. 

Däremot är det vanligt att lärare hör av sig till Skolverket och undrar hur de ska lösa 

undervisningssituationen, vilket antyder att det antagligen finns ett behov av läromedel 

som kan användas för två olika målgrupper i samma klassrum: elever som har svenska 

som förstaspråk och elever som har svenska som andraspråk. På marknaden 2016 finns 

det enbart ett förlag som har ett sådant kombinerat läromedel.  

Den här studien avser att undersöka hur ett läromedel som är anpassat för dessa 

båda ämnen hanterar kunskapsmålen för momenten tala och skriva i svenskämnet. I 

texten kommer fortsättningsvis ämnena Svenska och Svenska som andraspråk förkortas 

                                                 
1 Skolverkets upplysningstjänst, mail den 2 december 2016 
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för att underlätta läsningen och för att minska textomfånget. Ämnet Svenska kommer 

hädanefter förkortas SVE och Svenska som andraspråk SVA.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett läromedel som är anpassat för ämnena 

Svenska och Svenska som andraspråk hanterar kunskapsmålen för momenten tala och 

skriva i kursplanerna för Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1. De frågeställningar 

som studien grundar sig på är: 

 Hur tillgodoses kunskapskraven för momenten tala och skriva i ett läromedel som 

är skrivet för två målgrupper med olika kursplaner? 

 På vilka sätt hanteras de kunskapskrav som skiljer sig mellan de två kurserna?  

2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras den teoretiska bakgrunden och den tidigare forskning som 

ligger till grund för studien.  

2.1 Två svenskämnen 

I detta avsnitt kommer olika uppfattningar om svenskämnena att presenteras utifrån 

forskning med skolperspektiv.  

2.1.1 Svenska och Svenska som andraspråk – ett eller två ämnen? 

Enligt Skollagen är det rektor som avgör om en elev ska få undervisning i SVA eller SVE. 

Problematiken med det, menar Bigestans & Kaya (2016:18), är att dagens svenskämne 

inte inkluderar alla elever i ämnet eftersom det inte finns ett tydligt regelverk som reglerar 

vilka elever som ska placeras i vilken kurs (SVA eller SVE). Det finns elever som är 

problematiska att placera i rätt kurs, eftersom de kan ha föräldrar som är andraspråkstalare 

även om de själva har levt i Sverige hela sina liv. 

På skolorna diskuteras det om ämnena SVA och SVE ska vara integrerade eller 

segregerade (Nilsson, 2016:158). Nilsson menar att många elever inte får den 

undervisning som de har rätt till eftersom det inte alltid är klart hur de ska delas upp 

mellan ämnena SVA och SVE, eller hur stora dessa elevgrupper ska och kan vara 

(2016:159). Den viktiga frågan inte är bara om SVA och SVE ska vara enskilda kurser 

eller inte, utan också om lärarna som undervisar har tillräcklig ämneskompetens och 
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relevant undervisningsmaterial för att kunna hantera de olika behov som finns i 

grupperna. Lärare behöver goda kunskaper i både SVE och SVA när skolans två 

svenskämnen kombineras i klassrummet, och de behöver kunna avgöra vilka delar av ett 

kombinerat läromedel som ska användas till vilken elevgrupp och på vilket sätt så ska 

ske.  

2.1.2 Skolverket om ämnena Svenska och Svenska som andraspråk 

Kursplanerna (Skolverket, 2011b & 2011c) tydliggör vad varje ämne ska innehålla och 

de kunskapskrav som eleverna ska nå. Om ämnet SVE skriver Skolverket (2011b) att det 

är uppdelat i två delar; en del som innehåller de språkliga delarna av ämnet och en del 

som innehåller litteratur och litteraturläsning. Den språkliga delen handlar kortfattat om 

att eleverna ska producera text samt ha kunskaper om grammatik, språkhistoria, retorik 

och språkliga variationer. I den litterära delen handlar ska eleverna istället eleverna få 

kunskaper om olika delar av litteraturhistorien, och de ska också läsa texter från olika 

delar av världen skrivna av både manliga och kvinnliga författare. Den språkliga och den 

litterära delen av ämnet kan med fördel kombineras (Skolverket, 2011a).  

Skolverket (2011c) skriver att det viktigaste i ämnet SVA är att utveckla elevernas 

kunskaper och färdigheter om och i det svenska språket. Kärnan i ämnet är att läraren ska 

ge eleverna stöd att lära sig sitt andraspråk (svenska) oberoende av förstaspråk. SVA på 

gymnasienivå ska förbereda eleverna inför deras framtida liv i samhället, bland annat 

genom att belysa skillnaderna mellan vardagsspråk, skolspråk och akademiskt språk. 

Kurserna kan, enligt Skolverket (2011c), med fördel kombineras med andra ämnen för 

att underlätta för eleverna. All undervisning ska bygga på elevernas tidigare kunskaper, 

erfarenheter och bakgrund eftersom det ger eleverna en möjlighet att jämföra språkliga 

strukturer som finns i det svenska språket med sina modersmål, vilket kan stärka deras 

språkutveckling.  

Skolverket skriver vidare om ämnet SVA:  

Skolämnet svenska som andraspråk har ansvaret för att elever med annat 

förstaspråk än svenska får möjlighet att utveckla sina språkförmågor på samma 

villkor som elever med svenska som förstaspråk. (Skolverket 2016:6) 

Skrivningen ovan innebär att alla elever ska få samma möjlighet att utveckla sina 

språkförmågor i det svenska språket efter sina individuella förkunskaper och sin 

aspirationsnivå. Trots att SVA och SVE har liknande syften för ämnena är vägen till hur 
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syftet ska uppnås olika. I kursplanen för SVE (Skolverket, 2011a) ska eleverna 

exempelvis få ”Kunskaper om språkriktighet i […] texter som fungerar bra i sitt sam-

manhang”. I Kursplanen för SVA (2011a) står det att eleverna ska få ”Förmåga att 

använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget”. I kursplanerna 

för både SVA och SVE (2011a) ska eleverna få ”Kunskaper om det svenska språkets 

uppbyggnad”. Det innebär att elever som läser SVA ska fokusera på att utveckla sin 

kommunikativa förmåga med fokus på kontext och sammanhang, vilket inte framgår av 

motsvarande skrivning i SVE. Vidare fokuserar kursplanerna på att utveckla eleverna för 

att de ska kunna fungera i samhället både i framtida arbete och studier.  

I de två olika kursplanerna för SVA och SVE finns det ett flertal skillnader och 

detta blir tydligt redan i de första två meningarna i respektive kursplan:  

 

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med 

annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla 

sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är 

en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara 

av vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och 

arbetslivet. Skolverket, 2011a (SVA) 

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. 

Språket är människans främsta redskap för 

reflektion, kommunikation och språkutveckling. 

Skolverket, 2011a (SVE) 

 

  

Det finns svårigheter förknippade med att skapa undervisningsmaterial som motsvarar 

respektive kursplan på ett jämbördigt sätt. De inledande meningarna för ämnet SVE talar 

om både språk och litteratur som två separata delar av ämnet, medan det i ämnet SVA det 

istället är språk och kommunikation som förs fram. Om ett läromedel ska vara kombinerat 

för dessa två ämnen måste det behandla språk, litteratur och kommunikation på ett sätt 

som möjliggör måluppfyllelse för båda elevgrupperna. Språkutvecklingen skiljer sig åt 

mellan elever som ska utveckla sitt förstaspråk respektive någon som ska lära sig svenska 

som andraspråk, och det är ett dilemma som är viktigt att undersöka i läromedel som utger 

sig för att täcka kunskapskraven i två kursplaner för elever med vitt skilda behov och 

förkunskaper.  

2.2 Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer först en övergripande av läromedelsforskning att presenteras, och 

därefter redogör jag för en studie som har gjort en liknande jämförelse av ämnesplanerna 

SVE och SVA.  
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2.2.1 Läromedelsforskning 

Det finns en uppsjö av studier som utforskar olika aspekter av läromedel och 

användningen av dessa i skolmiljö. Några exempel är lärarens undervisning med koppling 

till läromedel (jfr Davis & Krajcik, 2005, Ofqual, 2012, Ryve, Hemmi & Kornhall, 2016), 

kriterier vid val av läromedel (jfr Reichenberg, 2014, Hattie, 2012, Ransgart, 2010) och 

hur läromedel kan kopplas till läroplaner och undervisning. Dessa aspekter samspelar på 

olika sätt när läromedel väljs för den verksamhet som det är avsett för, och för att ge 

eleverna den kunskap som de behöver för att nå målen i den aktuella kursen. 

När det gäller läromedel för SVA finns det ytterligare aspekter att ta hänsyn till, så 

som vilket ordförråd som eleverna ska introduceras för i ett läromedel och hur texterna är 

skrivna (Enström, 2013:172). Reichenberg (2010:45–59) lyfter vikten av att läromedlets 

texter har röst och kausalitet, vilket innebär att det innehåller en författarröst och tydligt 

uttryckta orsakssamband. När röst och kausalitet samverkar ökar förståelsen hos 

andraspråkselever, men redan vid tillägg av antingen röst eller kausalitet upplever de 

texten som tillgänglig och lättare att förstå (ibid). I ämnet SVA kommer elever som läser 

samma kurs att befinna sig på olika språkliga nivåer, vilket ställer större krav på att 

läromedlet kan anpassas till olika kunskapsnivåer.  

2.2.2 Jämförelse av ämnesplaner 

Economou (2013) har gjort en studie som granskar ämnesplanernas syften för kurserna 

SVA 1 och SVE 1 för att undersöka skillnader mellan de olika kurserna och för att belysa 

att SVA som ämne är likvärdigt med SVE (2013:47). Några av skillnaderna som 

Economou beskriver är hur olika delar av kursplanerna formuleras och att de olika delarna 

av kursplanerna i olika stor utsträckning hanterar olika teman. Det finns flera teman, 

exempelvis flerspråkighet som finns i SVA men inte i SVE, språkriktighet som betonas 

tyngre i SVE än i SVA och att eleverna i SVE ska redogöra för olika språkliga variationer 

inom Sverige medan eleverna i SVA ska redogöra för språkliga variationer mellan det 

svenska språket och deras modersmål (ibid).  

Myndigheten för Skolutveckling (MSU) publicerade en rapport 2004 som föreslår 

att de båda ämnena borde slås ihop, eftersom eleverna ofta inte vill välja SVA eftersom 

de ofta upplever att de hamnar i en åsidosatt grupp. Det framkommer även i rapporten att 

kvalitén i de olika ämnena är mycket varierande. Ämnet SVE ansågs ha större kvalitét i 

undervisningen än SVA, eftersom SVA ofta ses som någon form av stödundervisning 

eller som svenska för de elever som har särskilda behov och kanske inte når målen. SVA 
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har ofta en sämre ställning ute på skolorna, eftersom ämnet kan väljas bort till förmån för 

SVE.  

2.3 Teoretisk förankring 

Det sociokulturella perspektivet grundades av Vygotskij (Säljö, 2014:297) med 

utgångspunkt i tankar om sambandet mellan utveckling, lärande och språk. Det 

sociokulturella perspektivet fokuserar lärande och utveckling, vilket i sitt sammanhang 

innebär att människor tillsammans lär sig förmågor som exempelvis att läsa, skriva, lösa 

problem och resonera (Säljö, 2014:298).  

Inom det sociokulturella perspektivet talar man om medierande redskap, vilket 

innebär fysiska och språkliga verktyg som människor använder för att agera i omvärlden 

(Säljö, 2014:298). De språkliga redskapen kan vara en symbol, ett tecken eller något som 

vi använder för att kunna kommunicera med varandra, som exempelvis våra ord och vårt 

räknesystem (Säljö, 2014:299). De fysiska redskapen kan vara spadar att gräva med, 

pennor att skriva med och läromedel som ska underlätta inlärningen. Många av de fysiska 

redskapen är kopplade till ett språkligt redskap, så som pennor är kopplade till de ord vi 

använder och som att läromedel är kopplade till språket och bilderna i det (Säljö, 

2014:300). Ur ett sociokulturellt perspektiv är det inte funktionellt att separera språkliga 

och fysiska redskap, eftersom de båda redskapen utgör varandras förutsättningar (ibid). 

Ett samlingsbegrepp för de båda redskapen är kulturella redskap, eftersom de bygger på 

både det intellektuella redskapet, exempelvis bokstäver och ett fysiskt material (det 

fysiska redskapet) som är materialet som bokstäverna kan fästas på (Säljö, 2014:301).  

Ett läromedel kan ses som ett fysiskt medierande redskap, eftersom det är en 

artefakt som används för att förmedla ett lärostoff. Ett läromedel kan därför ses som ett 

kulturellt medierande redskap, eftersom det fysiska och det språkliga redskapet 

samverkar för att skapa förståelse och kunskap hos de elever som använder det.  

3 Metod och material 

Detta kapitel presenteras först det läromedel som analysen baserats på, och därefter 

redogör jag för analysmetod och genomförande.  
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3.1 Material 

Samtliga förlag i Sverige som ger ut läromedel2 kontaktades för att jag ville undersöka 

förekomsten av kombinerade läromedel för kurserna SVA 1 och SVE 1. Det visade sig 

bara var att enbart ett förlag, Liber, som hade ett sådant kombinerat läromedel. I 

jämförelse med Skolverkets information3 om att det är relativt vanligt att ha kombinerad 

undervisning för SVA och SVE i skolor idag är det alltså ovanligt att använda eller ha 

tillgång till kombinerade läromedel.  

Det kombinerade läromedel som analyseras i den här studien är Svenska etc. 

(Thörnroth, 2012). Det är utgivet efter införandet av Gy11 (Skolverket, 2011a), vilket 

innebär att det bör spegla kunskapsmål och innehåll i kurserna SVA 1 och SVE 1. I 

förordet till lärarhandledningen skriver författaren att hennes tanke till en början var att 

läromedlet skulle rikta sig till vuxna elever i SVA, men att hon senare insåg att läromedlet 

även kan passa SVE och alla elever som läser svenska på gymnasienivå. Dock påpekar 

Thörnroth (2012) att vissa tal- och skrivuppgifter är mer avsedda för vuxna än för 

ungdomar.  

Svenska etc. innehåller sex kapitel fördelade på 379 sidor. I läromedlet finns flera 

återkommande avsnitt inom varje kapitel: texter, ordförråd, språkfokus, samtals-

uppgifter, diskussionsövningar och analysuppgifter. Innehållet är tematiskt upplagt i 

större allmänmänskliga teman så som ordets makt, hjältar, självkännedom, kärlek, barn 

och barndom, hemmet och ensamhet. Uppgifterna i boken är graderade med 1–5 stjärnor, 

utan att det definieras i läromedlet eller i lärarhandledningen vad dessa stjärnor innebär. 

Det är heller inte uttalat vilka uppgifter som främst passar SVA- respektive SVE-elever.  

3.2 Analysmetod 

Kursmålen i gymnasieskolans läroplan för kurserna SVA 1 och SVE 1 är utgångspunkten 

för analysen (Skolverket, 2011a:160–202). I analysen undersöks hur det kombinerade 

läromedlet förhåller sig till skillnaderna mellan kursmålen i SVE och SVA för momenten 

tala och skriva. Nedan presenteras analysmetodens utgångspunkter.  

                                                 
2 Förlagen är: Natur & Kultur, Liber, Folkuniversitetets förlag, Gleerups Utbildning AB, Digilär.se, 

Hallgren & Fallgren Studieförlag AB och Studentlitteratur. 
3 Skolverkets upplysningstjänst, mail den 2 december 2016 
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3.2.1 Närläsning 

Närläsning är en metod främst inom litterära studier, men kan också appliceras på läsning 

av andra texter (Bookman & Horn, 2016:248). Den som gör en närläsning har ett stort 

ansvar eftersom det ligger makt i att presentera tolkningar av textens mening och i att 

välja ut vad som vad som lyfts ur texten (2016:260). Genom en närläsning av läromedlet 

gjordes kopplingar till kursplanerna i SVA1 och SVE1för att se vilka mål som läromedlets 

innehåll stämde överens med. Med hjälp av detta identifierades vilka delar av läromedlet 

som har koppling till de specifika målen i kursplanerna. Kategorierna som analyseras i 

den här studien är momenten tala och skriva, eftersom de utgör två delar av det centrala 

innehållet i båda svenskämnena.  

4 Resultat och analys 

Samtliga exempel i detta kapitel är hämtade från Svenska etc. (Törnroth, 2012) om inte 

annat anges. De mål som innehållet i läromedlet relateras till är hämtade från kursplanerna 

för Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 (Skolverket, 2011a). Varje mål kommer att 

analyseras antingen i relation till varandra när det finns ett motsvarande mål i SVA och 

SVE, eller separat om målet enbart finns i ett av ämnena. De delar av målen som är 

markerade med kursiv stil är delar som är unika för antingen SVA eller SVE.  

4.1 Momentet skriva 

Nedan presenteras kursplanens mål inom momentet skriva. Många av målen liknar 

varandra, och i SVE är det två mål som motsvarar ett mål i SVA. Målet i SVA är därmed 

mer omfattande och kommer därför att analyseras inom samma huvudmål, men med olika 

exempel hämtade från läromedlet.  
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(1) 

SVA SVE 

 Skriftlig framställning av texter 

för kommunikation och reflektion. 

Strategier för att skriva olika typer 

av texter som är anpassade efter 

ämne, syfte, situation och 

mottagare.  

Textuppbyggnad, textmönster och 

språkliga drag i framför allt 

berättande, beskrivande och 

argumenterande texter.  

 Skriftlig framställning av texter 

för kommunikation, lärande och 

reflektion. Språkriktighet, dvs. 

vilka språkliga egenskaper och 

textegenskaper i övrigt som en text 

bör ha för att fungera väl i sitt 

sammanhang.  

 Referat- och citatteknik samt 

hänvisningar till olika källor.  

 Bearbetning, sammanfattning och 

kritisk granskning av text. Citat- 

och referatteknik. Grundläggande 

källkritik. 

Figur 1. Mål 1 

 

Mål (1) kan delas upp i momenten skriftlig framställning, grammatik och språkliga drag 

och källhantering. När det gäller skriftlig framställning finns det många typer av 

skrivövningar i olika texttyper i läromedlet4. Detta kan kopplas till mål (1) för SVA 

eftersom eleverna ska lära sig att strategier för att skriva olika typer av texter som är 

kopplade till syfte och kommunikationssituation. De strategier som eleverna får tillgång 

till finns i avsnittet ”Termer och begrepp” (s. 367–382), och dessa delar innehåller också 

riktlinjer om hur de olika texttyperna ska byggas upp. De olika uppgifterna förbereder 

elever för att kunna kommunicera skriftligt i olika kommunikationssituationer. I 

läromedlet finns också ett register med korta instruktioner om vad de olika texttyperna 

innebär samt i vissa fall även exempeltexter.  

SVA ska i sina texter ”kommunicera och reflektera”, vilket skiljer sig från målen 

för SVE, vars elever ska lära sig att skriva texter för ”kommunikation, lärande och 

                                                 
4 De olika texttyperna som övas är referat, brev, protokoll, reklam, bokpresentation, logg, reportage, 

kåseri, krönika, debatt, insändare, mejl, ansökan, nyhetsartikel, novell, essä, tidskriftsartikel, rapport, 

drama, argumentation, debattinlägg och utredande essä. 
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reflektion”, och just lärandeaspekten saknas helt för SVA. SVE-elever ska dessutom 

enligt kursplanen kunna bearbeta, sammanfatta och kritiskt granska en text, något som 

eleverna inte får någon möjlighet att utveckla kunskap om inom ramen för läromedlets 

innehåll. 

Det finns ett flertal uppgifter som innebär att SVA-eleverna ska reflektera över sitt 

modersmål i förhållande till det svenska språket. ”Vad betyder språket och 

kommunikationsförmågan för människan? När är språket extra viktigt? Vad betyder vårt 

modersmål för oss? Hur kan det vara att leva i ett land där ett annat än vårt modersmål 

används? […]” (s. 66–67) är ett exempel på en uppgift som främst passar elever som läser 

SVA, eftersom den handlar om att leva i ett sammanhang där eleven inte kan 

majoritetsspråket. En konkret övning som passar både SVA och SVE är däremot följande: 

”Skriv ett CV utifrån en given situation och sedan spela upp denna situation för klassen” 

(s. 62). Denna uppgift är kopplad till en anställningsintervju, alltså något som är relevant 

för alla elever ut ett framtidsperspektiv.  

För de språkliga delarna av läromedlet finns det som kallas ”språkfokus” i varje 

kapitel. Där återfinns finns olika typer av språkriktighetsträning som elever i de olika 

kurserna ska ges tillfälle att öva på. I dessa delar ska eleverna bland annat öva på satsdelar, 

ordföljd, bisatser, tempus, idiom och ordspråk. Vissa av dessa övningar, exempelvis de 

som behandlar satsdelar, bisatser och idiom och ordspråk passar båda elevgrupperna. 

Däremot är ordföljd och tempus ingenting som SVE-elever ska behöva öva på eftersom 

de är modersmålstalare och har dessa grammatiska strukturer internaliserade.  

För momentet källhantering finns det i målen en väsentlig skillnad mellan SVA och 

SVE, nämligen att SVE ska lära sig ”grundläggande källkritik” någonting som saknar 

motsvarighet inom ramen för SVA. I läromedlet saknas det dock uppgifter som hanterar 

källkritik; varken text som förklarar hur eleverna ska förhålla sig till källor eller hur 

eleverna ska referera står att finna. Det finns dock en uppgift där ett kritiskt 

förhållningssätt kan anas: ”Insändaren är mycket kritisk och också ironisk. Mot vad och 

vilka riktar insändaren sin kritik?” (s. 324). Eleverna får information om att insändaren är 

kritisk och de ska reflektera över mot vad och vilka skribenten är ironisk. Denna uppgift 

tränar dock egentligen inte källkritik, men övar eleverna i att förstå ironi, vilket kan 

kopplas till omvärldskunskap och allmänmänskliga teman.  

Mål (1) för SVA uppnås tillfredställande i och med att läromedlet erbjuder en stor 

variation av skriftliga uppgifter för olika situationer. Det presenteras även olika strategier 

för hur eleverna ska skriva olika typer av texter beroende på kommunikationssituation. 
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Läromedlet visar även hur eleverna ska bygga upp en text och vilka mönster som ska 

finnas i olika texttyper.  

Den första delen av mål (1) i SVE (”Skriftlig framställning av texter för 

kommunikation, lärande och reflektion) möts tillfredställande i och med att läromedlet 

erbjuder en stor variation av skrivuppgifter, om än med något bristfälliga instruktioner 

för själva skrivandet. Det som hade kunnat vara mer framträdande är delen om skrivande 

för lärande, som inte alls diskuteras i boken. Det andra delen av mål (1) som rör citat- och 

referatteknik möts inte när det gäller SVE. Både bearbetning, sammanfattning och kritisk 

granskning av text och delen om grundläggande källkritik saknas, vilket gör att SVE-

eleverna kommer att gå miste om detta stoff. Det saknas även avsnitt om källkritik, vilket 

gör det tydligt att SVE-elever inte har varit i fokus när läromedlet har skapats och att det 

inte är målen för SVE som ska uppnås i första hand.  

 

(2) 

SVA SVE 

-  Argumentationsteknik och 

skriftlig framställning av 

argumenterande text.  

Figur 2. Mål 2.  

 

Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text (mål 2) övas 

främst i olika skrivuppgifter där det uttryckligen står att eleverna ska argumentera. 

Läromedlet informerar om olika texttyper som alla ska vara argumenterande, som 

tidskriftsartikel, insändare, brev och debatt (s. 302–305). Till samtliga av dessa texttyper 

finns det uppgifter och olika parametrar som eleven ska förhålla sig till när texten skrivs, 

exempelvis krav på citering, att en text ska ha en viss längd eller att eleven ska utgå från 

en given åsikt eller rubrik. Det finns även avsnitt där läromedlet tydliggör den 

argumenterande textens struktur:  

[…] I ett väl formulerat argumenterande brev presenterar du din tes (åsikt) i rubriken 

och presenterar därefter ett antal olika argument (skäl) varför din åsikt är ”rätt”. Tänk 

på att argumenten ska vara sakliga och relevanta. Flera typer av argumentationsknep 

godkänns, dock inte hot eller personangrepp! Ta med motargument som du bemöter 

och avsluta med att upprepa din tes. Försök att vara så övertygande som möjligt.  

(s. 60–61) 
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I uppgiften ovan beskrivs hur en argumenterande text ska vara formulerad och upplagd, 

och den fortsätter: ”Fler typer av argumentationsknep godkänns […]”, men utan att säga 

vilka argumentationsknep det skulle kunna vara eller vem som gör godkännandet av 

elevens argumentation. Eleven får istället information om vad som inte godkänns, i det 

här fallet hot och personangrepp. Det sista som står i uppgiften är ”Försök att vara så 

övertygande som möjligt”, men det finns inte några explicita beskrivningar av hur man 

går till väga för att vara övertygande i text. Mål (2) för SVE möts bara delvis, eftersom 

det i de uppgifter som finns inte förekommer särskilt mycket stoff som rör 

argumentationsteknik. 

4.2 Momentet tala 

I läromedlet finns det flera olika muntliga uppgifter som ska redovisas på olika sätt, så 

som i storgrupp, diskussioner i smågrupper, inför åhörare i grupp, i liten grupp inför 

åhörare och individuellt inför åhörare (s. 48–51). Majoriteten av de muntliga uppgifterna 

passar båda elevgrupperna. Dessa muntliga uppgifter baseras på att eleverna ska samtala, 

diskutera och presentera, vilket är färdigheter som återfinns i kursplanen. En uppgift (s. 

49) är exempelvis att eleverna först ska diskutera romanen Ett öga rött i mindre grupper 

och därefter presentera sina åsikter inför den stora gruppen.  

Det är inte uttalat vilka muntliga uppgifter som är tänkta för SVA- respektive 

SVE-elever, även om det ibland blir tydligt genom ämnesvalen. Ett exempel är uppgiften 

”Mitt nya språk” (s. 51). Det följande står i uppgiftsbeskrivningen ”Diskutera med någon 

eller några som lär sig samma språk som du. Det är en fördel om ni dessutom har samma 

modersmål” (s. 51), vilket gör det tydligt att det är SVA-elever som avses. 

Uppgiftsinstruktionen ser ut som följer:  

Förbered en presentation av ditt nya språk och ditt modersmål. Vilka svårigheter finns 

det med det nya språket? Vilka strukturer är speciella och vilka strategier har du för 

att lära dig det nya? Visa och berätta med hjälp av exempel för gruppen. (s. 51) 

I citatet ovan förutsätts det att eleverna i klassen inte har samma modersmål. Denna 

uppgift hade kunnat fungera för en kombinerad klass med elever med både svenska som 

modersmål och elever med andra modersmål.  

För momentet tala har SVE och SVA ett mål som är samma för båda kurserna, men 

det finns också två separata mål.  
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(3) 

SVA SVE 

 Muntliga presentationer och 

muntligt berättande för olika 

mottagare. Strategier för att förstå 

och göra sig förstådd i samtal och 

diskussioner. Deltagande i samtal 

och diskussioner, där språk, 

innehåll och disposition anpassats 

till ämne, syfte, situation och 

mottagare, och där argument 

används för att tydliggöra egna 

åsikter och bemöta andras 

argument.  

 Muntlig framställning med fokus 

på mottagaranpassning. Faktorer 

som gör en muntlig presentation 

intressant och övertygande. 

Användning av 

presentationstekniska hjälpmedel 

som stöd för muntlig 

framställning. Olika sätt att lyssna 

och ge respons som är anpassad till 

kommunikationssituationen.  

Figur 3. Mål 3 

 

I målet för SVA står det att eleverna ska använda argument och kunna bemöta 

motargument. En uppgift rör att ”skydda modersmålsundervisningen5” (ibid) där eleverna 

ska formulera sina åsikter om modersmålsundervisning och bemöta olika åsikter som kan 

finnas i samhället. Eleverna ska även kunna argumentera för sin åsikt på ett funktionellt 

vis (ibid). Detta är ett mål som möts delvis, i och med att det finns ett antal olika muntliga 

kommunikationssituationer som introduceras och olika uppgifter som bygger upp 

elevernas presentationsförmåga. Däremot finns det inga spår av de delar som är unika för 

SVE, alltså hur man gör en presentation intressant och övertygande eller om 

användningen av presentationstekniska hjälpmedel. På samma vis möts inte det unika i 

mål (3) för SVA, eftersom de strategier som eleverna ska använda sig av för att förstå är 

sådana som eleverna förväntas kunna läsa sig till i uppgiftsbeskrivningar. Det presenteras 

inte heller några strategier för hur eleverna ska tänka för att göra sig förstådda.  

Målet för SVA är bättre uppfyllt i jämförelse med målet i SVE i och med att målet 

i SVA fokuserar på att eleverna ska delta i samtal och diskussioner medan SVE ska hålla 

presentationer. Om läromedlet hade innehållit mer av presentationstekniska element samt 

                                                 
5 I läromedlet kallas det hemspråksundervisning. 
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fler möjligheter för eleverna att hålla presentationer hade läromedlet kunnat uppfylla 

denna del av målet för SVE-eleverna.  

(4)  

 

SVA SVE 

-  Grunderna i den retoriska 

arbetsprocessen.  

Figur 4. Mål 4. 

 

I läromedlet finns det enbart en uppgift som kan kopplas till mål (4), ”Grunderna i den 

retoriska arbetsprocessen”. Denna uppgift är omfattande och ser i utdrag ut så här: 

[…] Det finns fler sätt att inleda ett tal, med det viktiga är att du fångar lyssnarna från 

allra första början: ”Hej, jag heter X och jag har länge funderat på…” ”Det finns ett 

akut problem i vårt samhälle, nämligen X. Vad gör vi åt det?? Vad gör du? Vad kan 

vi göra? Jag har ett förslag, som jag tänkte presentera här och nu.  

I själva talet berättar du sedan vad som är problem och varför du ser det som ett 

problem. Förklara vilka konsekvenser som kan inträffa om problemet inte åtgärdas. 

Visa dina förslag till vilka insatser som behövs göras, gärna i tre steg:  

”För det första… För det andra … För det tredje” Inledningsvis behöver vi… Därefter 

är det viktigt… Och dessutom krävs det att…”  

Det är viktigt att du markerar ditt avslut: ”För att sammanfatta det hela, tycker jag 

alltså att…” ”Avslutningsvis vill jag säga att..”. (s. 113–114) 

 

Uppgiften går till viss del in på hur det faktiska framträdandet går till, men ger också 

strukturanvisningar och råd hur eleverna kan lägga upp ett tal för att åhörarna ska behålla 

intresset. Detta mål (4) uppfylls bara delvis, eftersom det inte finns någon genomgång av 

den retoriska processen i läromedlet utan enbart en uppgift som visar hur eleverna kan 

lägga upp en presentation på ett givet tema.  
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(5) 

SVA SVE 

 Svenska språkets ordförråd och 

struktur i olika 

kommunikationssituationer. 

- 

Figur 5. Mål 5.  

 

Mål (5) för SVA lägger fokus på det svenska språket och hur det används i olika 

kommunikationssituationer. Vilka ord som är viktiga i det svenska språket, hur ett 

ordförråd utvidgas, vilka låneord som finns och vilka ord som används vid vilka tillfällen 

kan tas upp inom ramen för mål (5). Genomgående finns det i samtliga kapitel en del som 

har fokus på ordförråd (s. 32–25, 96–100, 282–283, 338–339). Här presenteras ord inom 

olika teman (exempelvis ord som rör kommunikation, hjältar, känslor och förhållanden, 

familj och barn, transporter och ord som har en negativ konnotation), samt olika övningar 

för eleverna. Ett exempel på en uppgift är att eleverna ska identifiera motsatsord till ord 

som presenterats.  

Mål (5) säger att elever som läser SVA ska kunna känna till olika svenska ord och 

i vilka kommunikationssituationer de används. Strukturer i olika 

kommunikationssituationer är ibland svårt att beskriva i skrift, och det är också något som 

blir tydligt i läromedlet. I mål (5) står det ingenting om att elever som läser SVA behöver 

kunna tala svenska utan brytning eller behöver kunna felfri svenska, men en av 

uppgifterna som förekommer i läromedlet handlar om att diskutera vikten av att tala 

svenska utan brytning: ”Varför tycker vissa att det är så viktigt att tala svenska med 

”perfekt” uttal? Vad tycker du?” (s. 13). Denna uppgift innebär att eleverna ska reflektera 

över sina åsikter och kunna formulera dessa. Därefter följer en uppgift där eleverna ska 

diskutera vilka ord som är de ”viktigaste” för SVA-elever (s. 15), och de ska också 

reflektera över vilka låneord som finns i det svenska språket och från vilka språk dessa 

låneord kommer (s. 50).  

Svenska etc. lägger alltså stort fokus på ordkunskap och ord som är anpassade till 

olika teman så som argumentation (s. 59, 120, 251), känslo- och egenskapsord (allvarlig, 

sorgsen, uppsluppen, bekymmerslös) och familjeord (avkomma, ättling, regnbågsbarn, 
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anhöriga, förfäder). Dessa avsnitt är anpassade för andraspråkselever i och med att 

förstaspråkselever kan förväntas kunna dessa ord.  

Mål 5 (Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer) 

uppfylls delvis. Det som saknas är stoff om hur eleverna ska tänka i olika 

kommunikationssituationer och verktyg för att utveckla detta. 

5 Diskussion 

Svenska etc. har intentionen att möta verklighetens behov (jfr MSU 2004) av läromedel 

som går att använda vid kombinerad undervisning av kurserna SVA och SVE i 

gymnasieskolan. De delar som behandlar målen för SVA fyller i stort kraven i mål (1), 

vilket innefattar att eleverna ska lära sig att skriva olika typer av texter. Däremot möts 

resterande mål inom både SVA och SVE antingen delvis eller inte alls, något som är 

problematiskt i ett läromedel som säger sig kunna tillfredsställa kursplanens krav för de 

två elevgrupperna. Lärare för en kombinerad elevgrupp måste alltså ta med i beräkningen 

att läromedlet inte säkert uppfyller kraven i de båda kursernas läroplaner (jfr Ransgart 

2010, Hattie 2012, Ofqual 2012). 

I läromedlet finns det moment eller delar av moment som varken fungerar för SVA 

eller SVE, men av olika anledningar. Ett exempel på detta är mål 3 där SVA-eleverna inte 

får ”strategier för att göra sig förstådda och förstå” och SVE-eleverna inte får ”verktyg 

för att göra en presentation intressant och övertygande”. Detta kan kopplas till Nilsson 

(2016) som belyser likheterna och skillnaderna mellan ämnena och vilka konsekvenser 

det kan få när undervisningen integreras genom att vissa mål ska täcka samma innehåll 

men ändå har avgörande skillnader. Economous (2013) granskning av likheter och 

skillnader i kursplanerna visar också att SVA och SVE inte är samma ämne innehållsligt. 

Bigestans & Kaya (2016) menar att de två ämnena SVE och SVA skulle kunna integreras 

eftersom de färdigheter som ska övas kan ses som lika, men de menar också att skillnaden 

ligger i hur dessa färdigheter hanteras av inlärarna. Nilsson (2016) menar att det är just 

inlärningen och hur läraren undervisar som är den kritiska skillnaden mellan att ha 

ämnena SVA och SVE integrerade eller separerade.  

För att belysa vilka behov som inte blir tillfredsställda i SVA kan exempelvis idiom 

och ordspråk som koncept lyftas. Detta är en kunskap som är viktig för SVA-elever men 

som brister i läromedlet eftersom idiomen och ordspråken som presenteras inte förklaras, 

och därmed blir kunskapen inte förankrad hos eleverna. I målen för SVA står det vid ett 

flertal tillfällen att eleverna ska koppla olika kunskaper om det svenska språket till sina 
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modersmål. Om eleverna inte har tillräcklig kunskap om sitt modersmål eller ett annat 

språk som de känner sig trygga med kan det bli svårt för eleverna att lösa en sådan uppgift.  

Sammanfattningsvis möts inte målen i kursplanerna tillfredställande i det 

undersökta läromedlet. Det är dock orimligt att kräva att ett läromedel ska möta alla 

kunskapsmål, eftersom undervisningen som helhet ska ge eleverna de kunskaper som de 

behöver. Detta belyser Garme (1988) som menar att läromedel enbart ska vara ett 

hjälpmedel för läraren och inte ett heltäckande material. Detta är extra viktigt att diskutera 

när ett läromedel, enligt läromedelsförfattaren, kan användas för flera kurser.  

Vilket läromedel en lärare väljer är avgörande för eleverna. Reichenberg (2010, 

2014) visar att SVA-elevers läsning underlättas om läromedlet har röst och kausalitet, 

något som det analyserade läromedlet saknar. Det är en ytterligare anledning till att 

läromedlet hade kunnat förbättras för att anpassas till elevgruppen SVA. Det som är 

viktigt att lyfta är att det saknas många delar i läromedlet som eleverna skulle behöva 

kunna återvända till för att deras inlärning ska gynnas på bästa sätt.  

Ett läromedel kan ses som ett medierande redskap, en term som Vygotskij etablerat 

(Säljö, 2010). Det innebär att läromedlet genom sin struktur, språk och innehåll ska hjälpa 

eleven att öka sin kunskap. I det här fallet är det analyserade läromedlet inte ett 

funktionellt medierande redskap för någon av elevgrupperna. Svenska etc. saknar 

avgörande delar, så som källkritik (mål 1) och den retoriska processen (mål 4). 

Argumentationsteknik (mål 2) som SVE har som mål förekommer i begränsad 

omfattning. Något som saknas för både SVE och SVA (mål 3) är presentationstekniska 

element. Detta ska båda elevgrupperna få och det är något som alla elever vinner på att 

behärska i sitt framtida liv. SVA saknar även strukturer för olika 

kommunikationssituationer (mål 5).  

 I kurserna SVA och SVE ska slutkunskaperna hos eleverna bli nästintill desamma, 

sett till kursplanernas intentioner, även om eleverna har olika förkunskaper. Inom en 

grupp i ämnet SVA kan förkunskaperna och förutsättningarna skilja sig avsevärt i och 

med att eleverna kan ha olika lång tid i Sverige och även ha olika möjligheter att öva 

svenska när de inte är i skolan. Detta tillför en svårighet när det gäller undervisning i 

SVA, eftersom läraren måste anpassa samtliga uppgifter efter de elever som undervisas 

vid varje specifikt undervisningstillfälle. I ämnet SVE har eleverna också självklart olika 

förutsättningar och förkunskaper, men oftast är det en mer homogen elevgrupp när det 

gäller språklig nivå, åtminstone i förhållande till andraspråkselever. En annan stor 
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skillnad är att samtliga elever inom SVE oftast har språkliga förutsättningar att kunna 

förstå och ta till sig en uppgift. Detta är något som kan saknas i en SVA-klass.  

När Skolverket på uppdrag av Riksdagen 1995 delade upp SVA och SVE i två 

separata ämnen diskuterades det också hur undervisningen kunde gå till för att vara 

effektiv och funktionell. Nilsson (2016) menar att det inte är viktigt om eleverna är ingår 

i kombinerade undervisningsgrupper eller om elevgrupperna är stora eller små utan att 

”språk ska ses inte bara som mål, utan som ett redskap för lärande och förståelse” 

(Nilsson, 2016:161). Det viktigaste är att alla elever får samma möjlighet att utveckla sitt 

språk genom en likvärdig skolgång. I den processen är läromedel en del, och det är därför 

viktigt att läromedlet tillgodoser målen för de aktuella kurserna.  

Den här studien visar att ambitionen att möta två kursplaners intentioner med 

elevgrupper som har olika förkunskaper och utgångsläge inte riktigt är möjligt att 

genomföra framgångsrikt. Effekten blir att ingen av grupperna får riktigt det de skulle 

behöva i läromedlet, vilket är allvarligt ur ett utvecklingsperspektiv och att svenskämnet, 

som det framstår i Svenska etc. varken blir hackat eller malet. 

5.1 Vidare forskning 

Vidare forskning inom detta område kan förslagsvis vara att utgå ifrån ett elevperspektiv, 

ett lärarperspektiv och analys av läromedel i respektive ämne. När elevperspektivet är i 

fokus kan forskaren utgå ifrån respektive elevgrupp och undersöka hur elever upplever 

det undersökta läromedlet hjälper dem att nå kunskapsmålen. Ur ett lärarperspektiv finns 

det möjligheter och svårigheter med läromedlet som skulle kunna studeras vidare.  

Ett annat perspektiv är analyser av läromedel i SVA och läromedel i SVE för att se 

hur många av de enskilda målen i respektive kurs uppfylls av läromedlet. Dessa studier 

skulle kunna ställas i jämförelse med denna studie för att se vilken typ av läromedel som 

uppfyller kursmålen mest: ett kombinerat läromedel eller separata läromedel för 

respektive kurs.  
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