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Flerspråkighet i svenskämnet 

En studie om utrymmet för ett flerspråkighetsperspektiv i svenskämnet 

Sofia Kallas 

Sammanfattning 

Studien undersöker utrymmet för ett flerspråkighetsperspektiv i gymnasieskolans svenskämne. En 

översiktlig jämförelse görs mellan svenskämnets och svenska som andraspråks respektive läroplan och 

kommentarmaterial, där svenska som andraspråk får fungera som mall för ett svenskämne med ett 

flerspråkighetsperspektiv. I svenskämnets läroplan och kommentarmaterial nämns inte flerspråkighet 

och det finns ingen information om hur ett sådant perspektiv skulle kunna realiseras. Det finns få 

öppningar för alternativa röster i de undersökta avsnitten i båda ämnenas respektive läroplan. 

Utöver detta har tre gymnasielärare med dubbel behörighet i svenska och svenska som andraspråk 

intervjuats. Deras resonemang om dels den flerspråkiga eleven inom ramen för svenskämnet, dels om 

anpassning av undervisning och bedömning i relation till flerspråkiga elever som läser svenska 

analyseras utifrån appraisal. Lärarnas uttryck avseende anpassning av undervisning och bedömning 

analyseras även utifrån modalitet. Resultatet visar att lärarna uttrycker högre grad av negativ 

evaluering och deontisk modalitet i yttranden om bedömning än om undervisning. Lärarna ger uttryck 

för större friutrymme för agens när de talar om anpassning av undervisning, än bedömning. 

Sammantaget tycks det finnas ett visst utrymme för flerspråkighet i svenskämnet gällande 

undervisning, medan det i bedömning finns en snävare enspråkig ram.  

Nyckelord 
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1. Inledning 

Vi kan konstatera att svenskämnet i stort inte har behövt ta ställning till det faktum att Sverige idag är 

ett flerspråkigt och mångkulturellt land och att heterogenitet är det normala. De flerspråkiga eleverna 

inom (modersmåls)svenskämnet får läsa efter en kursplan som är skriven utifrån ett enspråkigt 

perspektiv med lärare som vare sig har fått grundutbildning eller kompetensutveckling i svenska som 

andraspråk. Detta är minst sagt allvarligt med tanke på att – det visar kartläggningen – de flesta 

flerspråkiga elever i dag läser just (modersmåls)svenska. (MSU, 2004, s. 50)  

Citatet är hämtat från en kartläggning avseende svenska som andraspråk (härefter sva) utförd av 

Myndigheten för skolutveckling, och fungerar som en inledning till denna studie. I min framtida roll 

som svensklärare kommer jag att möta flerspråkiga elever i mitt klassrum. Enligt 

Gymnasieförordningen (Förordning SFS 2010:2039) har elever med annat förstaspråk än svenska rätt 

att läsa sva, men eleven får välja själv vilket svenskämne hen vill läsa. Givet detta finns det elever i 

gymnasiet som skulle kunna läsa sva lika gärna som svenska och som av olika anledningar väljer det 

senare. Det finns också elever som befinner sig i gränslandet mellan de båda ämnena och som väljer 

att läsa svenska. Detta ställer krav på svensklärare att kunna möta och stötta andraspråkselever även i 

svenskämnet, trots att det är skillnad på att lära sig språk ur ett andraspråks- respektive ett 

förstaspråksperspektiv (jfr t.ex. Olofsson & Sjöqvist, 2013). 

Det är antagligen så att elever som lär sig svenska som ett andraspråk läser svenska i olika stor 

utsträckning i olika skolor. Att en del elever som lär sig svenska som ett andraspråk läser svenska och 

inte sva uppmärksammas inte i Skolverkets publikationer om flerspråkighet. I publikationerna Greppa 

språket (Skolverket, 2012) och Greppa flerspråkigheten – en resurs i lärande och undervisning 

(Skolverket, 2018) diskuteras flerspråkighet övergripande. Svenskämnet skrivs ihop med sva och 

flerspråkighet i svenskämnet lämnas på så vis oproblematiserat. Min uppfattning är att svenskämnet 

saknar ett flerspråkighetsperspektiv, men att det finns elever som läser svenska och som deltar i 

svenskämnets undervisning som andraspråksinlärare. Något som även MSU 2004 lyfter fram. Det 

tycks således finnas ett glapp mellan kartan och terrängen. Dessutom tycks det finnas en 

kunskapslucka avseende forskning om flerspråkighet i svenskämnet och min förhoppning är att denna 

studie kan minska luckan något.  

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva utrymmet för ett flerspråkighetsperspektiv i skolämnet 

svenska på gymnasienivå, så som det formuleras av lärare samt i läroplan och i kommentarmaterial.   

Detta undersöks utifrån följande frågeställningar: 

1. Hur ser utrymmet för andra röster ut i svensk- respektive svaämnets läroplan och 

kommentarmaterial?  

2. Vilken attityd uttrycker lärare avseende flerspråkiga elever i svenskämnet? 

3. Görs någon anpassning, och i så fall hur, av undervisning och bedömning för flerspråkiga elever? 
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2. Bakgrund 

I det följande presenteras en bakgrund till studien där ett vidgat svenskämne, flerspråkig användning i 

skolan och debatten om sva-ämnet lyfts fram. Därefter presenteras studiens teoretiska utgångspunkter 

inklusive viktiga begrepp som diskuteras och definieras så som de används i denna studie. Därpå följer 

ett avsnitt om sva inklusive forskning om sva i relation till svenskämnet. Kapitlet avslutas med en 

genomgång av tidigare forskning som har relevans för studien. 

2.1. Ett vidgat svenskämne 

Det pågår en diskussion om ett ”vidgat svenskämne”. Diskussionen tycks ha sitt ursprung i en kritik 

mot sva och fungerar som bakgrund till denna studie på så vis att det i denna debatt lyfts frågor om 

svenskämnet och om sva och även om vilka elever som ska läsa vilket ämne. Myndigheten för 

skolutveckling gjorde en kartläggning över sva-ämnet (MSU, 2004), och i den kartläggningen 

kritiseras sva-ämnets praktik. Slutsatsen som dras är att svenskämnet och sva borde förenas i ett vidgat 

svenskämne, medan nyanlända läser svenska som andraspråk som ett introduktionsämne.  

I SLÅ 2015 argumenterar Bigestans & Kaya (2016) för att skolämnet sva borde förändras till att bli ett 

introduktionsämne, svenska för nyanlända, som eleverna först läser för att sedan gå vidare till 

svenskämnet, som då ska ha ett flerspråkighetsperspektiv. Bigestans & Kaya menar att en uppdelning i 

ett introduktionsämne och ett vidgat svenskämne kräver att de andraspråkselever som läser svenska 

ska få möjlighet till stöd. Artikeln presenterar inte hur klassrumsdidaktiken eller bedömning i ett 

vidgat svenskämne skulle kunna se ut. Eftersom dessa två aspekter inte diskuteras, väljer jag att 

intressera mig för dem i denna studie avseende utrymmet för ett flerspråkighetsperspektiv i 

svenskämnet. 

Nilsson (2016, s. 161–162) skriver om ett inkluderande svenskämne och menar att debatten om hur det 

går för flerspråkiga elever i skolan ofta fokuserar på brister hos eleven, men att det snarare är läraren 

och lärarens undervisning som borde diskuteras och problematiseras. Vidare menar Nilsson att en 

inkluderande undervisning kräver ett problematiserande av de normer som finns. Detta gäller 

exempelvis skolans enspråkiga norm, trots den flerspråkiga verkligheten. Nilsson tar inte ställning i 

frågan om svenska och sva-ämnets framtid, utan menar att en möjlig väg skulle vara att lärare i 

svenska också får utbildning i sva och tvärtom (Nilsson, 2016, s. 167–169). Den föreliggande studien 

undersöker förvisso svenskämnet, men förhåller sig till Nilsson (2016) på så vis att den delvis 

fokuserar på lärarna och på klassrumsdidaktik, och inte på brister hos eleven som ska rättas till. Fokus 

kommer huvudsakligen att vara på lärarens upplevelse och erfarenhet av undervisning och bedömning 

i relation till flerspråkiga elever i svenskämnet. På så vis kan lärarens roll diskuteras och inte aspekter 

om starka eller svaga elever. 

Enligt Lindberg & Hyltenstam är idén om ett vidgat svenskämne problematisk. De menar att 

mångfalden behöver lyftas och inte hållas tillbaka (Lindberg & Hyltestam, 2012, s. 36). En mer 

utförlig undersökning än den som MSU 2004 utförde behöver göras innan någon riktning för svenska 

som andraspråk kan fastslås. Om majoritetssamhällets ramar för hur deltagarnas språk ska vara är 

trånga, kan andra samhällsmedlemmar uppfattas som otillräckliga, vilket i sin tur påverkar synen på ett 

skolämne som svenska som andraspråk. Lindberg & Hyltenstam (2012, s. 32) menar att om mångfald 
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lyfts fram som en resurs så skulle flerspråkiga elever välja att läsa svenska som andraspråk i högre 

grad, vilket skulle öka chanserna för dem att lyckas i skolan. 

2.2. Teoretiska utgångspunkter 

Studiens teoretiska ram bygger övergripande på diskursanalys där texter antas vara sociala handlingar 

(Fairclough, 2003, s. 2). Fairclough (2003) menar att en diskursanalytisk utgångspunkt måste ta 

hänsyn till språket, eftersom språket är med och både formar och företräder verkligheten. Fairclough 

(2003) grundar sin diskursanalys språkligt, vilket gör den till en lämplig utgångspunkt för denna 

studie. En diskurs kan ses som: ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). En uppfattning inom diskursanalys är att en text 

inte är omedvetet skriven, utan det finns anledningar till att texten tar vissa saker förgivet och att annat 

exkluderas (Fairclough, 2003, s. 149).  

Ett diskursanalytiskt angreppsätt är att analysera intertextualitet och dialogicitet i texter (Fairclough, 

2003, s. 39). Teorin har utvecklats ur Bakhtins teori om dialogicitet och har fått en språklig prägel. 

Intertextualitet handlar om att flera röster kan rymmas i en text, och en sådan analys kan synliggöra 

olikheter i texten (Fairclough, 2003, s. 41–42). 

2.2.1. Appraisal theory 

Appraisal theory har sitt ursprung i den systemisk-funktionella grammatiken (SFL). Inom SFL kan tre 

språkliga metafunktioner (den ideationella, den interpersonella och den textuella) analyseras. 

Appraisal befinner sig inom den interpersonella metafunktionen och rör evaluering. Genom att 

undersöka evaluering kan en texts attityd synliggöras och var talaren står i relation till det som sägs 

och till mottagaren (Martin & White, 2005, s. 1). Med en appraisalanalys kan bland annat attityd och 

gradering undersökas (Martin & White, 2005). Ett exempel på detta är ”he was a brave player” 

(Martin & White, 2005, s. 60), där brave fungerar som en bedömning av spelaren och då återger 

attityd hos avsändaren. 

Otterup (2005) och Lindberg & Hyltenstam (2013) menar att skolans och lärarnas attityd i frågor som 

rör flerspråkiga elever påverkar elevernas möjligheter att lyckas i skolan. Därför kan det vara av 

intresse att undersöka lärares uttryck för attityd i frågor som rör flerspråkiga elever i svenskämnet.  

2.2.2. Agens 

En lärares handlingsutrymme kan beskrivas i termer av agens. Priestley, Biesta & Robinson (2015, s. 

3) menar att agens inte är en egenskap utan ett handlingsutrymme och något som en person kan 

åstadkomma. De menar att agens är en social funktion. Agens kan sägas vara en möjlighet att agera 

som finns mellan en persons egen förmåga och de krav som omgivningen ställer. Priestley et al. menar 

att diskurser, den kunskap och uppfattningar som en lärare har och lärarens krav på sig att agera 

utifrån policy och bestämmelser är exempel på aspekter som påverkar lärares agens (Priestley, et al., 

2015). Jag tolkar denna syn på agens som att lärarens erfarenhet och ledarskapet på skolan har 

betydelse för lärarens handlingsutrymme. Denna syn på agens tycks mena att lärarens förmåga inte 

kan förstås i relation till lärarens dagsform, utan synen på agens är snarare socialt inriktad. Inom 

ramen för denna studie ses agens som ett handlingsutrymme som finns mellan policy samt andra krav 

från omgivningen och lärarens egen förmåga. 
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2.2.3. Begreppet flerspråkig 

Uppsatsen undersöker utrymmet för ett flerspråkighetsperspektiv i svenskämnet. Begreppet flerspråkig 

är problematiskt och mångtydigt, och behöver därför definieras så som det används i denna studie. I 

intervjuerna ställs frågor om flerspråkiga elever. Det är problematiskt att samla elever i en och samma 

kategori eftersom alla elevgrupper är heterogena, således även denna grupp. För att kunna svara på 

frågeställningarna har jag ändå inom ramen för denna studie låtit dessa elever benämnas som 

flerspråkiga elever, och avser då elever som har rätt att läsa sva och lika gärna skulle kunna läsa det 

ämnet, men väljer att läsa svenska. Eleven lär sig svenska ur ett andraspråksperspektiv. I den här 

studien är det flerspråkiga elever som inte har svenska som modersmål som är i fokus. Därför 

kontrasteras flerspråkiga elever mot elever med svenska som modersmål, även om det naturligtvis 

finns elever med svenska som modersmål som också är flerspråkiga (se t.ex. Hyltenstam & Lindberg, 

2012, s. 35–36).  

2.2.4. Om flerspråkig användning i skolan 

Axelsson & Magnusson (2012) redogör för forskning om andraspråksinlärning och för hur lärande 

hänger ihop med språkutveckling. Detta har relevans för denna studie genom att det visar på 

skillnaden mellan att lära på ett första- respektive andraspråk. Axelsson & Magnusson hänvisar till 

Halliday (1993) och Painter (1999) som menar att det muntliga språket som rör vardagssamtal brukar 

vara det som andraspråkstalaren först tillägnar sig. Det är framför allt skriftspråket som aktualiseras i 

skolan, och den kunskap elever lär sig i skolan utvecklas genom skrift (Axelsson & Magnusson, 2012, 

s. 249–250). Även förstaspråkstalare kan behöva kämpa med skolspråket, men skillnaden är att 

andraspråkstalare lär på ett språk som de samtidigt behöver tillägna sig. För elever som är 

förstaspråkstalare är språket ”ytterligare register på modersmålet” (Axelsson & Magnusson, 2012, s. 

258). Det är också skillnad på elever som kan läsa och skriva på sitt förstaspråk och de som inte kan 

det, eftersom den läs- och skrivkunniga eleven har en läsförståelse och lässtrategier som kan föras över 

till andraspråket (2012, s. 259). Axelsson & Magnusson redogör för aspekter som språkforskningen 

lyft fram som viktiga gällande andraspråkselevers läsutveckling. En faktor som kan ha betydelse för 

flerspråkig inlärning är ord som är vardagliga men ändå ämnesspecifika. Dessa ord kan försvåra 

förståelsen för en andraspråksanvändare. En annan faktor är läshastighet, som gör att det tar längre tid 

för en andraspråksanvändare att tillgodogöra sig en text. Det kan även vara svårare att förstå en text 

om den läses för långsamt (Axelsson & Magnusson, 2012, s. 261–262). Vidare menar Axelsson & 

Magnusson att andraspråkselever som befinner sig i en annan majoritetskontext riskerar att få sin 

förstaspråksutveckling att stanna av och ”ersättas med majoritetsspråket” (2012, s. 277).   

En aspekt som kan vara relevant i diskussionen om ett flerspråkighetsperspektiv är kravet på 

språkriktighet i svenskämnet. Svenskämnet tycks ha ett starkare fokus på språkliga aspekter jämfört 

med sva, i och med att det finns ett språkriktighetskrav.  

2.2.5. Transspråkande  

Flerspråkig användning kan sammanföras med begreppet transspråkande ”translanguaging”. 

Begreppet innebär att två- eller flerspråkiga personer inte ses som att de har två eller fler skilda språk. 

Enligt denna språksyn ses inte språk som separata enheter. En sådan språksyn är en social 

konstruktion, enligt teorin om transspråkande (Garcia & Li, 2014, s. 2). Begreppet transspråkande 

handlar framför allt om hur flerspråkiga personer använder sina språk, och mindre om språkutveckling 

och inlärningsprocesser. När vi kommunicerar använder vi de språk vi har tillgång till, och 

flerspråkiga elever bör får möjlighet att använda de språkliga resurser de äger (Garcia & Li, 2014, s. 
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52). Begreppet transspråkande har relevans för studien eftersom det representerar en syn på 

flerspråkighet som kan vara aktuell i skolan. Synen på transspråkande kan kopplas till synen på 

flerspråkighet i klassrummet och till vilken målbild som konstrueras för eleven, det vill säga om 

målbilden är att eleven ska vara en- eller flerspråkig.  

2.3. Forskningsbakgrund 

I forskningsbakgrunden redogörs för tidigare forskning med relevans för studien. I denna studie 

fokuseras flerspråkighet i svenskämnet på gymnasiet, och det finns få vetenskapliga studier om detta. 

Den forskning som behandlar flerspråkighet i svenskämnet fokuserar framför allt grundskolan (se t.ex. 

Lundgren 2017). Forskningsbakgrunden består även av forskning om svenskämnet med fokus på 

läroplansforskning och ämneskonception.  

Lundgren (2017) undersöker ett flerspråkighetsperspektiv i svenskämnet genom att studera 

undervisningsdiskurser bland flerspråkiga femteklassare som får en enspråkig undervisning. Detta 

analyseras i termer av symmetri och asymmetri samt transspråkande. I ett klassrum där både elever 

och lärare har svenska som modersmål och där svenska är undervisningsspråket är språkrelationen 

symmetriskt. Ett asymmetriskt språkförhållande skulle kunna vara om en lärare med svenska som 

modersmål talar och undervisar på svenska, men har flerspråkiga elever i klassen. Lundgren menar 

dock att både ett symmetriskt och ett asymmetriskt klassrum kan vara givande. I ett asymmetriskt 

klassrum kan läraren tillåta eleven att använda fler språk än det som undervisningen hålls på (2017, s. 

12–18). Lundgren visar exempel på sådan transspråkande undervisning där elevers språk och 

erfarenheter kan utnyttjas som resurs i valet av stoff. Även motsatsen visas då elever från ett 

symmetriskt klassrum ska presentera sina arbeten om Astrid Lindgrens Mio min Mio och Bröderna 

Lejonhjärta i ett asymmetriskt klassrum, vilket sker utan presentation av författaren eller temat. Om 

valet av stoff utgår från svenska som erfarenhetsämne behövs introduktion till flerspråkiga elever, 

menar Lundgren. Artikeln bygger på studier på femteklasser, men jag menar att resultatet ändå är av 

intresse för en studie gällande flerspråkighet i gymnasiet. Lundgren (2017) motiverar min 

läroplansanalys och analys av kommentarmaterial. Fokus ligger på en analys av de delar av läroplanen 

och kommentarmaterial som handlar om skönlitteratur, eftersom Lundgren visar hur flerspråkighet i 

svenskämnet kan lyftas fram inom det området. 

Nedan presenteras forskning om svenskämnet. Hellberg (2012) undersöker dialogicitet i grundskolans 

läroplan i svenska från 1962 fram till 2011. Enligt Hellberg kan motstridiga paradigm, eller 

ämneskonceptioner, urskiljas i läroplanen genom studier av texternas dialogicitet. Genom att 

identifiera vilken ämneskonception som Ego (textens röst) uttrycker, respektive vilken konception som 

the Other uttrycker kan en analys av vilken ämneskonception som lyfts fram göras. En sådan analys 

kan visa på debatten som föreligger en läroplan. De paradigm som Hellberg menar synliggörs på detta 

sätt i läroplanerna är “Swedish as Skills”, ”Swedish for Personal Growth” och ”Swedish for Critical 

Literacy”. Inom ramen för denna studie kan Hellberg (2012) ses som en bakgrund till undersökningen 

av svenskämnets läroplan. Dessutom används Hellberg (2012) som metodologisk utgångspunkt i min 

analys av svenskämnets och sva-ämnets respektive läroplan och kommentarmaterial, se 3.5.  

Malmgren (1996) undersöker svenskundervisningen i grundskolan, både i praktiken och i teorin. Inom 

svenskämnet framträder tre ämneskonceptioner: svenska som färdighetsämne, svenska som 

litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne (Malmgren, 1996, 

s. 87–88). Svenska som färdighetsämne fokuserar färdighetsträning där olika färdigheter tränas separat 

och isolerat. Enligt denna syn på svenskämnet ska det som eleven lär sig kunna tillämpas praktiskt och 
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ska vara till gagn för eleven. Det praktiska tillvägagångssättet är centralt och innehållet mindre viktigt. 

Litteraturen spelar snarast en perifer roll och svenskämnet blir ”först och främst ett språkämne” 

(Malmgren, 1996, s. 87). I den andra ämneskonceptionen, svenska som litteraturhistoriskt 

bildningsämne, har innehållet en framskjuten plats. Syftet med svenskämnet enligt denna konception 

är att ge eleverna tillgång till litteraturhistoriska verk för att eleverna ”ska få en gemensam kulturell 

referensram” (Malmgren, 1996, s. 88). Inom detta svenskämne ryms även en språklig syn som är skild 

från litteraturstudierna. Den tredje ämneskonceptionen, svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne, 

betonar den didaktiska vem-frågan då ämnet sätter eleverna i centrum både vad gäller innehåll och 

undervisning. I stället för att träna tekniska färdigheter isolerat, likt svenska som färdighetsämne, 

förordar denna syn på svenskämnet ett funktionellt sätt att arbeta med språket. Den litteratur som väljs 

ut ska utgå från eleverna. Litteraturen har funktion av att ”gestalta mänskliga erfarenheter” 

(Malmgren, 1996, s. 89). Dessa tre ämneskonceptioner visar på en bredd inom uppfattningen om vad 

svenskämnet kan vara. Genom att studera ämneskonceptioner kan implicita förmodanden om 

svenskämnet synliggöras (Malmgren, 1996, s. 86–89). Jag tolkar det som att det inte finns ett tydligt 

definierat svenskämne, utan det finns plats för olika uppfattningar om vad som kan rymmas inom 

ämnet. En undersökning av ämneskonceptioner kan visa vad som är framträdande i LGY11 och om 

samma ämneskonception finns i motsvarande sva-dokument, som är ett svenskämne med ett 

flerspråkighetsperspektiv. 

2.4. Om sva 

På grund av andraspråksanvändning i skolan finns sva-ämnet, som är ett svenskämne med ett 

flerspråkighetsperspektiv. Det finns en pågående debatt om sva som inte fokuseras i denna studie. Jag 

menar dock att debatten om sva har en betydelse för hur undervisningen av flerspråkiga elever ser ut i 

skolan, och att den därför är av intresse för denna studie. I det följande presenteras argument för sva i 

det att skillnaden mellan sva och sve lyfts fram. Därefter presenteras forskning om sva som rör 

flerspråkighet i relation till svenskämnet. 

Olofsson & Sjöqvist (2013) menar att ämnet sva har en särskild funktion skild från svenskämnet, 

nämligen att både ”bygga upp och bygga ut språket” (Olofsson & Sjöqvist, 2013, s. 688). Detta 

innebär att eleverna både ska få tillgång till språket och lära sig ämneskunskap på språket. Eleverna 

kan ha svårt att se att det är språket som påverkar utvecklingen i ämneskunskaperna, vilket kan göra 

att de upplever att de inte kan lära sig ämnena. En lärare i sva behöver anpassa undervisningen så att 

den passar både nybörjare och mer avancerade andraspråkstalare (Olofsson & Sjöqvist, 2013, s. 688–

689). 

Siekkinen analyserar ”flerspråkiga elever i en enspråkig elevnorm” (2017, s. 27) utifrån diskursanalys. 

Undersökningen fokuserar sva och hur elever som läser sva konstrueras i grundskolans styrdokument i 

förhållande till svenskämnets elever. Elever kategoriseras med hjälp av referenser, som kan vara både 

synliga och osynliga. Siekkinen visar att dessa kategoriseringar påverkar elevernas möjligheter att 

tillhöra vissa subjektspositioner. Vidare kan de maktstrukturer som finns i skolan leva vidare genom 

läraren som då blir medskapare till dessa maktstrukturer (Siekkinen, 2017, s. 29). Jag tolkar detta som 

att skolledningens syn på så sätt kan påverka lärarens syn. Siekkinen menar att sva-eleven 

kategoriseras utifrån en norm som endast lyfter fram ett språk. Inom ramen för denna studie fokuseras 

svenskämnet med en utgångspunkt att även svenskämnets elever (som kan vara flerspråkiga) befinner 

sig i en enspråkig elevnorm. 
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3. Metod 

För att svara på mina frågeställningar har intervjuer och textanalyser utförts. Jag har analyserat 

svenskämnets läroplan samt kommentarmaterial med fokus på flerspråkighet. Därtill har 

gymnasielärare intervjuats och transkriberingarna har analyserats med textanalytisk metod för att 

undersöka attityd och modalitet. 

Först analyserades svenskämnets läroplan och kommentarmaterial med motsvarande dokument för 

sva-ämnet som mall. Detta gjordes utifrån analyskategorier från Hellberg (2012). 

Därefter utfördes en inledande tematisk analys av intervjuerna. De tre teman som framkom 

analyserades sedan mer ingående med hjälp av appraisal. Efter appraisalanalysen gjordes även en 

modalitetsanalys på materialet om undervisning och bedömning. Det handlingsutrymme som lärarna 

uttrycker i intervjuerna har tillsammans med resultatet av attityd- och modalitetsanalysen analyserats i 

termer av agens. 

3.1. Urval 

Begreppet ett vidgat svenskämne har olika betydelser. Denna studie avser att enbart undersöka 

flerspråkighetsperspektiv och inte multimodala texter eller andra typer av ämnesvidgning. Studien 

undersöker inte heller anpassning i relation till direktintegrering. 

Förfrågan om deltagande i en intervju till denna studie skickades till 15 gymnasieskolor. De tre lärare 

med dubbel behörighet i både svenska och sva som velat delta har intervjuats. Lärarna har utbildning i 

båda ämnena liksom erfarenhet av att undervisa i båda ämnena. Det kan ha betydelse för studien om 

läraren har behörighet genom utbildning eller efter lång tids undervisning, och därför intervjuas endast 

lärare med utbildning i ämnet. Min uppfattning är att intervjusvaren troligen blir mer relevanta för 

studiens syfte om informanterna har behörighet och utbildning i sva, än om de saknat detta. Fridlund 

(2011) visar att lärare som inte är behöriga i sva har låga kunskaper om ämnet.   

Samtliga intervjuade lärare arbetar på skolor som har en relativt stor andel flerspråkiga elever. Lärare 

1 har varit lärare i sex år och har arbetat på en och samma skola under dessa år. Lärare 2 arbetade som 

gymnasielärare från 1999 fram till hösten 2017. Intervjusvaren bygger på erfarenhet från den senaste 

skolan hen arbetade på. Där var hen ämnesansvarig i både svenska och sva. Lärare 3 har arbetat som 

lärare i knappt tre terminer och har arbetat på samma skola sedan examen.  

I analysen har de intervjudelar där lärarna talar om sin lärarbakgrund, behörighet och liknande valts 

bort. Jag analyserar enbart uttryck kopplade till de flerspråkiga eleverna. Frågorna kring skolledning 

och policy fungerar som kontextualisering av intervjuerna. Angående bedömning är det både formativ 

och summativ bedömning som avses.  

Studien undersöker utrymmet för ett flerspråkighetsperspektiv i svenskämnet på gymnasiet. Denna 

avgränsning har gjorts med tanke på urvalsskillnaden mellan sva i högstadiet respektive gymnasiet. I 

högstadiet är rektor ansvarig för placering, medan det i gymnasiet är eleverna själva (de som har rätt 

till sva) som avgör vilket av ämnena de ska läsa.  

Utöver detta analyseras läroplanen för svenska och svenska som andraspråk med tillhörande 

kommentarmaterial översiktligt. Enligt Skolverket ska respektive kommentarmaterial ”ge en bredare 
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och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna” 

(Skolverket, 2017, s. 4). Det kan därför vara intressant att ta med detta material i analysen. 

3.2. Genomförande 

Först kontaktades skolor med förfrågan om medverkan. Informanterna som valde att delta bestämde 

tid och plats för intervjun. Intervjuerna var individuella och spelades in med ljudupptagning. Detta har 

gjort att icke-verbala resurser som skulle kunna vara av betydelse missats. Det kan dock upplevas som 

mer påträngande att bli filmad under en intervju (Denscombe, 2016, s. 280). För studiens syfte torde 

ljudupptagning vara en tillräcklig god metod för att fånga upp informanternas svar.  

Intervjuerna är semistrukturerade, vilket i detta fall innebär att det finns färdiga frågor där svaren kan 

följas upp av följdfrågor. De flesta av frågorna som rör informanternas erfarenheter i frågor om 

flerspråkighet i svenskämnet är öppna för jag vill att informanterna ska få möjlighet att resonera och 

berätta relativt fritt, för att kunna ha ett material som till stor del bygger på informanternas egna ord att 

analysera. 

Det kan vara bra att inleda en intervju med frågor som får informanten att slappna av (Denscombe, 

2016, s. 277). Intervjun inleds därför med frågor om lärarens bakgrund. Dessutom kan jag då 

säkerställa att läraren har efterfrågad behörighet och erfarenhet. Avslutningsvis frågar jag om det finns 

något mer som informanten vill berätta om. Denscombe (2016, s. 279) menar att en intervju ska 

avslutas med vetskapen att informanten fått möjlighet att berätta sådant som inte redan lyfts.  

En intervju kan ses som en social interaktion där både det som informanten och intervjuaren säger har 

betydelse (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 121). Jag väljer dock att inte analysera 

intervjufrågorna. I metoddiskussionen diskuterar jag min roll och intervjufrågorna mer utförligt.  

Intervjuerna transkriberades allt eftersom de genomfördes. Därefter analyserades transkriptionerna 

samt svenskämnets och sva-ämnets läroplan och kommentarmaterial.  

3.3. Etiska aspekter 

I samband med att skolor kontaktades och informerades om studien skickades en medgivandeblankett. 

Inför intervjuerna fick informanterna återigen information om studien. De fick även signera 

blanketten, vilken därefter förvarats på säker plats. Intervjuerna spelades in med ljudupptagning för 

transkribering. Det var endast röstinspelning, så inga ansikten syns och inga namn nämndes. Det är 

ändå viktigt att förvara materialet på ett säkert sätt.  

Ämnet jag skriver om kan vara laddat i och med debatten om sva. När jag har kontaktat skolor och 

lärare var jag därför noga med att berätta att studien fokuserar på utrymmet för flerspråkighet i 

svenskämnet och inte på sva-ämnets framtid eller på kritik som riktats mot sva. Kanske kan det 

laddade ämnet ändå vara en anledning till att det var svårt att hitta informanter att intervjua. I 

intervjuerna ställer jag potentiellt känsliga frågor i och med det laddade ämnet och det kan ha påverkat 

lärarna, både i sina svar och i sin inställning till intervjun. 

Vetenskapsrådet (2017, s. 28) skriver om vikten av anonymisering. Intervjuerna är anonymiserade på 

så sätt att inga namn på lärare, skolan eller skolans plats skrivits ut vid transkriberingen, även om 

information om detta skulle förekomma i råmaterialet. Det är tre lärare som deltagit och de benämns 

lärare 1, lärare 2 och lärare 3.  
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3.4. Bearbetning av material 

Intervjuerna har transkriberats enligt följande principer: För läsbarheten har jag valt att skriva på 

standardsvenska med skriftspråk samt interpunktion enligt skriftnormen. Jag har inte tagit med 

hummanden, tvekljud, onödiga upprepningar och utfyllnadsord som t.ex. så och liksom. Varje ny 

replik markeras med ny rad. Skratt och pauser markeras med hakparentes, t.ex. [skratt]. Jag har inte 

tagit hänsyn till pausernas längd. Eftersom jag inte är intresserad av samtalsformen menar jag att 

längden på pauserna inte har stor betydelse i denna studie. 

3.5. Analysmetoder 

Den föreliggande analysen är textnära. Svenskämnets läroplan och kommentarmaterial har analyserats 

översiktligt och jämförts med motsvarande dokument om sva. Här fungerar materialet om sva som 

mall eftersom det är ett svenskämne med ett flerspråkighetsperspektiv. Detta analyseras med Hellberg 

(2012) som analysmodell. I enlighet med Hellberg benämns huvudrösten Ego och den andra rösten 

Den andra. Hellberg listar uttryck som markerar öppningar för Den andra i texten: 

Tabell 1. Sammanställning av typ av dialogicitet och markörer i texten.  

Kategorier med grad av utrymme för annan röst Markörer i texten: 

”Objecting in separate sequence” Men, dock, ändå, även om 

”Objecting within Ego’s sequence” Inte, ej, aldrig, knappast 

”Objecting within Ego’s sequence” Måste, får inte 

”merely asking for reason” Därför, eftersom, för att, så att 

Tabellen har sammanställts utifrån Hellberg (2012, s. 286).  

Den första kategorin tyder på att Ego gör invändningar mot Den andra. När men används är det oftast 

Egos åsikt som följer. Vid negationer, som i andra kategorin, är det Den andra som står för icke-

negationen. I den tredje kategorin uttrycker Den andra ett ifrågasättande. Avseende den fjärde 

kategorins markörer, så är det den andra rösten som uttrycker invändning som dock inte är lika stark 

som i övriga kategorier. Dessa markörer identifieras i de delar av mitt material som rör flerspråkighet, 

språkriktighet och skönlitteratur.  

Inledningsvis gjordes en tematisk analys av intervjuerna där jag identifierade tre teman som svaren 

rörde sig kring: eleven, undervisning och bedömning. Intervjuerna har sedan analyserats utifrån dessa 

teman. För att undersöka ett eventuellt utrymme för flerspråkighet i svenskämnet har de transkriberade 

intervjuerna analyserats utifrån appraisal enligt Martin & White (2005). En sådan analys kan utföras 

på skriven så väl som talad text (Martin & White, 2005, s. 7). Den aktuella studiens analys fokuserar 

evaluering som lärarna uttrycker och inte hur jag som mottagare tar emot informationen.  

Inom ramen för denna studie analyseras aspekterna attityd och gradering. I en attitydanalys kan affekt 

”affect”, bedömning ”judgement” och uppskattning ”appreciation” undersökas1. Affekt utrycker 

informantens känslor inför någonting, t.ex. ”the captain felt sad/happy” (Martin & White, 2005, s. 

                                                      
1 Den svenska terminologin är hämtad från Nord (2008) och används i stället för de engelska begreppen. 
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49)2. Bedömning värderar handling eller beteende, t.ex. ”he is a skilful player” (Martin & White, 2005, 

s. 59). Uppskattning värderar processer eller ting: ”I consider it beautiful” (Martin & White, 2005, s. 

59). Följande exempel kan tydliggöra skillnaden mellan bedömning och uppskattning: ”he was a 

strong player” (bedömning) jämfört med ”it was a strong innings” (uppskattning) (Martin & White, 

2005, s. 60).   

Det semantiska systemet gradering utgår från att yttranden som rör attityd går att klassificera i olika 

grader på en skala som rör hur positivt eller negativt yttrandet är (Martin & White, 2005, s. 135). Av 

den anledningen är gradering intressant att applicera på en attitydanalys. Gradering kan uttrycka styrka 

eller precision. I denna studie analyseras styrkegradering, vilket kan evaluera intensitet och mängd 

(Martin & White, 2005, s. 137). Exempel på styrkegradering är: ”small problem – large problem” 

(Martin & White, 2005, s. 141).  

Fokus ligger på att ta reda på vilka anpassningar av undervisning och bedömning som görs för 

flerspråkiga elever. Genom att analysera evaluering gällande detta kan lärarnas attityd till frågor om 

detta synliggöras. Om någon aspekt evalueras som enkel torde utrymmet för ett 

flerspråkighetsperspektiv vara större där och tvärtom. Inom ramen för appraisalanalysen undersöks 

attityd med undergrupperna affekt, bedömning och uppskattning samt gradering i form av 

styrkegradering.  

En analys av attityd kan kompletteras med en analys av modalitet (Fairclough, 2003, s. 164 och Martin 

& White, 2005, s. 54). Enligt Fairclough (2003, s. 164) kan en modalitetsanalys synliggöra vad talaren 

uttrycker som nödvändigt och hur utsagorna förhåller sig till sanningen. Modalitet uttrycker bland 

annat graden av sannolikhet, vanlighet eller förpliktelse för en sats. Inom ramen för denna studie 

undersöks enbart epistemiska och deontiska hjälpverb. Epistemiska hjälpverb är de som ungefär 

motsvarar grad av sannolikhet och vanlighet medan deontiska verb ungefär motsvarar grad av 

förpliktelse och villighet (Holmberg & Karlsson, 2006, s. 59). Epistemiska hjälpverb visar hur 

informationen som sägs förhåller sig till sanningen och verkligheten enligt talaren, t.ex. ”Rolf 

{måste/kan/lär/verkar} ha kommit tillbaka” (Teleman, Hellberg, Andersson & Holm, 1999, s. 282). 

Fairclough kallar denna typ av modalitet ”knowledge exchange” (2003, s. 167).  

Enligt Svenska akademiens grammatik (SAG) uttrycker deontiska hjälpverb: 

nödvändighet eller möjlighet enligt samhälleliga eller funktionella normer eller enligt någons beslut 

[…] om det är en skyldighet, en befallning eller ett åtagande, om det är lämpligt, rätt, rimligt önskvärt 

eller tillåtet etc. (Teleman, et al., 1999, s. 283). 

Exempelvis: ”Hon {måste/bör/skall} be om ursäkt” (Teleman, et al., 1999, s. 282). Även satsadverbial 

med modal funktion analyseras (jfr Fairclough, 2003, s. 168–171 och Holmberg & Karlsson 2006, s. 

68), t.ex. ”Hon kommer nog” (Holmberg & Karlsson, 2005, s. 70). Dessa finns sammanställda 

tillsammans med modala hjälpverb i tabellen nedan.  

Tabell 2. Modell för modalitetsanalys. Modala hjälpverb och satsadverbial 

 Låg grad Medelhög grad Hög grad 

Epistemisk Kan, lär, möjligen, nog, 

kanske, eventuellt, ibland, 

tillfälligtvis 

Bör, brukar, förmodligen, 

antagligen, troligen, 

sannolikt, ofta, oftast, 

Ska, måste, brukar, 

med stor sannolikhet, 

säkert, garanterat, alltid 

                                                      
2 Jag väljer att använda exempel från relevant metodlitteratur i presentationen. Detta då jag vill undvika 

att exemplen i presentationen av analysmetod bygger på mina tolkningar. 
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vanligtvis, mestadels 

Deontisk Kan, får Bör, gärna Ska, måste, behöver, 

helst 

Tabellen är sammanställd utifrån Holmberg & Karlsson (2006, s. 67–68). 

Som tabellen visar finns det modala hjälpverb som kan placeras i både den epistemiska och den 

deontiska modalitetsgruppen och det är kontexten som avgör vilken av de båda typerna som är aktuell.  

En modalitetsanalys kan visa om talaren förhåller sig till någon form av sanning/verklighet eller till 

förpliktelse. Om lärarna uttrycker modalitet i form av förpliktelse kan det tyda på att de har tydligare 

ramar att förhålla sig till där. 

Det som analyserats både vad gäller evaluering och modalitet är det lärarna säger om undervisning och 

bedömning i relation till flerspråkiga elever i svenskämnet. De citat som valts ut är de jag bedömt 

relevanta i förhållande till studiens syfte. Jag har dock strävat efter en spridning på så vis att citat från 

samtliga lärare presenteras vid respektive analysdel.  

Det handlingsutrymme som lärarna uttrycker i intervjuerna har tillsammans med resultatet av attityd- 

och modalitetsanalysen analyserats i termer av agens. 

4. Resultat 

Studiens resultat presenteras tematiskt, och inleds med en översiktlig analys av svenskämnets läroplan 

och kommentarmaterial avseende flerspråkighet mot bakgrund av motsvarande material i sva. Därefter 

följer en kontextualisering av intervjuerna innan analysen av dem presenteras tematiskt. 

Avslutningsvis redogörs för lärarnas uttryck för agens i relation till anpassning av undervisning och 

bedömning. Tyngdpunkten ligger på analysen avseende anpassning av undervisning respektive 

bedömning.  

I de fall ovidkommande information tagits bort ur citat har det markerats på följande sätt: […]. Jag har 

strukit under de ord jag analyserar i citaten i förhoppning att tydliggöra analysen. Understrykningarna 

i citaten är således mina egna.    

4.1. Utrymme för andra röster i läroplanen 

I detta avsnitt presenteras en översiktlig analys av svenskämnets läroplan samt kommentarmaterial 

mot bakgrund av motsvarande material gällande sva. Läroplanen för sva har ett 

flerspråkighetsperspektiv och fungerar därför som mall för hur ett flerspråkighetsperspektiv i 

svenskämnet kan se ut. Syftet med analysen är att undersöka om materialet öppnar för andra röster än 

den rådande. Analysen fungerar även som bakgrund till vad de intervjuade lärarna har att förhålla sig 

till i läroplanen.  

Flerspråkighet nämns inte i svenskämnets läroplan. I läroplanen för svenska som andraspråk finns 

flerspråkighet med: ”Ämnet bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkiga identitet och tillit till sin 

egen språkförmåga, samtidigt som de får en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka 
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sig” (Skolverket, 2011, s. 182). I samtliga fall då flerspråkighet berörs saknas markörer för Den andra i 

texten. 

En skillnad mellan svenskämnet och sva ur ett flerspråkighetsperspektiv är synen på språkriktighet. I 

svenska 1 lyder formulering: ”Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet” 

(Skolverket, 2011, s. 163). I sva 1 är motsvarande kunskapskrav formulerat på följande vis för betyg 

E: ”Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga 

och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall” (Skolverket, 2011, s. 184). I 

dessa fall saknas markörer för Den andra.  

Lundgren (2017) diskuterar skönlitteratur i svenskämnet ur ett flerspråkighetsperspektiv. En skillnad 

mellan ämnesplanerna i svenska och sva är skönlitteraturens roll. I ämnesplanen för sva formuleras 

litteraturens roll på följande sätt:  

Skönlitteratur, texter av olika slag, film och andra medier ska användas som källa till insikter om 

andras erfarenheter, tankar och föreställningsvärldar, och för att ge eleverna en möjlighet att utveckla 

ett varierat och nyanserat språk (Skolverket, 2011, s. 182).   

Genom för att presenteras utrymme för Den andra, som uttrycker viss motstridighet genom att kräva 

ytterligare förklaringar.  

Detta kan kontrasteras mot ämnesplanen i svenskämnet. Upplysning om skönlitteraturens roll återfinns 

på flera ställen i texten. Det finns inte markörer som indikerar på utrymme för Den andra, t.ex:  

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i 

tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 

skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och 

förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska 

utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv (Skolverket 2011, s. 160).  

4.2. Utrymme för andra röster i 

kommentarmaterialet 

I detta avsnitt jämförs svenskämnets och sva-ämnets respektive kommentarmaterial. I svenskämnets 

kommentarmaterial berörs inte flerspråkighet. Det finns ingen information om hur innehållet skulle 

kunna realiseras, och inte heller hur det skulle kunna anpassas till flerspråkiga elever. Här noterar jag 

att det inte heller finns information om hur anpassning till elever i behov av särskilt stöd skulle kunna 

se ut. Det saknas således information om anpassning generellt. I sva-ämnets kommentarmaterial 

nämns flerspråkighet: 

Att eleverna redan är flerspråkiga ger goda förutsättningar för att jämföra språkliga strukturer och sätt 

att uttrycka sig samt att förstärka en metaspråklig medvetenhet […] Den flerspråkiga målgruppens 

erfarenheter och kunskaper ger också förutsättningar att reflektera över frågor, inte bara om språk 

utan även om kultur och värdegrund ur olika aspekter (Skolverket, u.å.,b. s. 1).  

Här finns en motstridighet eftersom Den andra frågar om förklaring genom för att. Dessutom finns 

inte som en markering mot texten. Här står Den andra för yttrandet att erfarenheterna och kunskaperna 

kan användas till annat än språkliga reflektioner. 

I varken svenskämnets eller sva-ämnes ämnesplan förekommer korrekt avseende språket. I 

kommentarmaterialet för sva finns följande passus: 

Begreppet språkligt korrekt förekommer inte i ämnesplanen. Skälet är att begreppet riskerar att bli 

begränsande, och kan locka till att fokusera på detaljer som stavning, interpunktion och 

prepositionsval. Att behärska den typen av detaljer är förstås viktigt för helhetsintrycket, men det är 
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betydligt fler faktorer som har betydelse för att språket ska fungera i ett sammanhang. Istället används 

uttryck som språkliga normer, anpassning till ämne, syfte, mottagare och kommunikationssituation 

samt hur ord, fraser och satser samspelar i ett sammanhang (Skolverket, u.å., b. s. 4). 

Här syns två skilda röster i kommentarmaterialet. Ego som följer efter men står för ett perspektiv som 

menar att korrekthet inte är den viktigaste aspekten vad gäller språket och att det finns fler faktorer. 

Det finns en till markör här, för att som är Den andra som frågar efter en förklaring. Den andra 

uttrycker: ”att behärska den typen av detaljer är förstås viktigt för helhetsintrycket”. Det finns en 

motstridighet här. I svenskämnets kommentarmaterial är denna motstridighet inte lika tydlig. Där är 

språkriktighetsfrågan formulerad på följande vis: 

Termen språkriktighet syftar på sådant som kan anses vara riktigt eller felaktigt, såsom stavning, 

användning av skiljetecken, ordformer, fasta konstruktioner och meningsbyggnad. Begreppet korrekt 

förekommer däremot inte i ämnesplanen i samband med språkriktighetsfrågor. Skälet är att detta 

begrepp kan riskera att bli begränsande och kan locka till ensidigt fokus på detaljer. Att behärska 

detaljer är förstås viktigt för helhetsintrycket. Samspelet mellan delarna har också stor betydelse för 

att språket ska fungera i ett sammanhang. Istället för språklig korrekthet används i kunskapskraven 

uttrycket normer för språkriktighet (Skolverket, u.å., a. s. 4). 

Uttrycket för att tyder på ett visst utrymme för Den andra, genom dess funktion i form av vädjan om 

motivering. Språkriktighet tycks vara Egos uppfattning då det inte förekommer markeringar för 

motstridighet där. Det tycks också vara Ego som talar om att begreppet korrekt inte används i 

ämnesplanen. 

Enligt kommentarmaterialet används litteratur i sva framför allt för att eleven ska bli bättre på språket 

och få öva sig i att analysera:  

Litteraturläsningen i ämnet svenska som andraspråk relateras inte främst till litteraturhistoriska 

studier, utan ses i första hand som redskap för språkinlärning och träning av den analytiska förmågan. 

Dessutom är läsningen ett redskap för personlig utveckling och för att utveckla förståelse för andra 

människor och kulturer (Skolverket, u.å., b. s. 1).  

Här kan två skilda röster skönjas. Textens Ego tycks förorda att litteraturundervisningen i sva ska 

handla om språkinlärning medan Den andras ståndpunkt om litteraturhistoriska studier visas genom 

inte. Den andra uttrycks också genom för att då förklaring till läsning som redskap till personlig 

utveckling efterfrågas.  

I svenskämnets kommentarmaterial lyfts följande litteraturroll fram:  

Svenskämnet ska stimulera elevernas lust att läsa, utmana dem till nya tankesätt och öppna nya 

perspektiv. […] Det finns möjlighet att anpassa urval av litteratur och författare till elevernas intresse, 

program och inriktningar. (Skolverket, u.å., a. s. 1). 

Återigen finns här inte markörer för andra röster i texten, vilket gör att endast textens Ego framträder. 

4.3. Lärarna om eleven, undervisning och 

bedömning 

Följande avsnitt inleds med att intervjuerna sätts in i sitt sammanhang. Här presenteras samtliga 

intervjuade lärares uppfattning om hur skolledningens syn på sva, hur det går till när eleverna kommer 

till gymnasiet, om och hur elever valdes ut till svenska eller till sva etc. Dessa svar har inte 

analyserats, men jag menar att de har betydelse för förståelsen av det material som analyserats och 

presenteras således före analysen. Därefter görs en tematisk redogörelse för analysen av intervjuerna. 

Det första temat är eleven, sedan följer didaktik och därefter bedömning. Kapitlet avslutas med en 
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presentation av analysen av lärarnas uttryck för agens i relation till anpassning av undervisning och 

bedömning.  

4.3.1. Kontextualisering av intervjuerna 

Samtliga intervjuade lärare säger sig undervisa flerspråkiga elever i sina klasser som lika gärna skulle 

kunna läsa sva. Lärare 1 uppskattar att ungefär tre till fem elever i varje svenskgrupp tillhör kategorin. 

Lärare 2 svarar att ungefär 30 % av eleverna i klassen kan sägas tillhöra kategorin. Lärare 3 säger först 

hälften av eleverna i klassen, men korrigerar sig sedan med att det kanske inte är så många.  

När flerspråkiga elever söker gymnasiet väljer de om de vill läsa svenska eller sva. Samtliga lärare 

som intervjuats ger en samstämmig bild av att eleverna inte alltid vet vilket ämne de väljer. Några 

elever har alltid gått sva, och söker det av den anledningen. Andra elever kan ha läst i en klass med 

både sva och sve i grundskolan och vet inte vilket av ämnena de läst. De intervjuade lärarna berättar 

att test utförs när eleverna börjar gymnasiet. I en av skolorna var testet inte lämpligt för att kunna göra 

en bedömning om eleven borde läsa svenska eller sva. Där har lärarna i stället skapat en uppgift som 

kan användas som underlag för att eventuellt påverka ett val till sva eller svenska.  

Skolledningens syn på sva kan påverka hur många flerspråkiga elever som läser svenska. När lärarna 

talar om detta skiljer sig svaren åt. Lärare 1 menar att skolledningen behandlar sva missgynnsamt. 

Lärare 2 menar att skolledningen värderade sva, vilket visades genom att schemapositionerna för 

ämnena var synkade så att de låg parallellt med svenskämnet. Skolan hade även skapat 

svenskämnesgrupper och sva-grupper, vilket gjorde att elever inte läste svenska tillsammans klassvis. 

På det viset kom skolan från situationen att svenskämneseleverna läste ihop med klassen medan sva-

eleverna läste i en separat grupp. Lärare 3 menar att skolledningen ger intryck av en positiv syn på 

sva-lärarna. En sva-klass i skolan fick sämre schemaläggning än svenskämnet, vilket resulterade i att 

fler flerspråkiga elever valde att läsa svenska. Skolan ska därför prova att integrera svenska och sva 

och blanda klasserna.  

4.3.2. Lärarna om eleven 

De elever som lärarna berättar om skiljer sig åt. Några är födda i Sverige medan andra varit här kortare 

tid. Det lärarna uttrycker om eleverna skiljer sig också åt. Lärare 1 beskriver att eleverna ”kan vara 

födda i Sverige men inte ha med sig skolspråket och inte kanske ha med sig litteracitet på ett sätt som 

en elev som är född i ett svensktalande område har”. Enligt lärare 2 undervisade hen ungefär tre till 

fem elever per grupp som ”hade väldigt bra språk men gjorde vissa andraspråksfel som ordföljdsfel 

och så”. Dock har lärare 2 noterat att även vissa förstaspråkstalare gör dessa fel. Lärare 3 beskriver den 

aktuella eleven som lik övriga elever i klassen:  

Jag kan inte säga att den gruppen har särskilda svårigheter eller utmaningar eller styrkor. Utan det är 

inte en parameter som jag använder för att avgöra i för [paus] vilka förutsättningar ska [paus] vad ska 

jag tänka på med vissa elever.  

Lärarna uttrycker således olika syn på den aktuella eleven. Deras yttranden sträcker sig från att det är 

svårt att undervisa flerspråkiga elever inom ramen för svenskämnet till att det inte är någon skillnad 

mellan dessa elever och övriga i klassen.  

Lärarna uttrycker attityd med varierande former av positiv och negativ evaluering och i huvudsak 

genom bedömning och uppskattning. De uttrycker även styrkegradering. I exemplen ovan uttrycker 

lärare 2 evaluering i form av positiv bedömning avseende elevernas språk genom väldigt bra därefter 

negativ bedömning med andraspråksfel som ordföljdsfel. Det negativa som uttrycks ges en låg grad av 
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styrkegradering. Lärare 3 uttrycker evaluering genom bedömning i form av särskilda svårigheter eller 

utmaningar eller styrkor. Här ger läraren uttryck för att eleverna varken har negativt evaluerade 

svårigheter och inte heller positiva utmaning och styrkor.  

Enligt de intervjuade lärarna påverkar synen på sva antalet flerspråkiga elever i svenskämnet, och de 

flerspråkiga elever som lärarna talar om har valt att läsa svenska eller sva av olika anledningar. Lärare 

1 menar att det skett en förändring gällande synen på sva som påverkar elevens val av sva eller 

svenska:  

I början när jag började här så var det [paus] då var svenska som andraspråk, det ville man absolut 

inte läsa det var förknippat med någonting skämmigt. Nu har vi kommit till en punkt där man kanske 

väljer det för att man tror att det är lättare och vi har blivit fler lärare så det har spelat stor roll. 

Här är det sva-ämnet som evalueras med negativ uppskattning genom skämmigt, samt med positiv 

uppskattning i form av lättare.  

Även lärare 2 talar om att uppfattningen av sva förändrats, och att det skett under sin tid som lärare:  

Det är svårt att säga för under den här tiden blev svenska som andraspråk mindre stigmatiserat. Det 

tycktes först finnas nån slags rädsla: ’jag vill absolut inte läsa svenska som andraspråk’. 

Attityd uttrycks i detta exempel genom positiv evaluering i form av uppskattning, mindre 

stigmatiserat. Även negativ bedömning uttrycks genom nån slags rädsla då läraren jämför med hur 

hen upplevde att sva uppfattades tidigare.  

Lärare 3 menar att valet att läsa sva eller sve bero på kulturen på olika program och på synen på sva:  

De allra flesta elever har en relation till att tala ett annat språk, men sen så verkar sva ha lite olika 

betydelse för olika elever och det verkar vara kulturella skillnader på olika program.  

På natur är det jättemånga där är det majoritet. Det är kanske inte för att alla skulle behöva läsa sva så 

att säga, men att det är lite såhär strategväljare […] På mitt program är det mindre än hälften. Där är 

det inte så coolt att läsa sva.  

I detta exempel uttrycks attityd till sva i form av negativ uppskattning: inte så coolt.  

Lärare 1 uttrycker bedömning när hen talar om den flerspråkiga eleven i svenskämnet: ”men här har vi 

en sva-elev inom citationstecken som faktiskt [paus] men som är född i Sverige och har bra, klarat sig 

bra, har bra betyg i svenska men som har missat en stor del så”. Läraren uttrycker attityd i form av 

både positiv och negativ bedömning.  

Lärare 2 talar om de flerspråkiga eleverna, och om att hen i vissa fall velat att eleven fortsätter att läsa 

svenska: 

Och sen har ju jag med handen på hjärtat känt ibland att jag inte vill att vissa ska byta grupp för jag 

tror att de jobbar mer med språket ändå i svenskämnet, vissa av dem. Och att de behöver det, det är så 

lite som fattas för att de skulle kunna passa helt perfekt.  

Attityden här evaluerar elevens plats i klassen och det är positiv bedömning som uttrycks.  

Lärare 3 menar att skillnaden mellan de flerspråkiga eleverna och övriga klassen inte är så stor: ”Så 

jag skulle inte säga att skillnaden mellan de grupperna är så stor faktiskt”. Här uttalas styrkegradering 

som ger uttryck för att yttrandet är i strid med förväntan.    

4.3.3. Lärarna om undervisning 

De intervjuade lärarna berättar att de anpassar undervisningen till de flerspråkiga eleverna på 

varierande sätt. Både lärare 1 och lärare 3 hänvisar till kunskaper de tillägnat sig i sin sva-utbildning 

när de talar om hur de undervisar i svenska. Lärare 1 anpassar med hjälp av diskussioner i mindre 
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grupper, och även genom att låta elever förklara för varandra. Lärare 2 anpassar genom att 

individualisera undervisningen genom att låta eleverna i klassen arbeta med grammatiska uppgifter 

som riktar sig till deras respektive svårigheter. Då kan exempelvis flerspråkiga elever arbeta med 

omvänd ordföljd och sådant som kan räknas till typiska andraspråksvariationer, om eleven har behov 

av det. Lärare 3 säger sig inte anpassa undervisningen för flerspråkiga elever, men berättar sedan att 

det görs indirekt genom anpassningar riktade till alla elever i klassen. 

När lärarna talar om undervisning och didaktik uttrycks attityd i form av bedömning och uppskattning 

samt styrkegradering. En sammanställning av lärarnas uttryck för anpassning av sin egen undervisning 

visar att epistemisk modalitet används i högre grad än deontisk. 

Lärare 1 säger t.ex. när hen talar om anpassning av undervisningen för flerspråkiga elever: ”Sen kan 

det vara vissa ord. Skolspråk. Man kan inte använda samma typ av språk kanske”, vilket uttrycker låg 

grad av epistemisk modalitet. Vidare talar lärare 1 talar om svårigheten att anpassa undervisningen i 

svenska:  

Och det är en sak om eleven ändå är född i Sverige och har nån typ av liksom driv, och är ganska 

duktig, men det skulle ju vara helt omöjligt om eleven var, hade varit kort tid i Sverige att gå i en 

svenskgrupp.  

Attityden här evaluerar möjligheten att delta i undervisningen i sve, och uttrycks genom bedömning 

med styrkegradering. Attityden uttrycker positiv bedömning i form av driv och ganska duktig, och 

avser flerspråkiga elever födda i Sverige. Negativ uppskattning uttrycks i form av helt omöjligt och har 

att göra med möjligheten att delta i svenskundervisning om eleven inte varit i Sverige länge.  

Vidare talar Lärare 1 om en undervisningssituation där temat var Tove Jansson och Mumintrollet och 

hen noterade att en elev i klassen inte kände till temat och hur hen skulle kunna anpassa 

undervisningen:  

Jag pratade om Tove Jansson och Mumintrollet [skratt] och det var [paus] då märker man direkt att 

[paus] här är liksom de som känner igen det, men här har vi en sva-elev inom citationstecken som 

faktiskt [paus] men som är född i Sverige och har bra, klarat sig bra, har bra betyg i svenska men som 

har missat en stor del så. Sen kan man fundera, ja man klarar sig kanske hela livet utan att veta vem 

Mumintrollet är [skratt] Men, så det är när man pratar om sånt. […] Då får man ju nästan gå tillbaka 

till det här svenska som andraspråksperspektivet och börja förklara och så, vilket då blir jättekonstigt 

för de andra, för majoriteten av eleverna förstår ju. De tycker att det är så här hålla tillbaka. Så det där 

är svårt. 

När det handlar om anpassning av undervisning i exemplet uttrycks negativ bedömning i form av 

jättekonstigt och svårt. Ordet jättekonstigt ger även uttryck för styrkegradering i hög grad. Även 

negativ uppskattning uttrycks i form av hålla tillbaka. Lärare 1 talar om förkunskaper som 

flerspråkiga elever kan sakna och att anpassning till flerspråkiga elever kan vara svårt när flertalet av 

de övriga eleverna hänger med i undervisningen. Lärare 1 använder epistemisk modalitet genom kan 

och kanske. Dessutom används deontisk modalitet: ”Då får man ju nästan gå tillbaka” 

Vidare jämför lärare 1 undervisning i sva och svenska: 

I en svenskgrupp så räknar jag ofta med att jag kan lämna ifrån mig en artikel som är lite svårare eller 

en text som är lite svårare, eller läs den här hemma och kom tillbaka och var förberedd. I en sva-

grupp kan jag inte göra det på samma sätt. Det har ju nästan aldrig gått bra […] Men då blir det ju ett 

problem om man har en svenskgrupp där det finns sva-elever, att då kommer ju inte de tillbaka och 

förstår. 

Attityd uttrycks genom negativ evaluering i form av bedömning avseende anpassning av 

undervisningen till flerspråkiga elever nästan aldrig gått bra och då kommer ju inte de tillbaka och 
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förstår samt negativ uppskattning i form av då blir det ju ett problem. Epistemisk modalitet i 

medelhög grad uttrycks genom ofta.  

Lärare 2 talar om individualisering som anpassning av undervisningen:  

Man kan jobba med grammatiken på ett annat sätt med dem då som uppvisar andraspråksfel, eller 

varieteter eller vad man ska kalla [paus] man ska ju inte prata om fel hela tiden, men att man då kan 

prata om det här med verbets placering och bisatsordföljd och så och säga att ’det här är en 

grammatik som du kan lägga fokus på’, så att man individualiserar. 

Här uttrycks negativ evaluering genom bedömning samt modalitet i form av epistemisk modalitet.  

Om man till exempel ska jobba med grammatik, så har jag tagit upp exempel på vanliga fel som blir 

när man skriver i gymnasiet. Och då tar jag ju upp ordföljd och kongruensfel och så också. Men det 

är ju nånting som [paus] det finns överallt runt omkring alla, så det är ju inget konstigt så. Och jag 

brukar också visa de här andraspråkstalarna att de gör många typiska förstaspråkstalarfel, det kan 

vara en liten fjäder i hatten för dem, att de och dem är svårt och att man stavar fel på enda och ända 

och sådär, Så det kan de tycka är kul till och med, självupplevt.  

Lärare 2 använder evaluering av elevernas handlingar i form av negativ bedömning med gradering: 

vanliga fel och även många typiska förstaspråkstalarfel. Det senare visar sig dock inte vara negativ 

bedömning ur ett flerspråkighetsperspektiv. Det som uttrycks som vanliga fel är inte specifika fel som 

de flerspråkiga eleverna gör. Dessutom evalueras det negativa uttrycket många typiska 

förstaspråkstalarfel positivt genom fjäder i hatten och tycka är kul till och med.  

Lärare 3 menar att flerspråkighet inte är en kategori som hen baserar eventuell anpassning av 

undervisningen på, utan att det finns andra variationer i klassen som i högre grad påverkar arbetssättet. 

Hen gör därför anpassningar som är till för alla elever i klassen. Några exempel på sådana 

anpassningar är högläsning av texter, diskussion av abstrakta begrepp och skapande av ordlistor. 

Lärare 3 hänvisar dock till sin sva-kompetens vid tal om dessa anpassningar:  

För att i och med att jag är sva-lärare så tänker jag sva även i sve jättemycket. Och att vi jobbar 

väldigt [paus] eller gör vi det? Jag försöker att jobba språkutvecklande så mycket jag kan även i 

svenska och försöker att inte förutsätta så mycket om deras språkkunskaper. Jag jobbar ganska 

mycket med att öva in ett skolspråk.  

Ja, men det kan vara t.ex. att om vi läser en text som är, innehåller abstrakta begrepp, oavsett om det 

är i sva eller sve så kommer vi att jobba med lässtrategier, det vill säga jag kommer inte att ge dem 

texten och så får de läsa själva utan vi jobbar med att förutspå. Vi hittar [paus] vi introducerar texten 

på olika sätt. Jag läser ofta högt eller låter elever läsa högt. Jag låter dem göra ordlistor. Vi stannar 

upp vid abstrakta begrepp och bearbetar dem på olika sätt. Och det här är ju nånting som jag har fått 

lära mig mer om inom sva, men som jag tillämpar jättemycket inom sve också. Och det verkar, alltså, 

mina elever tycker att det är svårt med abstrakta texter punkt. Det gör de oavsett om de har [paus] 

vilket förstaspråk de har […] jag anpassar undervisningen efter dem men det är [paus] 

anpassningarna är till för alla elever som tycker att det är svårt, och det kommer alla till gagn.  

I exemplet ovan beskriver lärare 3 hur hen anpassar undervisningen. Detta görs utan uttryck för attityd. 

Det uttryck för attityd som förekommer handlar om lärarens uppfattning om eleverna i relation till 

abstrakta texter. Epistemisk modalitet uttrycks genom ofta. 

4.3.4. Lärarna om bedömning 

De tre lärarna uttrycker någon form av skillnad mellan de flerspråkiga eleverna som studien fokuserar 

och övriga elever i klassen avseende bedömning. Lärare 1 anpassar inte bedömningen i någon grad. 

Lärare 2 kan bedöma flerspråkiga elevers texter hårdare, än om eleven var förstaspråkstalare. Lärare 3 

säger sig inte anpassa bedömningen, men har omregistrerat sve-betyg som sva-betyg för att några 

flerspråkiga elever skulle få godkänt i en kurs.  
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Lärarnas berättelser om bedömning skiljer sig från dem om undervisning både vad gäller evaluering 

och modalitet. De ger uttryck för negativ evaluering i högre utsträckning än när de talar om eleven 

respektive om anpassning av undervisning. De uttrycker oftare svårigheter och problem inom detta 

område. Modalitetsanalysen visar att lärarna huvudsakligen använder deontisk modalitet när de talar 

om anpassning av bedömning. Lärare 1 säger: ”Jag får inte sätta betyg i en kurs den inte har läst” och 

”där kan jag inte göra nåt undantag”. Båda exemplen uttrycker deontisk modalitet. Även lärare 3 

uttrycker deontisk modalitet i yttranden om bedömning:  

Att även om jag kan se att det här är en elev som jag tycker borde läsa sva egentligen, så går den 

eleven sve då kan jag inte ta hänsyn till det för det vore att tillämpa nån slags pys och det kan jag inte 

riktigt göra för det är inte en funktionsvariation att ha ett annat förstaspråk [skratt]. 

När Lärare 1 talar om bedömning av de aktuella elevernas produktion använder hen enbart negativ 

evaluering, t.ex. ”då är det ju supersvårt” och ”det där blir ju faktiskt jätteproblem”. Detta är uttryck 

för negativ uppskattning och styrkegradering i form av intensitet. Det förekommer även i en 

jämförelse mellan att undervisa en sva-klass och en sve-klass: 

Att läsa en svenskelevs text det går ofta väldigt fort. Du fastnar inte, är det nåt fel så sticker det ut och 

då märker man det på en gång, och det finns ett flyt och man är ofta väldigt [paus] det går fort att 

bedöma den. Sen får du en sva-elevs text och då märker man ofta på en gång att det tar dubbelt så 

lång tid att rätta den, bedöma den. Det finns fler saker att anmärka på och det ställer ofta till det för 

hela syftet med uppsatsen såklart om kommunikationen brister på nåt vis. 

Lärare 1 beskriver att det tar längre tid att bedöma en text skriven av en elev med annat modersmål än 

svenska. Attityd uttrycks genom positiv bedömning enbart vid beskrivningar av bedömning av 

förstaspråkstalares texter. Detta kan jämföras med uttryck för bedömning av flerspråkiga elevers texter 

i exemplet ovan i form av negativ uppskattning.  

Läraren 3 uttrycker attityd i form av negativ uppskattning när hen talar om bedömning: ”Det där är ju 

svårt, för att när de läser svenska och framför allt i svenska 2 och 3 då är ju kraven, 

språkriktighetskraven i kunskapskraven är ju där”. I nästa exempel talar läraren om bedömning 

generellt och om en potentiell skillnad i bedömning mellan sve och sva.  

Det där kan vara lite trixigt, tycker jag. […] Men det finns ju fortfarande några som absolut vill gå 

svenska, som jag tycker borde läsa sva. Där blir väl resultatet att de får kanske en hårdare [paus] 

alltså att deras betyg kan påverkas av det. Jag har inte några exempel på elever där det faktiskt har fått 

ett D men att de istället fått ett C i sva, men rent teoretiskt skulle det kunna hända. 

I exemplet ovan uttrycks evaluering i form av negativ uppskattning tillsammans med låg 

styrkegradering och låg grad av epistemisk modalitet: kan vara lite trixigt. Även evaluering i form av 

negativ bedömning uttrycks genom får kanske en hårdare [paus] alltså att deras betyg kan påverkas 

av det.  

Lärare 2 uttrycker evaluering i form av positiv bedömning när det handlar om elevernas muntliga 

förmåga och det är framför allt i bedömning av skriftlig produktion som dessa elever på något sätt 

skiljer sig från övriga klassen. Anpassningen är att bedöma produkterna hårdare: 

Muntligt har det ju nästan aldrig varit nåt snack, de är ju, har ju ofta ett väldigt bra, vad ska man säga, 

ett bra ytflyt. De pratar bra svenska idiomatiskt och så, men det är ju texterna och när jag har sett det 

så har jag haft [paus] tagit upp det till diskussion och de som har varit lite motvilliga då har sagt att 

nä, men jag vill försöka, och då har jag ju blivit [paus] kanske bedömt deras texter hårdare än om de 

skulle vara förstaspråkstalare just språkriktigheten för att få dem att inse det här behöver du jobba 

med. ’Den här ordföljden anses inte vara korrekt och det kommer att ligga dig i fatet om du inte 

utvecklar den’ och sen så har jag alltid visat på de här, eftersom jag haft möjligheten att titta här på 

sva betyg C, där står det ungefär samma sak som det gör på E här i svenska 1. Så att man liksom 

[paus] hårda fakta. Det är ju ingen som vill ha dåligt betyg egentligen. 
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Exemplet visar att elevens muntliga förmåga evalueras med positiv bedömning. Vidare menar Lärare 2 

att hen kanske ställt högre krav på texterna än vad hen skulle gjort om eleverna varit 

förstaspråkstalare: ”då har jag ju blivit [paus] kanske bedömt deras texter hårdare än om de skulle vara 

förstaspråkstalare, just språkriktigheten, för att få dem att inse att det här behöver du jobba med”. I 

exemplet uttrycks attityd genom negativ bedömning. Påståendet modifieras med ett epistemiskt 

kanske.  

Nedan följer en jämförelse mellan den uttryckta modaliteten avseende undervisning respektive 

bedömning. 

Tabell 3. Sammanställning av modalitet i undervisning respektive bedömning. 

Tabellen visar att de intervjuade lärarna oftare uttrycker epistemisk modalitet när de talar om 

undervisning än bedömning. Deontisk modalitet används i högre grad när lärarna talar om bedömning. 

Dock används epistemisk modalitet i nästan lika hög utsträckning som deontisk modalitet när lärarna 

talar om bedömning.  

4.3.5. Lärarnas uttryck för agens 

I detta avsnitt analyseras lärarnas resonemang om didaktik och bedömning utifrån termer av agens, för 

att ta reda på hur handlingsutrymmet för läraren ser ut, och också jämföra om det ser olika ut vad 

gäller undervisning respektive bedömning.  

När lärarna talar om didaktik och undervisning uttrycks ett visst utrymme för agens. Lärare 3 berättar 

om ett moment i lyrikanalys där eleverna ombads ta med dikter och låttexter till en lektion: 

Och ja, jag har ett tydligt exempel faktiskt idag, en uppgift som vi båda svensklärarna gör och där, 

som har med lyrik att göra, och där i mina grupper så hade jag utan att tänka tillåtit dem att ta med sig 

texter på vilka språk de ville, för de skulle ta med sig egna låttexter eller dikter och sånt där. Medan 

den andra läraren hade sagt att nä, just det de ska bara vara på svenska. Och det var inte nånting 

medvetet från nån sida, tror jag. Utan det bara slumpade sig så. Det kan väl vara en sån grej där det 

faktiskt blir skillnad tänker jag, när man undervisar i sva att det blir lite mer [paus] Att man kanske 

har en inställning att det är inte [paus] Det är okej men det kan vara en resurs om man har tur också. 

Men ja, så jag skulle säga att det är läraren som avgör det.  

Läraren hade inte specificerat vilket språk materialet skulle vara skrivet på, och eleverna tog med sig 

dikter och låttexter på många olika språk. I detta exempel uttrycker läraren visst friutrymme för agens. 

Här har läraren möjlighet att lyfta in de flerspråkiga elevernas erfarenhet och språk genom att de kan ta 

med texter på sina modersmål.  

Lärare 1 lyfter in sin sva-kompetens i undervisningen av svenska: 

Då blir det ju, då får man ju nästan gå tillbaka till det här svenska som andraspråksperspektivet och 

börja förklara och så, men vilket då blir jättekonstigt för de andra, för majoriteten av eleverna förstår 

ju. De tycker att det är liksom så här hålla tillbaka. Så det där är supersvårt. Så är det. Ska man fånga 

upp eller ska man bara ‘häng med’, jättesvårt. Men jag försöker nog ändå, och det tror jag är min den 

här [paus] svenska som andraspråks [paus] det perspektivet att det kommer in att jag måste ju 

förklara. Eventuellt låter jag svenskeleverna då förklara. ’okej men för du förstod det här ordet, kan 

du berätta, kan du sätta in det i ett sammanhang kan du så, tills alla är med’. Men det tar ju längre tid 

då.  

Typ av modalitet Undervisning Bedömning 

Epistemisk 19 10 

Deontisk 8 12 
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Så mycket försöker jag göra på lektionstid, även där att ’sitt i grupper, läs själv’ lite EPA-modell. Läs 

själv, diskutera i par eller i grupp och sen lyft ’vad var det ni inte förstod’. Och se kan de hjälpa 

varandra först, och se, så. Men det är en jättesvårt. Det är en utmaning.  

Exemplet visar att läraren anpassar med hjälp av ett sva-perspektiv, men läraren menar samtidigt att 

perspektivet kompliceras av att övriga elever i klassen hänger med i undervisningen ändå. Detta visar 

att läraren har ett handlingsutrymme för ett flerspråkighetsperspektiv men att övriga klassens 

homogenitet minskar utrymmet.  

När lärarna talar om bedömning tycks friutrymmet för agens mindre än när de talar om undervisning. 

Vid bedömning har lärarna ett styrdokument att förhålla sig till. Lärare 1 uttrycker låg grad av 

handlingsutrymme genom deontisk modalitet: ”Jag får inte sätta betyg i en kurs den inte har läst” och 

”där kan jag inte göra nåt undantag”. Lärare 3 uttrycker sig också på ett sätt som tolkas som ett 

begränsat handlingsutrymme:  

Det där är ju svårt, för att när de läser svenska och framför allt i svenska 2 och 3 då är ju kraven, 

språkriktighetskraven i kunskapskraven är ju där. Att även om jag kan se att det här är en elev som 

jag tycker borde läsa sva egentligen, så går den eleven sve då kan jag inte ta hänsyn till det för det 

vore att tillämpa nån slags pys och det kan jag inte riktigt göra för det är inte en funktionsvariation att 

ha ett annat förstaspråk [skratt]. 

Läraren hänvisar här till att hen förhåller sig till läroplanen vid bedömning. Dock visar samma lärare 

senare i intervjun högre grad av handlingsutrymme gällande bedömning:  

Det som jag har gjort, eller i 3:an, eller för några 3:or förra året var att såhär: De här eleverna kommer 

nog inte få godkänt i svenska, men de har ett annat förstaspråk, så vi jag sätter ett sva-betyg på dem 

för att kunna ge dem E. Det är inte så det är tänkt att användas men så [paus] och det var i samrådan 

med vår rektor som bara: ’min bedömning är att det är okej’.  

Lärare 2 säger sig bedöma flerspråkiga elevers produktion hårdare än vad hen gjort om de varit 

förstaspråkstalare, dels för att försöka övertala dem att byta till sva, dels för att de ska få en 

uppfattning om vilket språk som krävs när de gått ut skolan och ska läsa vidare på högskola. Även här 

tycks alltså handlingsutrymmet något större, även om det fortfarande ryms inom läroplanens ram. 

5. Diskussion 

I följande avsnitt diskuterar jag mina resultat i förhållande till tidigare forskning. Avsnittet avslutas 

med en metoddiskussion.  

En skillnad mellan läroplanerna som kan få betydelse för ett flerspråkighetsperspektiv är synen på 

språkriktighet. I ämnesplanen för svenska finns inte ett flerspråkighetsperspektiv, och det nämns inte i 

kommentarmaterialet. Den rådande diskursen för svenskämnet är enspråkig. Siekkinen (2017) menar 

att det finns en enspråkig diskurs i sva som begränsar eleverna. Även i svenskämnet tycks det alltså 

finnas en enspråkig diskurs i och med att flerspråkighet inte är närvarande. I de fall läroplanen öppnar 

upp för dialogicitet så är det inte någon flerspråkighetsdiskurs som hörs.  

Utifrån de ämneskonceptioner som Hellberg (2012) och Malmgren (1996) diskuterar tycks 

svenskämnet ha ett bildningsideal avseende skönlitteraturens roll så som den uttrycks i läroplanen och 

i kommentarmaterialet. Ett sådant bildningsideal är inte lika framträdande i sva, där svenska som 

färdighetsämne är mer framskrivet när det handlar om litteratur. Formuleringarna i 
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kommentarmaterialet stärker detta. Flerspråkighetsperspektivet tycks ge större tyngd åt svenska som 

färdighetsämne avseende skönlitteraturens roll. Textens Ego som lokaliseras avseende skönlitteratur 

tycks förespråka svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. I detta paradigm bör material väljas 

utifrån elevernas erfarenheter, vilket torde bli ett problem om eleverna är flerspråkiga samtidigt som 

diskursen är enspråkig då ett flerspråkighetsperspektiv saknas i läroplanen. Det stoff som väljs utifrån 

en enspråkig erfarenhet behöver introduceras till flerspråkiga elever, i enlighet med Lundgren (2017).  

Avseende språkriktighetskravet som två av informanterna hänvisar till, tycks svenskämnet ha ett 

starkare fokus på korrekthet. I sva-ämnets kommentarmaterial ryms motstridiga röster där Den andra 

förespråkar korrekthet medan Ego tycks mena att det finns andra delar som är viktigare i en 

kommunikationssituation. I svenskämnets kommentarmaterial finns en svagare motstridighet i form av 

ett krav på förklaring till kravet på korrekthet. 

Vidare skiljer sig lärarnas uttryck gällande de flerspråkiga eleverna i avseende om de är lika eller olika 

övriga elever i klassen. Lärare 1 menar att eleverna kanske inte har ett skolspråk och litteracitet. Lärare 

2 uttrycker också skillnad mellan dessa elever och övriga elever i klassen i och med iakttagelsen att 

vissa språkliga fel görs av den förra gruppen. Dock har läraren noterat att även förstaspråkstalare gör 

dessa fel, vilket kan tolkas som ett uttryck för en större likhet mellan eleverna i klassen. Lärare 3 

menar att flerspråkigheten inte är en faktor som hen tar i beaktan i sin undervisning. Därmed uttrycker 

hen större likhet mellan eleverna, som i sig är en heterogen grupp enligt läraren. Siekkinen (2017) 

menar att sva-elever befinner sig i en enspråkig elevnorm. De intervjuade lärarna ger uttryck för både 

en flerspråkig och enspråkig elevnorm. Lärare 1 uttrycker en högre grad av enspråkig elevnorm där 

elever som har svenska som förstaspråk blir tillbakahållna vid anpassning till flerspråkiga elever. 

Lärare 3 kan sägas uttrycka en högre grad av flerspråkig elevnorm där flerspråkigheten ses som resurs 

och där transspråkande kan vara en del av undervisningen. Utrymmet för ett flerspråkighetsperspektiv 

i svenskämnet torde vara snävare i en enspråkig elevnorm. I en flerspråkig elevnorm torde målbilden 

för flerspråkiga elever vara transspråkande och inte enspråkighet i svenska. 

Vidare visar resultatet att lärarna gör anpassningar vad gäller undervisning till flerspråkiga elever och 

även i viss mån vid bedömning av deras produkter. Samtliga intervjuade lärare anpassar 

undervisningen, men detta görs på skilda sätt. Lärare 1 anpassar framför allt genom diskussioner i 

grupp och att eleverna förklarar för varandra. När anpassningarna sker i helklass uttrycker läraren att 

eleverna med svenska som modersmål upplever att de hålls tillbaka. Lärare 2 anpassar genom att 

individualisera undervisningen och låter eleverna få arbeta med den del av grammatiken de har svårt 

för. Hen låter även elever som vill läsa sva i ett sve-klassrum. Lärare 3 uttrycker att de anpassningar 

som hen gör avseende undervisning inte görs utifrån ett flerspråkighetsperspektiv, även om hen säger 

sig använda mycket av sin sva-kunskap i svenskämnet.  

Resultatet visar även att informanterna uttrycker attityd främst genom bedömning och uppskattning. 

De uttrycker negativ evaluering och högre grad av styrkegradering i större utsträckning när de talar om 

(eventuell) anpassning av bedömning än om undervisning. Detta tyder på att anpassning av bedömning 

i relation till flerspråkiga elever inom ramen för svenskämnet upplevs svårare än anpassning av 

undervisning. Vid bedömning har lärarna svenskämnets läroplan att förhålla sig till, och där finns inte 

något flerspråkighetsperspektiv, och i kommentarmaterialet saknas information om hur ett sådant 

perspektiv skulle kunna realiseras. De intervjuade lärarna hänvisar själva till läroplanen när de talar 

om sina begränsningar att anpassa bedömning. 

När lärarna talar om undervisning och bedömning används huvudsakligen låg grad av modalitet. De 

uttrycker i huvudsak låg grad av epistemisk modalitet när de talar om sin undervisning. Uttrycken 
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tillåter därmed alternativa utsagor (jfr Fairclough, 2003, s. 170). När det handlar om bedömning 

använder lärarna något oftare deontisk modalitet än epistemisk modalitet. De deontiska hjälpverben 

används med läraren som subjektsreferent enbart när de talar om bedömning, vilket kan ha att göra 

med att ett sådant hjälpverb handlar om vad som är möjligt utifrån någons beslut och om det handlar 

om en skyldighet eller ett åtagande. Denna typ av modalitet uttrycker förpliktelse. Enligt SAG används 

denna typ av modalitet framför allt för att uttrycka ”nödvändighet eller möjlighet enligt samhälleliga 

eller funktionella normer eller enligt någons beslut […] om det är en skyldighet, en befallning eller ett 

åtagande, om det är lämpligt, rätt, rimligt önskvärt eller tillåtet etc.” (Teleman et al., s. 283). Att 

lärarna uttrycker deontisk modalitet när de talar om bedömning kan ha att göra med de riktlinjer 

lärarna har att förhålla sig till avseende bedömning. Enligt SAG handlar deontisk modalitet om 

handlingsutrymme (Teleman, et al., 1999, s. 295). Användandet av deontisk modalitet på det vis 

lärarna gör (t.ex. att de inte får ta hänsyn till flerspråkighet) kan därför också tyda på att lärarna inom 

detta område upplever att de har lägre grad av handlingsutrymme. Utrymmet för agens torde vara 

mindre vid bedömning, med tanke på styrdokumentens ramar, vilket kan påverka lärarnas uttryck av 

attityd vid samtal om bedömning.  

Lärarna ger uttryck för låg agens vid bedömning, vilket kan bero på de riktlinjer som lärarna har att 

förhålla sig till vid bedömning i svenskämnet. Lärare 3 ger dock vid ett tillfälle uttryck för viss agens 

även vid bedömning. Det var vid bedömning av några elever som läst svenska och som antagligen inte 

skulle bli godkända. Eleverna hade ett annat förstaspråk än svenska och läraren satte därför, i samråd 

med rektorn, betyg i sva på eleverna som då blev godkända i kursen. Priestley et al (2015) menar att 

agens är det handlingsutrymme som finns mellan lärarens förmåga och yttre krav. I detta exempel där 

flerspråkiga elever som läst svenska fick betyg i sva, tycks det finnas ett sådant handlingsutrymme. 

Inom ramen för lärarens förmåga ryms sva-kompetens som förmodligen ger en ökad agensmöjlighet i 

detta fall. Dock är det i detta exempel skolledningen som medger ett ökat handlingsutrymme, och 

eventuellt kan skolledningen i detta fall uttryckt krav på läraren att ändra betyg från sve till sva. Då 

skulle det finnas motstridiga krav från skolledning och Skolverket, vilket torde komplicera analysen av 

lärarens uttryck för agens. Denna betygsändring tycks bara skett vid ett tillfälle, så det går inte att dra 

generella slutsatser. Dessutom berättade läraren tidigare under intervjun att hen inte kunde anpassa 

bedömningen med hänvisning att flerspråkighet inte är en funktionsvariation. Jag tolkar det därför som 

att läraren generellt ger uttryck för låg agens avseende bedömning.  

Det finns ingen information i läroplan eller kommentarmaterial om hur arbetet med litteratur ska 

realiseras. Där torde lärarna vara friare att ta in ett flerspråkighetsperspektiv. Lärare 1 talar om 

undervisning om Tove Jansson och Mumintrollet för flerspråkiga elever som kan sakna förkunskap. 

Mumintrollet är en litterär figur som de flesta barn som är uppväxta i Norden torde känna till. Stoffet 

tycks vara valt utifrån det som Lundgren (2017) kallar Svenska som erfarenhetsämne. Lundgren menar 

att litteratur som väljs utifrån detta behöver introduceras till flerspråkiga elever. Den typ av 

introduktion av litteratur som Lundgren (2017) diskuterar torde kunna fungera som en typ av 

anpassning som skulle kunna göra att Svenska som erfarenhetsämne kan samsas med ett 

flerspråkighetsperspektiv i svenskämnet. I denna studies material är några av de flerspråkiga eleverna 

födda i Sverige, och har då möjligen kommit i kontakt med Tove Jansson, medan andra elever 

antagligen inte känner till författarskapet. Lärare 1 använder sin sva-kompetens och noterar att de 

flerspråkiga eleverna behöver förklaringar för att följa med i undervisningen, och anpassar 

undervisningen till de flerspråkiga eleverna. Här tycks det alltså finnas ett utrymme för ett 

flerspråkighetsperspektiv. Dock problematiseras detta av att läraren uttrycker att flertalet elever i 

klassen har de förkunskaper som krävs och upplever att de hålls tillbaka. Här tycks det finnas ett 
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handlingsutrymme för läraren att lyfta in ett flerspråkighetsperspektiv. Utrymmet förefaller minska av 

övriga elevers homogenitet där majoriteten hänger med i undervisningen och hålls tillbaka vid 

kontextualisering och introducering av litteratur och författarskap för de flerspråkiga eleverna. Läraren 

uttrycker attityd i form av negativ evaluering kring detta och menar att det är svårt.  

Som jag tolkar Lundgren (2017) undervisar de lärarna jag intervjuat i asymmetriska klassrum. Det är 

klassrum som består av både flerspråkiga elever och elever med svenska som modersmål, medan 

läraren undervisar på svenska. Här skulle alltså läraren, i enlighet med Lundgren, kunna ha möjligheter 

att använda flerspråkigheten som en resurs och lyfta transspråkande i klassrummet. För att använda 

Lundgrens ord så är det inte säkert att ”en enspråkig diskurs medför att undervisningen inte tar tillvara 

elevers flerspråkiga kompetens i ett asymmetriskt klassrum” (Lundgren, 2017, s. 24). Lärare kan 

uppmuntra transspråkande i klassrummet inom ramen för svenskämnet. 

Lundgren (2017) visar även hur flerspråkighet kan användas som resurs i klassrummet, där valet av 

stoff väljs utifrån elevernas erfarenhet och språk. Lärare 3 visar ett konkret exempel på när 

flerspråkighet använts som resurs i klassrummet i valet av stoff till ett moment i lyrikanalys. Det 

handlar alltså om undervisning i abstrakt litteraturanalys där eleverna fick möjlighet att ta med sig 

dikter och låttexter hemifrån. Läraren hade inte specificerat att texterna skulle vara skrivna på svenska 

och eleverna valde att ta med texter på olika språk. Detta skulle kunna vara ett exempel på 

transspråkande undervisning i enlighet med Lundgren (2017). Det är en undervisning som använder 

sig av de resurser (både vad gäller språk och erfarenhet) som de flerspråkiga eleverna har. Axelsson & 

Magnusson (2012, s. 277) menar att andraspråkselever i en annan majoritetskontext riskerar att få sin 

förstaspråksutveckling att stanna av. Denna typ av undervisning kan kanske minska den risken något. 

Vidare tycks en uppfattning om eleven som transspråkande vara närvarande i denna typ av 

undervisning. Utan detta perspektiv hade läraren möjligen tillåtit enbart svenska texter. Nu får 

eleverna möjlighet att använda alla sina språkliga resurser i uppgiften. Det är möjligt att det i abstrakt 

litteraturanalys finns utrymme för att originaltexten till en analys kan vara på ett annat språk än 

svenska. Det skulle i så fall kunna öppna upp för ett utrymme för ett flerspråkighetsperspektiv i 

svenskämnet. Det ställer dock andra krav på uppgiften och på läraren som kanske inte kan språket som 

originaltexten är skriven på.  

Läraren ger uttryck för ett visst friutrymme vad gäller agens vid anpassning till flerspråkighet i valet 

av stoff till undervisningen. I undervisning och tillhörande aktiviteter, som exempelvis val av stoff 

tycks det således finnas möjlighet till ett flerspråkighetsperspektiv. Lärare 3 som inte specificerade 

språk vid insamlandet av texter menar att detta inte skedde medvetet, men att det kunde ha att göra 

med lärarens sva-kompetens. Det kan nämnas att den andra läraren som undervisade momentet i en 

annan klass och enbart tillät svenska texter inte hade sva-utbildning och inte undervisade i sva. Om 

agens ses som handlingsutrymmet mellan lärarens förmåga och de krav och regler som läraren ska 

följa, så kan en sva-utbildning och sva-kompetens möjligen leda till ett större handlingsutrymme i 

detta fall. Detta då varken läroplan eller kommentarmaterial specificerar hur arbetet med innehållet i 

svenskämnet ska realiseras eller anpassas. Jag har dock inte jämfört med hur svensklärare utan denna 

kompentens anpassar sin undervisning och kan därför inte säga att utrymmet för ett 

flerspråkighetsperspektiv är större för en svensklärare med sva-kompetens, även om de intervjuades 

motivering till anpassning tyder på det. Agensanalysen visar att lärarna uttrycker ett 

handlingsutrymme, vilket torde betyda att det finns en möjlighet till ett flerspråkighetsperspektiv i 

svenskämnet, även om det inte nämns eller berörs i svenskämnets läroplan eller kommentarmaterial.  

När lärarna talar om den flerspråkiga eleven i svenskämnet talar de även om sva-ämnets status. Vilken 

status sva har på den aktuella skolan, eller inom ett program på skolan, tycks kunna påverka antalet 
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flerspråkiga elever i svenskämnet. I skolan där sva-ämnet hade fått ett sämre schema än sve hade fler 

elever bytt från sva till svenska. Schemaposition skulle kunna vara ett tecken på ett ämnes status. Det 

kan tänkas att på skolor där sva har hög status och många vill läsa sva, så finns det färre flerspråkiga 

elever inom svenskämnet.  

5.1. Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens metoder. Syftet med studien var att undersöka utrymmet för ett 

flerspråkighetsperspektiv i svenskämnet. Jag har därför först översiktligt analyserat och jämfört 

svenskämnets läroplan och kommentarmaterial med sva-ämnets. I denna jämförelse har sva-ämnet fått 

agera mall, med tanke på dess funktion som ett svenskämne med ett flerspråkighetsperspektiv. 

Textanalysen av läroplanen är endast översiktlig och används för att visa vad lärarna har att förhålla 

sig till, och också försöka rama in svenskämnet vad gäller flerspråkighet. Valet av fokus på 

skönlitteratur motiveras utifrån Lundgren (2017) som handlar om flerspråkighet i relation till 

skönlitteratur i svenskämnet, men andra aspekter hade också varit givande att analysera.  

De analyskategorier jag använt i dialogicitetsanalysen är hämtade från Hellberg (2012). I vissa fall har 

det varit fråga om gränsdragningar för vad som räknas till vilken kategori. Enligt Hellberg (2012) 

fungerar exempelvis för att som markör för motstridighet, men enbart för finns inte med som markör. I 

texten jag analyserat finns följande exempel: ”Dessutom är läsningen ett redskap för personlig 

utveckling” (Skolverket, u.å., b. s. 1). Om detta omformulerats till dessutom är läsningen ett redskap 

för att utveckla sin person, eller något liknande så hade det enligt Hellberg visat på viss motstridighet, 

men det gör det alltså inte när det är formulerat enligt första exemplet.  

Inom ramen för studien har även lärare intervjuats och de transkriberade texterna har analyserats med 

hjälp av appraisal och modalitetsanalys. Intervju som metod möjliggör för lärarna att ge sin egen bild 

av hur de resonerar kring sitt arbete med att anpassa undervisning och bedömning till flerspråkiga 

elever. En svaghet med att enbart använda intervjuer är att jag inte kan bilda mig en egen uppfattning 

om hur det faktiska klassrumsarbetet ser ut. Fokus är på didaktiska ställningstaganden där 

triangulering ger ett mer komplett svar än enbart intervjuer. Studien fokuserar dock lärarnas 

resonemang om sin undervisning och en analys av vad som sägs, och därför torde observationer av 

undervisningen inte utgöra ett nödvändigt komplement till intervjuerna. En annan möjlighet hade varit 

att använda enkäter för att ta reda på hur och vilka anpassningar som görs, men då hade jag fått ett 

grundare material och det hade antagligen inte varit möjligt att utföra en textanalys på svaren. Jag ville 

även möjliggöra för följdfrågor och låta lärarna berätta relativt fritt samt säkerställa att de förstår 

frågorna som ställs. 

Frågorna till intervjuguiden har formulerats utifrån Johansson & Svedner (2010, s. 32–35). De menar 

att intervjufrågor bör ställas utifrån hjärnans sätt att komma ihåg information. Hjärnan har lättare att 

minnas associativt och det är därför mer givande att ställa frågor där informanten ombeds att 

exempelvis berätta om sina erfarenheter av bedömning än att fråga informanten hur hen gör vid 

bedömning.  

Jag har valt att lyfta ut mina frågor från textanalysen, men konstaterar att jag som intervjuare har en 

inverkan på intervjun. Jag har dock försökt att tona ned min roll genom att ställa frågor där 

informanten får möjlighet att utveckla sina resonemang.  

Få intervjuer har genomförts och studien är inte generaliserbar. Vidare är intervjuerna 

semistrukturerade och därför svåra att jämföra med varandra, eftersom informanternas svar ger 
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förutsättningar för varierande följdfrågor. Jag menar dock att denna typ av intervju kan fånga upp 

lärarnas tankar kring uppsatsens syfte på ett bättre sätt än om jag ställt slutna frågor och inte följt upp 

svaren.  

En styrka med den textanalytiska metoden som applicerats på intervjutranskriberingarna är att den 

visar var lärarna uttrycker att det finns svårigheter och även om deras utsagor är modifierade i 

förhållande till epistemisk eller deontisk modalitet. Metoden är dock begränsande på så vis att det kan 

finnas annat av intresse i intervjuerna som förbises genom denna analys. Det kan även vara svårt att 

tolka vissa av de modala hjälpverb som kan uttrycka både vanlighet och förpliktelse. På samma vis 

kan även evalueringskategorierna vara svåra att applicera på texten. Det kan finnas fler sätt att tolka 

modaliteten och evalueringen i texterna än mitt, vilket sänker studiens reliabilitet. Jag menar dock att 

analysen ändå kan visa på evalueringens och modalitetens roll i en diskurs. 

Även om uppsatsens resultat inte kan påstå något tydligt om utrymmet för ett 

flerspråkighetsperspektiv i svenskämnet, så är förhoppningen att studien kan väcka tankar som kan 

leda till utförligare forskning inom temat. Med tanke på glappet mellan kartan och terrängen jag 

nämnde inledningsvis tycks det finnas behov av forskning om utrymmet för ett 

flerspråkighetsperspektiv inom svenskämnet.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

Hur länge har du varit lärare? 

 

Hur länge har du arbetat på skolan? 

 

Har du utbildning i både svenska och svenska som andraspråk? 

 

Undervisar du i både svenska och svenska som andraspråk just nu?  

 

Hur många elever läser svenska som andraspråk på skolan? 

 

Hur många elever per klass i dina klasser som läser svenska upplever du lika gärna skulle kunna läsa 

svenska som andraspråk?  

 

Berätta om dina erfarenheter av att undervisa svenska om det finns elever som valt att läsa svenska, 

men som skulle läsa svenska som andraspråk.  

 

Anpassar du undervisningen på något sätt? Är det något som hela klassen tar del av eller bara dessa 

elever? 

 

Berätta om dina erfarenheter av att bedöma dessa elevers produkter.  

 

Anpassar du bedömningen på något sätt? 

 

Finns det något moment (i undervisning/bedömning) som inte går att anpassa? 

 

Beskriv hur du uppfattar att skolledningen ser på ämnet svenska som andraspråk?  

 

Hur förhåller sig er skola till policy och styrdokument om flerspråkighet? 

 

Informeras eleverna när de börjar gymnasiet om skillnaderna mellan svenska och svenska som 

andraspråk?  

 

Görs någon bedömning av vilken elev som borde läsa vad? 

 

Görs det försök att påverka elevernas val? Hur? Både innan och efter skolstart? 

 

Hur rör sig eleverna mellan de båda ämnena? Är det lätt att byta? 

 

Finns det något mer du vill berätta om? 
 

 

 



 

Bilaga 2 

Ett andraspråksperspektiv i svenskan  

Du tillfrågas att medverka i en studie om möjligheterna till ett andraspråksperspektiv i 
skolämnet svenska. Studien ligger till grund för en uppsats i språkdidaktik som jag skriver 
på Stockholms universitet inom lärarutbildningen. I uppsatsen vill jag undersöka 
möjligheterna till andraspråksperspektiv i ämnet svenska.  

Studien baseras på intervjuer. Jag kommer att ställa ett antal frågor med koppling till 
flerspråkighet och andraspråksperspektiv i svenskan. Intervjun tar uppskattningsvis omkring 
45 minuter, och kommer sedan att fungera som underlag till den fortsatta studien.  

Denna forskning kommer att bedrivas i enlighet med God Forskningssed (2017) framtagen 
av Vetenskapsrådet. Jag kommer inte att samla in några personuppgifter såsom namn eller 
ålder och all data kommer att anonymiseras i uppsatsen.  

Deltagande i detta projekt är helt frivilligt och du kan när som helst utan förklaring 
avbryta.  

Om du vill ta del av den färdiga uppsatsen eller om du har frågor är du välkommen att höra 
av dig till mig.  

Sofia Kallas  

kallas.sofia@gmail.com  

Informerat samtycke  

Genom att skriva under bekräftar du (1) att du förstått den skriftliga information du blivit 
delgiven ovan (2) att du förstått att ditt deltagande i studien är frivilligt, och att du när som 
helst kan välja att avbryta.  

Genom att skriva under ger du också ditt samtycke till att delta i studien och att data som 
samlats in från dig används i forskning- och utbildningssyfte.  
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