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Abstrakt 

Syftet med föreliggande undersökning har varit att analysera de övergripande målen för 

svenska som andraspråks- och svenskundervisningen på svensk gymnasieskola, 

kunskapskraven för kurserna Svenska som andraspråk 1 och Svenska 1 samt frågor ur ett 

läromedel för respektive kurs. De läromedel som har analyserats är Svenska etc.: kursbok i 

svenska och svenska som andraspråk (2006) samt Svenska rum 1 (2012). Objekten har 

analyserats genom att de har kategoriserats in i Jim Cummins Modell för 

andraspråkselevernas språk- och kunskapsutveckling (Holmegaard & Wikström, 2004. s. 

545). Detta för att svara på frågan ”Går det att samordna undervisning som uppfyller mål och 

kunskapskrav för ämnena svenska som andraspråk och svenska enligt Gy11?”. Genom att 

kategorisera in analysobjekten i modellen fick jag fram fyra diagram som jag sedan jämförde. 

Resultatet visar att svenska som andraspråk och svenska går att samordna sett till grad av 

kognitiv nivå och situationsberoende med måluppfyllelse som resultat. De båda ämnenas 

styrdokument visar likvärdiga krav på kognitiv förmåga och behov av situationsoberoende, 

likaså gör läromedlen. Däremot finns det en större skillnad mellan vad styrdokument och 

läromedel prioriterar, oavsett ämne. 
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1. Inledning 

Som lärare innehar man många fler uppdrag än att utbilda elever inom sitt ämne. Under en 

skoldag kan läraren få hoppa in som psykolog, vaktmästare, städerska, sekreterare med mera. 

Då jag varit ute på skolorna har jag märkt att svenskläraren dessutom ofta får ta rollen som 

lärare i svenska som andraspråk. Meningarna går isär om man behöver skilja på de två 

ämnena men de är uppdelade i två inriktningar på lärarutbildningen och innebär två olika 

lärarbehörigheter. I undervisningen är det även uppdelat på så vis att elever läser antingen 

svenska som andraspråk eller svenska. Men elever väljer bort svenska som andraspråk, och 

diskussionen om att slå ihop ämnena till ett vidgat svenskämne har pågått länge och lever än 

idag (se 1.2.1.). Det övergripande syftet med denna undersökning är att undersöka likheter 

och skillnader mellan ämnena svenska som andraspråk och svenska på svensk gymnasieskola. 

Är det motiverat att dela upp det i två ämnen, eller skulle man lika gärna kunna slå ihop det 

till ett? Tidigare forskning har synliggjort brister i ämnet svenska som andraspråk gällande 

attityder till ämnet, undervisningsupplägg och lärarbehörighet (se 1.2.3. samt 1.2.4.). Jag vill 

därför rikta min uppsats och dess resultat till de svensklärare som ofta får lösa denna uppgift i 

den behöriga andraspråkslärarens frånvaro, de vikarierande andraspråkslärarna. Catarina 

Economou undersöker just relationen mellan ämnena svenska som andraspråk och svenska i 

Gymnasieämnet svenska som andraspråk - behövs det? (2008) (se avsnitt 1.2.4.). Sedan 

hennes undersökning har nya styrdokument och läromedel publicerats men den negativa 

trenden kring ämnet bestått, och jag vill se om hennes resultat fortfarande gäller.  

I denna inledning kommer jag att presentera detta fenomen mer precist genom att först 

presentera mitt syfte med denna undersökning. Därefter kommer jag att dels redovisa 

forskningens beskrivning och problematisering av ämnet svenska som andraspråk samt dess 

relation till svenskämnet, dels presentera studiens material samt den teori och metod som 

kommer att användas. 

1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande arbete är att analysera de övergripande målen för svenska som 

andraspråks- och svenskundervisningen på svensk gymnasieskola, kunskapskraven för 

kurserna Svenska som andraspråk 1 och Svenska 1 samt frågor ur ett läromedel för respektive 

kurs. Objekten analyseras genom att de kategoriseras in i Jim Cummins Modell för 
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andraspråkselevernas språk- och kunskapsutveckling (se 1.4.). Genom att analysera 

styrdokument samt tillhörande läromedel vill jag visa på likheter och skillnader i vilka krav de 

båda ämnen ställer på eleverna. Här får styrdokumenten representera vad som är önskvärt från 

Skolverkets sida och läromedlen vad som kan vara möjligt att åstadkomma ute i skolornas 

praktik. Jag valde analys av styrdokument och läromedel istället för till exempel intervjuer av 

lärare eller elever eller klassrumsobservationer för att besvara min fråga. Detta därför att jag 

vill att mitt material ska få en större bredd. På grund av arbetsekonomiska möjligheter skulle 

jag inte hinna med att göra så många intervjuer eller observera så mycket undervisning så att 

jag kan få samma bredd som av att undersöka läromedel, som kan användas på flera olika 

skolor och i flera olika städer. Läromedel är dock fortfarande ett litet material, så 

undersökningen får ses som ett bidrag till en större debatt. Problemet med att analysera 

läromedel istället för att intervjua lärare eller elever eller göra klassrumsobservationer är att 

jag inte kan vara säker på att undervisningen byggs upp på samma sätt som läromedlet är 

uppbyggt. Detta är dock egentligen irrelevant för min undersökning då jag inte ska undersöka 

frekvensen på eller utbredningen av arbetssätt, utan om arbetssättet är möjligt att alls 

genomföra. Det kan även finnas anledning att fråga sig huruvida läromedlen lever upp till 

styrdokumentens intentioner och om eventuell brist på samstämmighet däremellan kan vara 

en anledning till det läge som tidigare forskning beskriver. Jag vill alltså komplettera tidigare 

forskning rörande relationen mellan svenska och svenska som andraspråk, men också tillföra 

en ny aspekt genom att jämföra styrdokument och läromedel från både svenska som 

andraspråk och svenska. Min fråga är därför: 

 Går det att samordna undervisning som uppfyller mål och kunskapskrav för ämnena 

svenska som andraspråk och svenska enligt Gy11? 

1.2. Problembeskrivning och forskningsöversikt 

Denna problembeskrivning och forskningsöversikt kommer att börja med en historisk 

överblick över ämnet svenska som andraspråk. Därefter kommer tidigare forsknings 

beskrivning av en idealundervisning samt den faktiska situationen att presenteras. Slutligen 

kommer relationen mellan ämnet svenska som andraspråk och svenskämnet att belysas. 

1.2.1. Från stödundervisning till ett vidgat svenskämne för alla 

Kenneth Hyltenstam och Inger Lindberg menar i Flerspråkiga elevers språkutbildning (2013) 

att diskussionen runt ämnet svenska som andraspråks vara eller ej inte är ny. Redan för 25 år 



3 

 

sedan började lärare och forskare larma om skolans bristfälliga undervisning för elever med 

ett annat modersmål än svenska, andraspråksinlärare. Den stödundervisning som till viss del 

erbjudits för dessa elever inom skolans regi sedan 1960-talet beskrevs som kortsiktigt upplagd 

och som en lågprioriterad del av undervisningen som skedde i ett eget hörn av skolans 

verksamhet. Kunskapen var generellt låg hos lärare och skolledare vid denna tid gällande 

andraspråksinlärares utbildningsbehov. Man trodde att undervisningen i andraspråket skulle 

ske separat från övriga skolämnen och man hade ett bristtänkande, i motsats till ett 

resurstänkande, gällande både andraspråksundervisningen och modersmålsundervisningen. 

1995 blev svenska som andraspråk ett eget ämne i den benämningen att det fick en egen 

kursplan. Man menade att detta gav erkännande till den kulturella mångfalden och att det 

skulle öka statusen för andraspråks- samt modersmålsundervisningen. Dock satte den fortsatta 

bristen på kompetens på skolorna, bristtänkandet och svårigheten i att bestämma vem som 

skulle läsa svenska som andraspråk stopp för detta. Låg status och bristande legitimitet för 

ämnet leder till att diskussionen om den eventuella segregeringen som svenska som 

andraspråk kan leda till fortsätter. I vissa läger förespråkar man istället ett vidgat svenskämne 

för alla, första- som andraspråksinlärare. Hyltenstam och Lindberg konstaterar att: 

 

Hur man utan att markera de flerspråkiga eleverna som avvikande och ytterligare bidra till deras 

exkludering ska kunna erbjuda dessa elever en likvärdig och språkutvecklande undervisning på deras 

egna villkor är på många sätt en ödesfråga inte bara för skolan utan också för den demokratiska 

samhällsutvecklingen.   

(Hyltenstam & Lindberg, 2013. s. 36) 

1.2.2. Individanpassning, interaktion och explicita mönstertexter 
 

Skolverket ger i Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2008) råd för hur skolan 

bör lägga upp undervisningen för nyanlända andraspråksinlärare. Med få undantag gäller 

samma bestämmelser för alla elever i svensk skola, de ska få likvärdiga utbildningar 

anpassade till elevens individuella behov och förutsättningar. Skolverket rekommenderar att 

elevens tidigare kunskaper i alla ämnen kartläggs och att undervisningen utgår från ett 

resurstänkande istället för ett bristtänkande. Vissa nyanlända har i början av deras skolgång 

behov av att gå i en så kallad förberedelseklass där språknivå och undervisning anpassas till 

deras nivå medan det för andra nyanlända är bättre att börja direkt i en ”reguljär klass” (s.13) 

med individuellt stöd. Skolverket trycker på vikten av att verkligen utreda hur varje elevs 

undervisning bör läggas upp. De konstaterar också att modersmålsundervisning underlättar 
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både inlärandet av svenska språket samt övriga ämneskunskaper. För att underlätta för 

elevernas lärande bör samtliga lärare ha en grundläggande kunskap om vad 

andraspråksinlärning innebär, och detta bör leda till ett språkutvecklande arbetssätt i alla 

skolans ämnen.  

Pauline Gibbons vill i sin bok Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet (2013) ge exempel på hur man som 

lärare kan lägga upp undervisning för andraspråksinlärare, både för nyanlända elever och för 

elever som läst andraspråket en längre tid. Hon menar att ju mer man lär sig ett språk desto 

mer explicit eller abstrakt kan man till exempel förmedla en händelse för någon som inte var 

där. Detta är en utveckling mot det skriftspråk som sedan efterfrågas i skolan som inte bara 

handlar om korrekt grammatik utan också om mottagaranpassning. Gibbons använder sig av 

Lev Vygotskijs teorier om att lära genom samarbete med hjälp av teorin om zonen för närmsta 

utveckling samt vikten av stöttning. Gibbons menar att interaktion med andra människor är en 

förutsättning för språklärande. Detta kan ske genom att eleven ställer frågor till klasskompisar 

och lärare, och genom deras svar får stöttning tillbaka. Gibbons menar att: ”Hellre än att 

förenkla uppgifter (och riskera att stå med en kursplan med urvattnat innehåll) bör vi istället 

reflektera kring vad för sorts stöttning som eleverna får för att fullfölja uppgiften.” (Gibbons, 

2013. s.40). Eleverna måste ställas inför autentiska och kognitivt utmanande uppgifter, oavsett 

språkbehärskning. Ämneskunskaperna kan inte läggas på is för att fokusera sig på att lära sig 

andraspråket. Enligt Gibbons måste eleverna få möjlighet att utveckla svenskan under hela 

skoldagen i alla ämnen och att det bästa är att bygga ett andraspråk och ämneskunskaper 

parallellt genom en språkutvecklande undervisning. Gibbons menar också att genom att 

integrera andraspråksinlärarna i klassrummet kan man sätta igång ett språkutvecklande arbete 

som gagnar hela klassen. Även förstaspråksinlärarna kan ha svårt för det skolrelaterade 

språket och man kan som lärare inte ta för givet att alla elever kan detta, utan istället förvänta 

sig att det måste läras ut.  

Även Margareta Holmegaard och Inger Wikström tar i Språkutvecklande undervisning (2004) 

upp faktorer som kan påverka andraspråksinlärarens språk- och kunskapsutveckling, till 

exempel kontextualiseringens betydelse. Holmegaard och Wikström menar att genom att 

koppla nytt stoff i undervisningen till elevernas egna referensramar kan man nå snabbare och 

högre resultat inom både språk- och ämnesutvecklingen. Texter på modersmålet är här en 

ovärderlig källa. Man kan också genom att arbeta laborativt och interaktivt avlasta språket 
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som enda inlärningsmedel. Istället får man använda sina sinnen till att till exempel se på 

bilder och film. Andra sätt att kontextualisera undervisningen kan vara att ta steget ut i 

verkligheten genom studiebesök eller ta världen med in i klassrummet genom att diskutera 

nyheter i samhället. Den språkutvecklande ämnesundervisningen är ytterligare en faktor som, 

likt Skolverket och Gibbons, Holmegaard och Wikström trycker på. De menar att det finns 

speciella ämnesspråk i skolan, med fackord och begrepp och att ämnena ofta har olika 

grammatiska och textuella särdrag i med de olika texttyper som förekommer inom ämnet. 

Andraspråkseleverna som varit en kort tid i Sverige får lägga mycket tid på att utveckla 

andraspråket och de kommer efter i ämneskunskaperna om de inte samtidigt får en god 

ämnesundervisning på modersmålet.  Enligt dem måste svenska som andraspråksläraren vara 

en expert i arbetslagets planering av språkutvecklande arbetsformer i skolans alla ämnen. En 

integrering av språkundervisning med de andra ämnena kan leda till att mer avancerade nivåer 

nås fortare vilket kan leda till större inlärningslust hos eleven. Att arbeta ämnesövergripande 

eller tematiskt inom det egna ämnet underlättar även det för andraspråksinlärande elever. 

Arbetssätten ger eleven tid att bearbeta innehåll och se många olika texter om närbesläktade 

fenomen på ett sätt som gör att de minns och förstår bättre.  

Britt Johansson och Anniqa Sandell-Ring skriver i Låt språket bära – genrepedagogik i 

praktiken (2010) om det arbetssätt som kallas Genrepedagogiken. Genrepedagogiken är 

utformad speciellt för andraspråksinlärning, men används nu även för förstaspråksinlärare. 

Metaspråket, eller skolspråket, är ett nyckelord i och en förutsättning för Genrepedagogiken. 

Att ha ett gemensamt språk med läraren och klasskamrater hjälper eleven att tänka abstrakt 

och sen kunna uttrycka det, att gå från ”vardagligt, personligt talspråk till abstrakt och 

expertlikt skriftspråk” (Johansson & Sandell Ring, 2010. s. 28). Det är höga krav på eleven, 

men med hjälp av läraren som expert kan eleven stöttas till närmsta utvecklingszon. 

Genrepedagogiken förespråkar också språk i alla ämnen, det vill säga textanalys och 

textskapande i alla skolans ämnen. 

1.2.3. Lärarbrist, segregering och lägre krav 

Men hur ser det ut med svenska som andraspråksundervisningen i svensk skola idag? 

Skolverket har på regeringens uppdrag undersökt hur stor del av undervisningen i svensk 

skola som bedrivs av behöriga lärare i Redovisning av regeringsuppdrag om hur stor del av 

undervisningen som bedrivs av behöriga lärare (2014). Deras resultat visar att det finns ett 

akut behov av kompetensutveckling hos lärare som undervisar i svenska som andraspråk. 
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Bland lärarna som undervisar i svenska som andraspråk i gymnasieskolan återfanns den lägsta 

andelen tjänstgörande lärare med behörighet av alla lärarkategorier, endast 18 % var behöriga. 

Hyltenstam och Lindberg menar att dagens lärare generellt inte har kunskap om hur man kan 

arbeta språkutvecklande i alla ämne, detta är frågor som får mycket liten plats i de flesta 

lärarutbildningar. Samtidigt menar Lena Fridlund i sin avhandling Interkulturell undervisning 

- ett pedagogiskt dilemma: talet om undervisning i svenska som andraspråk och i 

förberedelseklasser (2011) att vid publicerandet av hennes avhandling har cirka 20 procent av 

grundskolans elever en annan språklig och kulturell bakgrund än den svenska och att under 

läsåret 2008/2009 undervisades nästan 70 000 elever i svenska som andraspråk. En stor grupp 

elever undervisades också i så kallades förberedelseklasser. Hyltenstam och Lindberg menar 

att konsekvenserna av denna ekvation blir tydliga då man ser att elever med utländsk 

bakgrund är överrepresenterade bland elever som antingen har låga betyg eller inte når målen. 

Skolinspektionen har uppmärksammat denna problematik och har i Utbildning för nyanlända 

elever: rätten till en god utbildning i en trygg miljö (2009) granskat kvaliteten i utbildningen 

för nyanlända elever i grundskolans senare år samt gymnasieskolan. Skolinspektionen fann 

brister som innebar att eleverna inte får likvärdiga möjligheter att nå skolans mål samt att 

elevens kunskapsutveckling bromsas upp och att studietiden förlängs. Det framstår i många 

fall som om skolorna, tvärtemot sitt uppdrag, utgör starten på och befäster särskiljande och 

segregering. De nyanlända eleverna får ofta undervisning avskild från övrig utbildning och 

övriga elever. De flesta elever placeras utan, någon individuell kartläggning, i någon form av 

introduktionsklass där undervisningen är enhetlig utan hänsyn till individerna och där 

eleverna hålls kvar för länge. Det saknas ofta gemensamma riktlinjer, kompetensutveckling 

och diskussioner i kommunerna om hur undervisningen ska organiseras och bedrivas vilket 

gör att enskilda rektorer och lärare bär hela ansvaret såväl för att ta emot eleverna som för att 

ge dem en måluppfyllande undervisning. Det är också vanligt att rektor inte leder arbetet 

kring nyanlända elever och att detta är ett uppdrag som faller på lärarna. Slutligen konstaterar 

Skolinspektionen att styrdokumenten därför inte tillämpas i många fall och att detta kan 

antingen bero på bristande medvetenhet och kunskap, på traditionsbundenhet eller på faktiska 

svårigheter att leva upp till styrdokumentens krav. 

 

Lena Fridlund vill i sin tidigare nämnda avhandling undersöka redan nämnda 

integreringsproblematik rörande svenska som andraspråksundervisningen i svensk skola. 

Detta genom att samla in intervjuer från rektorer och lärare, klassrumsobservationer och 
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dokument för analys. Resultatet hon får är att det mångkulturella formuleras ofta som en 

tillgång men samtidigt ses elevers olikheter gällande mångkulturalitet som något 

bekymmersamt som skolan inte kan hantera. Undervisningen är upplagd med mindre krav, ett 

enklare innehåll samt lugn och ro i mindre grupper. Lärarna menar att andraspråkseleverna 

skulle känna sig mindre lyckade om de hade varit med i svenskundervisningen, att svenska 

som andraspråk är en mildare och snällare version av svenskundervisningen.  

I Herravälde: är det bara killar eller: andraspråksläsare möter lärobokstexter i historia för 

gymnasieskolan (2014) undersöker Lotta Olvegård flerspråkiga elevers möten med 

lärobokstexter i historia för gymnasieskolan. Avhandlingen består dels av en textanalys, dels 

av en intervjudel. De samlade resultaten visar att lärobokstexterna i historia är språkligt 

utmanande för andraspråksinlärarna. För att förstå texterna måste man som läsare ha ett brett 

och djupgående ordförråd och en förmåga att analysera komplexa texter, ett som tidigare 

nämnt skolspråk. Andraspråksinlärarna i studien behärskar inte detta i nog utsträckning och 

använder därför kontextuella resurser för att finna ledtrådar som kan hjälpa dem att skapa 

mening i lärobokstexterna. Eftersom flera av andraspråksinlärarna inte har utvecklat det 

ämnesspecifika ordförråd som krävs och/eller inte delar läroboksförfattarnas referensramar, 

leder detta ofta till att läsarna gör oväntade tolkningar av innehållet i texterna. 

1.2.4. Svenska som andraspråk… Och svenskämnet? 

Som ett resultat av behovet av en förbättrad språkundervisning för andraspråksinlärare och 

bristen på lärare med rätt kompetens får ibland svenskläraren ta över ansvaret över den 

språkutvecklande undervisningen. Just relationen mellan ämnena svenska som andraspråk och 

svenska undersöker Catarina Economou Gymnasieämnet svenska som andraspråk - behövs 

det? (2007). Hon vill i sin avhandling ta reda på vilket behov av ämnet svenska som 

andraspråk som finns på gymnasiet. En del av hennes avhandling innebär att hon diskuterar 

och jämför styrdokumenten för ämnet med svenskans samt observerad undervisning i svenska 

som andraspråk. Resultatet Economou kommer fram till är att de båda ämnena ställer 

likvärdiga men delvis olika mål och krav. Economou menar att det är goda skäl till att behålla 

ämnet svenska som andraspråk. En skillnad mellan styrdokumenten i svenska som andraspråk 

och svenska är att det i styrdokumenten för svenska inte står något om att bygga upp ett rikt 

ordförråd eller att lära sig en god språkbehandling. Economou frågar sig om 

förstaspråksinlärarna redan förväntas kunna detta? Det jämförande perspektivet mellan olika 
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kulturer (ofta den egna och en annan) betonas bara i svenska som andraspråk. Detta kan enligt 

Economou även enspråkiga elever ha nytta av i dagens mångkulturella samhälle. Det är 

gemensamt för båda styrdokument med vaga och oklara ordval:  

I syftesbeskrivningen för svenska står det att utbildningen ska bidra till framgång i studierna, medan 

det i syftesbeskrivningen för svenska som andraspråk står att eleverna ska få så goda kunskaper i 

svenska att de kan tillgodogöra sig utbildningen och klara sig i framtida studier och liv.  

     (Economou, 2007. s. 96) 

Som svar på frågan i avhandlingens rubrik menar Economou att det finns många skäl till att 

behålla ämnet svenska som andraspråk. Ämnet behöver dock utvecklas, förändras och 

organiseras på annat sätt. 

1.3. Material 

För att få en uppfattning om undervisning i ämnena svenska som andraspråk och svenska går 

att samordna så att båda ämnenas mål och kunskapskrav uppfylls väljer jag att använda mig 

av analys av styrdokument och läromedel. De styrdokument jag valt är de för ämnena svenska 

och svenska som andraspråk i Gy11, alltså på gymnasienivå. Jag har analyserat de 

övergripande målen från för ämnena svenska och svenska som andraspråk för att få en mer 

allmän bild. Jag har dessutom valt ut kursen Svenska 1 samt kursen Svenska som andraspråk 

1 där jag har analyserat kunskapskraven för betygen E, C och A för att få en mer djupgående 

bild. Kunskapskraven för betygen D och B är inte utskrivna i styrdokumenten och kan därför 

inte analyseras. Jag valde kursen Sv1 eftersom det är en gymnasiekurs som är obligatorisk för 

samtliga program och kursen Sva1 för att få motsvarigheten och kunna göra en jämförelse. 

Kurserna ska enligt Gy11 också täcka in samtliga övergripande mål för respektive ämne.  

Gällande målen analyseras varje mål för sig med uppdelning efter numreringen. 

Kunskapskraven delas upp efter varje gång ”Eleven” skrivs ut, då meningen med ”Eleven” 

samt eventuella efterföljande meningar utan ”Eleven” räknas som ett kunskapskrav. Jag valde 

denna uppdelning istället för att dela upp efter stycken eller meningar för att få en balans 

mellan att kunna se nyanser och att ändå få en helhet att analysera. Denna uppdelning av 

materialet leder till att jag får åtta övergripande mål och 43 kunskapskrav, sammanlagt 51 

analysobjekt från svenska som andraspråk. Dessa hänvisas i fortsättningen till som 

StyrdokSvA. Uppdelningen leder också till att nio övergripande mål och 40 kunskapskrav, 
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sammanlagt 49 analysobjekt från svenskan, analyseras i denna styrdokumentsanalys. Dessa 

hänvisas i fortsättningen till som StyrdokSv. 

De olika beskrivningarna och värderingarna av svårighetsnivå i kunskapskraven till exempel 

”någon, några”, ”enkla, välgrundade, välgrundade och nyanserade” gav inte alltid utslag i 

modellen, utan ofta kunde kunskapskrav med liknande innehåll placeras i samma ruta i 

modellen oavsett om det tillhörde E-, C- eller A-nivå. Dock kunde det ibland hända att det 

fanns olika formuleringar av liknande krav eller att bitar av text lagts till mellan 

betygsnivåerna, och därför kunde ändå de olika kunskapskraven hamna i olika rutor trots att 

de behandlade samma innehåll. Därför analyserades alla tre betygsnivåer i båda ämne. 

 

De läromedel jag valt att analysera är Svenska etc.: kursbok i svenska och svenska som 

andraspråk (2006) skriven av Annsofie Thörnroth samt Svenska rum 1 (2012) skriven av Leif 

Eriksson, Helena Heijdenberg och Christer Lundfall. Läromedlen är båda från förlaget Liber 

Läromedel. Jag har valt att använda mig av ett läromedel för ämnet svenska och ett för 

svenska som andraspråk, båda för gymnasienivå och efter passande kurs. Läromedlet Svenska 

etc.: kursbok i svenska och svenska som andraspråk består av en bok (som även finns i en 

onlineversion) samt en Pluswebb. Den är speciellt framtagen för andraspråksinlärare enligt 

förordet i boken (Thörnroth, 2006. s. 7) men passar enligt Liber Läromedel (2015) till 

undervisning i samtliga gymnasiekurser i både svenska som andraspråk samt svenska enligt 

Gy11, trots att den skrevs redan 2006. Språkliga övningar på olika nivåer, markerade med en 

till fem antal stjärnor där fem stjärnor är den svåraste nivån, möjliggör en individualisering 

enligt Thörnroth (2006. s. 7). För ett mer fördjupat arbete med litteraturhistorien inom 

svenskämnet rekommenderas det dock att man även använder sig av häftet De litterära 

epokerna: en översikt (2005) av Ylva Eresund Rosing och Susanne Nilsson. Jag tolkar dock 

informationen som att boken ska räcka för måluppfyllande undervisning i Sva1, och väljer 

därför att inte analysera häftet. Liber Läromedel (2015) menar enligt sin hemsida att ”Svenska 

etc. Pluswebb täcker in gymnasiets kurs i svenska som andraspråk 1”. På Pluswebben finns 

bokens texter inlästa samt en del läsförståelse- och hörövningar passande för Sva1. En sådan 

typ av övning kan innebära att eleverna får lyssna på uppläst text och säga efter. När förlaget 

genom information på sin hemsida redovisar för de delar som hela läromedlet innehåller som 

möjliggör en måluppfyllande undervisning i Svenska som andraspråk1 nämner de bara sådant 

som (också) finns i den fysiska boken. Detta gör att jag tolkar Pluswebben som en bonus men 

inte ett nödvändigt element för att uppfylla målen i Svenska som andraspråk 1. Jag väljer 
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därför att analysera endast boken. Läromedlet Svenska rum 1 (2012) är en allt-i-ett-bok som 

ska täcka gymnasiekursen Svenska 1. Den finns även i en onlineversion, och samma upplägg 

finns för kurserna Svenska 2 och Svenska 3. Innehållet i Svenska Rum 1 är ”skräddarsytt efter 

Gy11” enligt bokens baksidetext och boken är framförallt framtagen för 

svenskundervisningen på de högskoleförberedande gymnasieprogrammen.   

 

Dessa läromedel har valts med tanke på att det skulle vara icke-digitala läromedel som enligt 

förlagen uppfyllde Gy11:s intentioner. Läromedlen prioriterades högre i urvalet om de också 

var skrivna efter 2011 då Gy11 infördes.  Jag ville använda mig av populära läromedel som 

används i många skolor just nu för att verklighetsförankra min studie och sökte därför efter 

läromedel att analysera på flera större, svenska läromedelsförlag som kan tänkas sälja större 

volymer av läromedel till skolorna. Om läromedlen var så kallade allt-i-ett-böcker/material 

eller basläromedel prioriterades de också högre, detta på grund av arbetsekonomisk 

belastning. Jag ville helst att bredden av en hel kurs täcktes in i analysen, men hade inte tid att 

analysera flera hela läromedelspaket bestående av flera olika enheter 

För att begränsa mitt material gällande läromedlen ytterligare har jag valt att undersöka 

läromedlens frågor, det vill säga de övningar som är riktade till eleven. Svenska Etc (2006) 

består av sex tematiskt upplagda kapitel där samma typ av frågor återkommer i varje kapitel. I 

denna undersökning analyseras fyra av dem, kapitel 1,3,4 och 6. De frågor som kategoriseras i 

modellen är de numrerade i tema-delen samt under rubrikerna Ord, ord, ord och Språkfokus. 

Där räknas varje numrerad fråga för sig. I delarna Samtala, diskutera, presentera, Skriv - Öva 

texttyper, Argumentera samt Utred och analysera räknas varje röd rubrik samt innehållet 

under den som en fråga. Även Fördjupningen i varje kapitel räknas som en fråga. Boken 

avslutas med avsnittet Termer och begrepp, som är en uppslagsdel. I den delen finns inga 

frågor och därför lämnas den utanför denna undersökning. Svenska Rum 1 (2012) består av sju 

tematiskt upplagda kapitel där samma typ av frågor återkommer i varje kapitel. Under 

rubrikerna Syna texten, Ordet är fritt, På spaning, Ord och uttryck, Skriva, Tala, Besök i 

poesiverkstaden samt Språkrutan räknas texten som en uppgift om den inte är numrerad. Är 

texten numrerad följer räkningen numreringen. Det finns även andra avsnitt med andra 

rubriker som innehåller frågor, men så länge de har samma typsnitt som någon av 

ovanstående så behandlas de likadant. Boken avslutas med avsnitten ”Guldsidorna” - Verktyg 

för skrivande samt Facit. I dessa delar finns inga frågor och därför lämnas de utanför denna 

undersökning. Gemensamt för de båda böckerna är att om en fråga delas upp i A, B, C eller 
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liknande, räknas de var för sig. Till exempel räknas fråga 1A, B, C som tre olika frågor och 

kan således kategoriseras på olika sätt i modellen. Undantaget är om instruktionerna till 

exempel ges under 1:an och eleven ska göra samma sak med A, B, C, då räknas frågan som en 

fråga. Gemensamt för de båda böckerna är även att eventuella andra frågor som till exempel 

frågor i brödtexten eller i bildtexter, kommer att lämnas utanför denna undersökning. Denna 

uppdelning av materialet leder till att 366 frågor från Svenska Etc, i fortsättningen hänvisad 

till som LäromedSva, samt 298 frågor från Svenska rum 1, i fortsättningen hänvisad till som 

LäromedSv, ingår i läromedelsanalysen. 

1.4. Teori och metod 

För att få en uppfattning om undervisning i ämnena svenska som andraspråk och svenska går 

att samordna så att båda ämnenas mål och kunskapskrav uppfylls kommer jag att utföra en 

textanalys med hjälp av en analysmodell. Som teoretiskt verktyg för att bedöma eventuella 

möjligheter för samordning mellan svenska som andraspråk och svenska använder jag mig av 

Jim Cummins Modell för andraspråkselevernas språk- och kunskapsutveckling (Holmegaard 

& Wikström, 2004. s. 545). Jag har valt en modell som är utformad efter andraspråksinlärning 

och inte förstaspråksinlärning eftersom modellen täcker in ett spektrum från nybörjare med ett 

andraspråk till ett skolrelaterat språk som enligt tidigare forskning ofta förväntas av 

förstaspråksinlärare. Modellen täcker därför in hela spektrumet från ny i svenska till erfaren 

modersmålstalare. Med hjälp av modellen kategoriserar jag mål och kunskapskrav från Gy11 

och frågor från två läromedel i en kvalitativ samt kvantitativ textanalys. Jag får då olika 

diagram som jag sedan jämför för att se om det är möjligt att samordna undervisning i 

svenska som andraspråk och svenska på ett sätt så att båda ämnenas mål och kunskapskrav 

uppfylls. 

Jim Cummins menar, enligt Holmegaard och Wikström, att skoluppgifter varierar mellan 

olika kognitiva nivåer, och ju längre man kommer i skolan desto mer abstrakt, sofistikerad 

och situationsoberoende språkanvändning behövs. För en nyanländ elev tar det ungefär två år 

att lära sig ett vardagsrelaterat andraspråk men minst fem år att lära sig det kunskapsrelaterade 

skolspråket på samma nivå som förstaspråksinlärarna. Det kunskapsrelaterade skolspråket är 

ett abstrakt språk som används för att formulera hypoteser, dra slutsatser, utvärdera och 

förutsäga, det är alltså mer kognitivt avancerat än vanlig vardagskommunikation. Cummins 

Modell för andraspråkselevernas språk- och kunskapsutveckling är tänkt som ett verktyg för 
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att underlätta och snabba på processen. Modellen kan fungera som ett stöd för läraren vid 

planering av undervisningen samt i arbetet med eleven i vardagliga skolsituationer som 

utvecklingssamtal eller genomgång av planering. Modellen är tänkt att definiera och värdera 

de språkliga och kognitiva krav som ställs i skolarbetet, en verktygslåda av begrepp som både 

läraren och eleven kan förstå och diskutera kring. Cummins menar att det finns två 

dimensioner efter man kan värdera andraspråksinlärarens språk- och kunskapsutveckling; 

kognitiv nivå och grad av situationsberoende, det vill säga behov av kontext. Och genom att 

utgå från dessa två dimensioner kan läraren anpassa undervisningen efter elevernas olika 

erfarenheter och behov.  

Figur 1:1 Cummins Modell för andraspråkselevernas språk- och kunskapsutveckling 
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(Holmegaard & Wikström, 2004. s. 545)  

 

Modellen består av fyra fält där det i en lodrät linje (nerifrån och upp) finns ett kontinuum 

från låg till hög kognitiv svårighetsnivå och där det i en vågrät linje (från vänster till höger) 

finns ett kontinuum från högt till lågt situationsberoende. Vid varje fält finns kognitiva 

färdigheter som utmärker de olika nivåerna exemplifierade. Enligt Cummins bör 

undervisningen följa den streckade pilen genom tre av modellens fyra fält så att eleven 

avancerar i både kognitiv nivå och senare i situationsoberoende. Cummins menar att 

aktiviteter som innebär att eleven ska skriva av ett innehåll som de inte helt förstår eller kan 

koppla tidigare erfarenheter till, det vill säga aktiviteter som kan placeras i den högra nedre 

rutan, helt bör undvikas. Men Holmegaard och Wikström menar att sådana aktiviteter ibland 

kan förstärka lärandet i form av upprepning. De förespråkar att elevens utveckling bör börja i 

den högra nedre rutan och sedan följa Cummins pil. I fortsättningen kommer fälten betecknas 

ruta 1,2,3 och 4 efter modellens upptrappning med start i den högra nedre rutan och sedan via 

Cummins pil. 

 

Jag kommer som tidigare nämnt att använda modellen för att kategorisera mål och 

kunskapskrav från Gy11 och frågor från två läromedel i en kvalitativ samt kvantitativ 

textanalys. Jag kommer att läsa målet/kunskapskravet eller frågan för att sedan se vilken del 

av modellen som elevens språkutveckling måste befinna sig för att kunna uppfylla 

målet/kunskapskravet eller svara på frågan. Målet/kunskapskravet eller frågan blir sedan 

inskrivet i den del av modellen som det/den kan tänka sig att beröra. Detta gör att jag får en 

överblick av vilken kognitiv utmaning och vilket situationsoberoende som 

målet/kunskapskravet eller frågan kräver. Om det finns olika grad av kognitiv nivå eller 

situationsberoende inom ett analysobjekt sorteras det efter det högsta möjliga i modellen. I 

slutet av kategoriseringsprocessen kommer jag att ha fyra ifyllda versioner av modellen, fyra 

delresultat; ett för målen/kunskapskraven för ämnet svenska som andraspråk och ett för ämnet 

svenska samt två för frågorna (ett delresultat per läromedel).  

 

För att tydliggöra min analys samt möjliggöra en jämförelse mellan de fyra delresultaten 

kommer jag att omvandla delresultaten till fyra diagram. För att omvandla ett delresultat till 

ett diagram så kommer jag att dela antalet träffar i en del av den ifyllda modellen med det 

totala antalet träffar i hela den ifyllda modellen, delresultatet, för att få fram en summa i 

procent. Denna summa avrundas uppåt för ett tydligare resultat. Jag kommer då att få fram 
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fyra olika summor i procent per delresultat och dessa kommer att placeras in i ett 

polärdiagram. Med hjälp av polärdiagrammet visas mitt resultat i både procent och i en visuell 

form som möjliggör den jämförelse jag sedan kommer att göra mellan de fyra delresultaten. 

 

Jag kommer att visa exempel på kategoriseringen i nästa kapitel för att göra denna mer 

transparent. Även om det hade varit önskvärt är det inte möjligt att visa på kategoriseringen 

av varje mål/kunskapskrav eller fråga på grund av antalet. Trots att inte varje kategorisering 

kommer att redovisas i uppsatsen, så kommer jag fortfarande att skriva ner tankegångarna 

kring kategoriseringen för att motverka problem med verifierbarheten. Med hjälp av mina 

anteckningar kan jag kontrollera att jag har hanterat en viss typ av mål/kunskapskrav eller 

fråga på samma sätt oavsett när i processen jag har analyserat den.  



15 

 

2. Analys och resultat – Vikarierande andraspråkslärare 

I detta kapitel kategoriserar jag de övergripande målen för svenska som andraspråks- och 

svenskundervisningen på gymnasienivå samt kunskapskraven för Svenska som andraspråk 1 

och Svenska 1, StyrdokSva och StyrdokSv. Jag kategoriserar även frågor ur läromedlet för 

Svenska som andraspråk 1, LäromedSva, samt läromedlet för Svenska 1, LäromedSv. 

Analysobjekten kategoriseras i Cummins Modell för andraspråkselevernas språk- och 

kunskapsutveckling. Jag omvandlar sedan de fyra delresultaten till fyra diagram för att 

möjliggöra jämförelse dem emellan. Detta för att svara på om det är möjligt att samordna 

svenska som andraspråks- och svenskundervisning så att båda ämnenas mål och kunskapskrav 

uppfylls. För att visa hur jag kategoriserat kommer jag att ge exempel från samtliga fyra delar 

av delresultatet från både målen/kunskapskraven samt de två läromedlen. Som tidigare nämnt 

är det omöjligt att visa hur jag kategoriserat samtliga mål/kunskapskrav samt frågor på grund 

av det stora antalet. 

2.1. Styrdokument – Gy11 

I denna del kommer resultatet av kategoriseringen av delar av Gy11 att presenteras. Först 

kommer fyra exempel från både StyrdokSva och StyrdokSv att redovisas. Detta innebär, om 

möjligt, två exempel från varje ruta av delresultatet, totalt åtta exempel. Sedan kommer 

resultatet av hela kategoriseringen att presenteras i diagram, vart ämne för sig. Då kommer 

även de mål och kunskapskrav som inte gick att kategorisera in i modellen att redovisas.  

2.1.1. Exempel på kategorisering 

För att visa på hur jag kategoriserat målen och kunskapskraven följer nedan exempel från, om 

möjligt, varje del av delresultatet för båda två ämnen, sammanlagt åtta exempel. Förutom att 

exempel från varje ruta redovisas så kopplas de också till de exempel på kognitiva färdigheter 

som står utanför rutorna i modellen (se 1.4.). 

I ruta 1 hamnade mål och kunskapskrav som uppfylldes om eleven ombads att till exempel 

Härma eller Kopiera. Ett exempel från StyrdokSva är: ”Eleven kan med viss säkerhet 

använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.” (s. 184). Det finns inget 

exempel från ruta 1 i StyrdokSv. 
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I ruta 2 hamnade mål och kunskapskrav som uppfylldes om eleven ombads att till exempel 

Berätta, Beskriva iakttagelser, Namnge och Återge. Ett exempel från StyrdokSva är: 

”Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad och språkliga normer, dvs. hur ord, fraser 

och satser är uppbyggda samt hur dessa samspelar.” (s. 182) och ett exempel från StyrdokSv 

är: ”Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från 

olika tider, dels i film och andra medier.” (s. 161). 

I ruta 3 hamnade mål och kunskapskrav som uppfylldes om eleven ombads att till exempel 

Jämföra, Sammanfatta och Konstatera. Ett exempel från StyrdokSva är: ”Förmåga att jämföra 

det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, 

samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen.” (s. 183) och ett exempel från 

StyrdokSv är: ”Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt 

skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa.” (s. 164). 

I ruta 4 hamnade mål och kunskapskrav som uppfylldes om eleven ombads att till exempel 

Argumentera för sin sak, Värdera kritiskt och Analysera. Ett exempel StyrdokSva är: ”Eleven 

kan värdera och kritiskt granska innehållet med nyanserade omdömen.” (s. 186) och ett 

exempel från StyrdokSv är: ” Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av 

texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, 

mottagare och kommunikationssituation.” (s. 163). 

2.1.2. Styrdokument - Svenska som andraspråk 

När jag kategoriserat samtliga åtta mål och 43 kunskapskrav fick jag följande resultat: 
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Diagram 2:1 Kategorisering av styrdokument Svenska som andraspråk 

 

Diagram 2:1 visar att den största andelen mål och kunskapskrav, 39%, kategoriserats in i ruta 

4. Det vill säga att nästan hälften av StyrdokSva kräver ett skolspråk enligt Cummins modell 

och min analys. Näst mest mål och kunskapskrav har ruta 3 med 31% och därefter ruta 2 med 

22%. Minst mål och kunskapskrav har ruta 1 med 4%. 

Det fanns av dessa 43 kunskapskrav två som inte gick att kategorisera in i modellen. Det var 

kunskapskravet på både C- och A-nivå som berör elevens möjligheter att använda en annan 

strategi om ordförrådet tryter. Dessa kunskapskrav representerar 4% av den totala summan 

mål och kunskapskrav i StyrdokSva och de redovisas inte i diagrammet. 

I det elfte kunskapskravet på C-nivå (enligt min uppdelning) står det ”anpassa” (s. 185), 

medan det på E- och A-nivå står ”använda” i samma kunskapskrav. Det kan vara en 

felskrivning i den upplaga av Gy11 som använts i denna undersökning, men jag valde att 

sortera kunskapskravet efter ”anpassa” som det stod. Detta gjorde att kunskapskravet på C-

nivå sorterades på större kognitiv utmaning och situationsoberoende i analysen än 

kunskapskravet på A-nivå. 

2.1.3. Styrdokument - Svenska 

När jag kategoriserat samtliga nio mål och 40 kunskapskrav fick jag följande resultat: 

 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

4 

1 

2 

3 

Styrdokument Svenska som andraspråk 



18 

 

Diagram 2:2 Kategorisering av styrdokument Svenska 

 

Diagram 2:2 visar att flest mål och kunskapskrav för StyrdokSv finns i ruta 4 med 43%. En 

fjärdedel, 25%, återfinns i ruta 3 och 16% i ruta 2. Det fanns inga mål eller kunskapskrav för 

svenskämnet som kunde kategoriseras in i ruta 1. 

Det fanns av dessa 40 kunskapskrav åtta som inte gick att kategorisera in i modellen. Det var 

kunskapskravet på både E-, C- och A-nivå som handlar om att eleven utför det föregående 

kunskapskravet med varierande grad av säkerhet, det var det på E-, C- och A-nivå som berör 

elevens förmåga att använda ett presentationstekniskt hjälpmedel samt kunskapskravet på C- 

och A-nivå som handlar om elevens åhörarkontakt vid muntlig redovisning. Dessa 

kunskapskrav representerar 16% av den totala summan mål och kunskapskrav i StyrdokSv 

och de redovisas inte i diagrammet. 

2.2. Läromedel 

I denna del kommer resultatet av kategoriseringen av frågor från läromedlen i svenska som 

andraspråk, LäromedSva, samt i svenska, LäromedSv, att presenteras. Först kommer fyra 

exempel från varje läromedel att redovisas, om möjligt två exempel från varje ruta av 

delresultatet, totalt åtta exempel. Sedan kommer resultatet av hela kategoriseringen att 

presenteras i diagram, varje läromedel för sig. Då kommer även de frågor som inte gick att 

kategorisera in i modellen att redovisas. 
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2.2.1. Exempel på kategorisering 

För att visa på hur jag kategoriserat frågorna följer nedan exempel från, om möjligt, varje del 

av delresultatet för båda läromedel, sammanlagt åtta exempel. Förutom att exempel från varje 

ruta redovisas, så kopplas de också till de exempel på kognitiva färdigheter som står utanför 

rutorna i modellen (se 1.4.). 

I ruta 1 hamnade frågor som innebar att eleven ska skriva av (Kopiera, Härma), lyssna och 

säga efter (Säga efter). Ett exempel från LäromedSva är följande: ” 1. Välj ut ett stycke text ur 

en berättelse (välj till exempel någon av texterna i det här kapitlet) och skriva av några 

meningar med ett par raders mellanrum.” (s. 43). Det finns inget exempel från ruta 1 i 

LäromedSv. 

I ruta 2 hamnade frågor där det fanns rätta svar till exempel om grammatik (Identifiera, 

Namnge, Tillämpa kända rutiner), lättare läsförståelse som till exempel att eleven ska leta upp 

svar i en text (Återge), ge exempel från ett annat språk än det svenska (Koppla ihop), ta reda 

på betydelsen av nya ord (Identifiera), intervjua och skriva reportage (Beskriva iakttagelser) 

med mera. Ett exempel från LäromedSva är: ”Hur karakteriserar han de olika språken?” (s. 

27). Ett exempel från LäromedSv är: ”Placera citatorden på nästa sida i luckorna. Använd 

ordlista vid behov.” (s. 137). 

I ruta 3 hamnade frågor som bad eleven att sortera in ord i matriser efter förhållande som till 

exempel formellt-informellt eller starkt-svagt (Klassificera utifrån kända kriterier), att 

mottagaranpassa ett känt innehåll, till exempel göra om en bekant saga till en insändare 

(Omforma information), eller sammanfatta en längre text till några meningar (Sammanfatta). 

Ett exempel från LäromedSva är: ”Vilka minnesbilder lever kvar idag? Jämför gärna din syn 

på den personen då, med hur du ser på den personen idag.” (s. 182). Ett exempel från 

LäromedSv är: ”Hur skulle du sammanfatta filmens budskap i några få ord?” (s. 36). 

I ruta 4 hamnade frågor som bad eleven att uttrycka sina åsikter (Argumentera för sin sak), få 

och ge respons på klasskamraters arbeten samt rörde källkritik (Försvara åsikter och 

bedömningar, Värdera kritiskt). Frågorna i Fördjupnings-delarna i slutet av varje kapitel i 

Svenska Etc (2006), LäromedSva, går ut på att eleven ska skriva ett mindre vetenskapligt 

arbete och de kategoriserades in i denna ruta (Utveckla och underbygga idéer, Formulera 

Hypotes). Ytterligare ett exempel från LäromedSva är: ”Samla olika argument för att du ska 
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våga säga ifrån i en viss eller vid olika situationer. Fundera och förbered dig på att du säkert 

kommer ha olika motargument. Hur kan du då bemöta dessa?” (s. 359). Ett exempel från 

LäromedSv är: ”Håller du med Hadenius om att man blir en språkets ’trendsetter’ om man 

stavar avvikande?” (s. 117). 

2.2.2. Läromedel – Svenska som andraspråk 

När de 366 frågorna från LäromedSva kategoriserats i modellen blev resultatet följande: 

Diagram 2:3 Kategorisering av läromedel Svenska som andraspråk 

 

Diagram 2:3 visar att flest frågor från LäromedSva kategoriserades i ruta 2, över hälften med 

53%. Därefter kommer ruta 4 med 30% och ruta 3 med 17%. Det finns endast en fråga i ruta 1 

i LäromedSva (se 2.2.1.). Vid avrundning syns den inte i diagrammet och ruta 1 har därför 0% 

av frågorna. Frågan som sorterats in i ruta 1 är egentligen grund till frågan efter. Uppgift två 

blir i detta fall en fortsättning av fråga ett, där eleven ombeds arbeta med meningarna på ett 

sätt som kräver högre kognitiv nivå och mer situationsoberoende än att bara skriva av dem.  

Det fanns av dessa 366 frågor en fråga som inte gick att kategorisera in i modellen. Det var 

frågan ”Studera följande uttryck för tid:” (s. 182). Denna fråga ber inte eleven prestera något 

som för utomstående kan analyseras gällande kognitiv nivå och situationsberoende, och kan 

därför inte kategoriseras in i modellen. Denna fråga representerar vid avrundning 0% av den 

totala summan frågor från LäromedSva och redovisas inte i diagrammet. 
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2.2.3. Läromedel - Svenska 

När de 298 frågorna från LäromedSv kategoriserats i modellen blev resultatet följande: 

Diagram 2:4 Kategorisering av läromedel Svenska 

 

Diagram 2:4 visar att flest frågor från LäromedSv kategoriserades in i ruta 2, precis hälften 

med 50%. Därefter kommer ruta 4 med 34% och ruta 3 med 15%. Inga frågor i Svenska Rum 

kunde kategoriseras in i ruta 1, alltså 0%. 

Det fanns av dessa 298 frågor två frågor som inte gick att kategorisera in i modellen. Det var 

frågan ”Presentera din idé för några klasskompisar och be dem om några goda råd” (s. 75) 

samt ”Fundera över kamraternas synpunkter och skriv färdigt berättelsen. Kanske har du fått 

tips om:” (s. 75). Den första frågan är egentligen ingen fråga utan en instruktion, men 

eftersom den enligt min uppdelning av materialet (instruktionen hittas numrerad under 

rubriken Skriva) räknas som en fråga kom den ändå med i kategoriseringsprocessen. Den 

andra frågan ber inte eleven prestera något som för utomstående kan analyseras gällande 

kognitiv nivå och situationsberoende, och kan därför inte kategoriseras in i modellen. Hade 

frågan bett eleven att svara på en annan elevs respons i en interaktion hade frågan kunnat 

sorteras in i ruta 4 (Försvara åsikter och bedömningar). Dessa frågor representerar 1% av den 

totala summan frågor från LäromedSv och redovisas inte i diagrammet. 
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2.3. Jämförelse  

I denna del kommer de fyra diagrammen att jämföras för att på så sätt få reda på eventuella 

möjligheter till samordning av undervisning i svenska som andraspråk och svenska enligt 

Gy11. 

Diagram 2:5 Jämförelse 

 

Diagram 2:5 visar att de fyra olika analysobjekten följs åt två och två i diagrammet. Men det 

är inte StyrdokSva och LäromedSva samt StyrdokSv och LäromedSv som följs åt som man 

kanske förväntat sig. Det är istället styrdokumenten för de två ämnena för sig och läromedlen 

för sig som följs åt. Vid en jämförelse av diagrammen för styrdokumenten så ser vi att både 

StyrdokSva och StyrdokSv lägger tyndgpunkten i ruta 4 med 39% respektive 43%. Ruta 4 är 

den ruta som kräver störst kognitiv förmåga i kombination med mest situationsoberoende. 

Därefter följer prioriteringen den streckade pilen ner genom modellen via ruta 3,2 och 1. Den 

största skillnaden dem i mellan finns i ruta ett där StyrdokSva har 4 % av sina mål och 

kunskapskrav medan StyrdokSv inte har ett enda. Man kan av analysen konstatera att de båda 

styrdokumenten efterfrågar till största del ett skolspråk av elever i både svenska som andra 

språk och svenska. Att härma och kopiera prioriteras inte för måluppfyllelse i ämnena. Om vi 

istället jämför diagrammen för läromedlen ser vi att både LäromedSva och LäromedSv lägger 
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tyngdpunkten på ruta 2 med 53% respektive 50%. Ruta 2 innebär den nivå där den nyanlända 

elevens språkutveckling beräknas ligga på efter två års inlärning av andraspråket. Därefter 

följer prioriteringen den streckade pilen ner genom modellen via ruta 4, 3 och 1. Man kan av 

analysen konstatera att ett vardagsspråk är det som får mest utrymme i läromedlen medan 

uppgifter som går ut på att härma eller kopiera inte prioriteras. 

Om man jämför styrdokument och läromedel kan man konstatera att LäromedSva och 

LäromedSv relativt ofta hamnar i ruta 4 med 30 % respektive 34 %, alltså inte långt efter 

styrdokumenten. Både styrdokument och läromedel lägger alltså stor fokus på att elevernas 

språkutveckling ska vara på skolspråksnivå. Dock har båda läromedel mer än dubbelt så stor 

närvaro i ruta två än sina respektive styrdokument med 53 % respektive 50 % jämfört med 

styrdokumentens 22 % respektive 16 %. Läromedlen lägger alltså större fokus på en lägre 

kognitiv nivå med större situationsberoende än styrdokumentens intentioner, oavsett ämne. 

Mest likheter mellan styrdokumenten och läromedlen hittar man i ruta 1 som inte prioriteras i 

större utsträckning av varken styrdokument eller läromedel. StyrdokSv, LäromedSva samt 

LäromedSv har inte något analysobjekt i ruta ett, alltså 0 %, och StyrdokSva har 4 %. 

LäromedSva, Svenska Etc (2006), utger sig för att uppfylla målen och kunskapskraven i både 

Svenska som andraspråk 1 och Svenska 1 medan LäromedSv, Svenska Rum (2012), utger sig 

för att vara ett läromedel för Svenska 1 på högskoleförberedande program. Värt att notera är 

dock att båda läromedel uppfyller båda ämnes styrdokument på ett liknande sätt enligt 

analysen. Den rena svenskboken, Svenska Rum, är till och med något närmre båda ämnes 

styrdokument än Svenska etc som säger sig passa för undervisning i båda ämnen. 
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3. Sammanfattning av resultat samt diskussion 

Inledningsvis vill jag påpeka att som tidigare nämnt kan de analysobjekt som hamnat i ruta 1 

vara en del av ett större mål och leda till mer kognitiva färdigheter och mer 

situationsoberoende. I denna undersöknings fall var det en liten del mål/kunskapskrav samt 

frågor som kategoriserades in i denna ruta. Det är möjligt att LäromedSva, Svenska Etc 

(2006), hade fler frågor av denna typ på Pluswebben. Men eftersom den uppfattades som en 

bonus utöver boken så analyserades inte den i denna undersökning. Tidigare forskning är som 

tidigare nämnt oense om dessa uppgifters förtjänster. Men om man ser till mängden 

mål/kunskapskrav och frågor som hamnade i ruta 1 i denna undersökning står Thörnroth 

(2006), Eriksson, Heijdenberg och Lundfall (2012) samt författarna till styrdokumenten mer 

på Jim Cummins sida än Holmegaard och Wikströms (2004) i denna fråga. Att härma och 

kopiera är en dock en del av andraspråksinlärningen om man ser till Genrepedagogiken och 

dess arbete med mönstertexter enligt Johansson och Sandell Ring (2010). 

För att sammanfatta resultatet av undersökningens analys så är inte problemet 

samordningsmöjligheten mellan ämnena svenska som andraspråk och svenska enligt Gy11. 

Precis som Economou (2007) kom fram till i sitt resultat så ställer ämnena likvärdiga krav. I 

min undersöknings fall visar sig denna likvärdighet i form av kognitiv utmaning och behov av 

situationsoberoende. Styrdokumenten för de två olika ämnena följs åt i analysen, liksom 

läromedlen. Det är avståndet mellan styrdokumenten och läromedlen som blir tydligt i 

analysen. Om mitt resultat skulle gälla även på större material kan det vara en förklaring till 

det alarmerande läge rörande svenska som andraspråk som tidigare forskning beskrivit. Men 

varför är det då inte samma alarm rörande svenskämnet? Eftersom även i svenskämnet i 

analysen visade en stor skillnad mellan styrdokument och läromedel? Möjligtvis för att ämnet 

svenska som andraspråk redan är i gungning av många andra orsaker som jag nu tänker 

diskutera. 

En förvånande upptäckt i analysen var att nästan hälften av målen och kunskapskraven för 

svenska som andraspråk sorterades in i ruta 4, på en kognitiv nivå och med ett 

situationsoberoende som enligt Jim Cummins (2004) kräver att man har läst språket i 5-7år. 

Eleverna som läser svenska som andraspråk kan både vara elever som precis anlänt till 

Sverige och elever som pratat svenska större delen av sitt liv. För de nyanlända eleverna är det 

höga krav att direkt efter eventuell förberedelseklass bedömas på dessa grunder. Fridlund 
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(2011) beskriver att detta synsätt också finns ute på skolorna. Undervisningen för 

andraspråkselever är ofta upplagd med mindre krav och ett enklare innehåll. Svenska som 

andraspråk blir därför en mildare och snällare version av svenskundervisningen. Denna 

skillnad i förväntningar på elever som läser svenska som andraspråk och elever som läser 

svenska ser också Economou (2007) i de gamla styrdokumentens formuleringar. Men både 

Gibbons (2013) samt Johansson och Sandell Ring (2010) menar att det ska ställas höga krav 

även på andraspråksinlärare, så länge de får rätt stöttning. Detta stämmer alltså med min 

analys av styrdokumenten. Ett skolspråk hjälper enligt Genrepedagogiken eleven att tänka 

abstrakt, något som behövs för de autentiska och kognitivt utmanande uppgifter där eleven är 

mindre situationsberoende. Dessa är enligt Gibbons (2013) att föredra framför en urvattnad 

kursplan. Enligt mitt resultat får dock inte eleverna som använder de läromedel jag analyserat 

möjlighet att öva på skolspråket i den utsträckning som både tidigare forskning samt 

styrdokument efterfrågar. Detta är något som även Olvegårds (2014) resultat visar.  

En annan faktor som vi sen tidigare sett har påverkat ämnet svenska som andraspråk är 

lärarnas kompetens, eller snarare icke-kompetens. Som Skolinspektionen (2009) visat är 

lärarna i många fall ensamma i hanterandet av nyanlända elever då det saknas riktlinjer från 

både kommun- och skolledarnivå. Detta är en svår situation som inte underlättas av bristen på 

behörighet hos de ansvariga lärarna som Skolverket (2014) redovisar. Då andraspråkslärarna 

förväntas fungera som en spindel i nätet i den språkutvecklande ämnesundervisningen enligt 

Holmegaard och Wikström (2004) kan deras frånvaro få stora konsekvenser inte bara i 

svenska som andraspråk och svenskämnet utan också i övriga skolämnen. Att skolorna ibland 

inte följer Skolverkets (2008) rekommendationer (enligt Skolinspektionen 2009) för en lyckad 

undervisning i svenska som andraspråk beror säkerligen till viss del på bristen på utbildade 

lärare. Hyltenstam och Lindberg (2013) tar som sagt även upp lärarkårens generellt dåliga 

kunskap inför andraspråksinlärarnas situation och bristen på utbildning inom detta ämne inom 

lärarutbildningen. För ett språkutvecklande arbete i alla ämnen som förespråkas av bland 

annat Skolverket (2008), Gibbons (2013) och Holmegaard och Wikström (2004) krävs 

kompetent personal. I min undersökning har inte lärares insats analyserats. Möjligtvis kan en 

kompetent lärare överbygga skillnaden mellan styrdokumenten och läromedlen i analysen. 

Ytterligare en problematik runt svenska som andraspråk rör segregeringen. Idén med en 

gemensam bok i svenska språket för en gemensam klass men ändå med möjligheter till 

individualisering som i Svenska Etc låter bra. Men eventuellt blir det så att 
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andraspråksinlärarna får lösa lättare uppgifter i boken medan förstaspråkslärarna får lösa de 

svåra. Svenska som andraspråk blir då som tidigare nämnt ett ”lättare” svenskämne där eleven 

har lägre förväntningar på sig, vilket kan leda till stigmatisering och passivisering. 

Holmegaard och Wikström (2004)  menar att arbete på avancerade nivåer kan leda till större 

inlärningslust hos eleven. Detta motarbetas kanske med formuleringar som: ”Uppgifterna är 

uppställda i svårighetsgrad (…). Välj sedan den uppgift som du tycker är intressant och ligger 

på lagom nivå för att kännas som en utmaning” (Thörnroth, 2006. s. 302). Ett läromedel 

uppdelat i olika nivåer kan leda till jämförelse elever i mellan men också olika förväntningar 

på olika elever, en segregering inne i klassrummet. Enligt Skolinspektionen (2009) är det i 

många fall skolorna som både utgör starten på och befäster särskiljande och segregering. Men 

är det inte ändå så att eleverna befinner sig på olika nivåer och att det får vara så? En elev som 

bott i Sverige i ett år kan inte förväntas göra samma uppgifter som en som har svenska som 

modersmål, det vore en segregering i sig. Lösningen blir att hitta ett sätt att integrera efter 

individuella nivåer och ambition, och där har Thörnroth (2006) gjort ett försök med Svenska 

Etc. Frågan är om det går att göra bättre? Hyltenstam och Lindberg (2013) menar att 

integreringen för andraspråkseleverna är en ödesfråga för både skolan och samhället. 

Slutligen så menar Skolverket (2008) att alla elever i svensk skola ska få en likvärdig 

utbildning anpassad till elevens individuella förutsättningar. Och jag menar att alla elever 

egentligen vinner på upplägget för svenska som andraspråk. Den individanpassning och 

kontextualisering som beskrivs av Holmegaard och Wikström (2004) bör vara en självklarhet 

i all undervisning för alla elever. Hur fel det kan bli utan kontextualisering är Olvegårds 

(2014) resultat ett bevis på. Att arbeta ämnesövergripande är även det en sak som förespråkas 

av styrdokumenten i alla ämnen. Många åtgärder som rekommenderas för svenska som 

andraspråk liknar dem som rekommenderas för bland annat elever med dyslexi. Till exempel 

att avlasta språket och jobba mer laborativt som Holmegaard och Wikström (2004) beskriver. 

Problemet kan sägas vara samma för nyanlända och dyslexiker, att språket står som ett hinder 

för inlärning även i övriga ämnen. Enligt Economous (2007) analys av de gamla 

styrdokumenten verkar det förutsättas att elever som har svenska som modersmål behärskar 

skolspråket. Men enligt Gibbons (2013) ska man inte vara säker på att förstaspråksinlärarna 

förstår skolspråket. Även de kan behöva en explicit undervisning av genrer och skolspråk som 

Genrepedagogiken enligt Johansson och Sandell Ring (2010) förespråkar. Det jämförande 

perspektivet som förespråkas i de gamla styrdokumenten för svenska som andraspråk kan 

även förstaspråksinlärarna ha nytta av i dagens mångkulturella samhälle enligt Economou 
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(2007).  Min analys visar att stor vikt läggs på jämförelse även i de nya styrdokumenten. 

Detta genom att många mål och kunskapskrav samt frågor sorterats in i ruta 3 eller högre, där 

Jämföra är exempel på en kognitiv förmåga, i både svenska som andraspråk samt svenska. 

Frågan jag ändå ställer mig i slutet av denna undersökning är om det finns, efter eventuell 

förberedelseklass för nyanlända, ett behov av ämnet svenska som andraspråk om man arbetar 

språkutvecklande i övriga skolämnen? Om man istället arbetar med ett vidgat svenskämne 

som Hyltenstam och Lindberg (2013) nämner? Skolverket (2008) menar att för vissa elever är 

det bättre att gå i en reguljär klass och få särskilt stöd. Och en sammanfattning av 

forskningsläget visar att svenska som andraspråk i en idealsituation egentligen bara innebär en 

mer individanpassad svenskundervisning, något som är önskvärt oavsett om man är första- 

eller andraspråksinlärare. Economou (2007) menar att det finns många skäl till att behålla 

ämnet svenska som andraspråk. Ämnet behöver dock utvecklas, förändras och organiseras på 

annat sätt. Jag får nog dock efter denna undersökning ställa mig i motsatt läger. 

Avslutningsvis så menar Economou (2007) att trots att ämnena svenska som andraspråk och 

svenska ställer likvärdiga krav, så är kraven ändå delvis olika innehållsmässigt. Denna 

undersökning kan inte svara på hur stor likhet som finns mellan ämnena sett till innehållet. 

Inte heller täcker denna undersökning in vad som faktiskt händer i praktiken, utan analysen av 

läromedel har endast presenterat en möjlig praktik. För att vidga och komplettera denna 

undersöknings resultat hade det varit intressant att göra Economous undersökning, med fokus 

på jämförelse mellan innehållet i svenska som andraspråk och svenska, med de nyaste 

styrdokumenten Gy11 i ryggsäcken.  
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5. Figurförteckning 

Figur 1:1 Cummins Modell för andraspråkselevernas   s.12. 
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