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SAMMANDRAG 
 

Samma behörighet – samma förutsättningar? - en studie om litteraturundervisningen i 
kurserna Svenska B och Svenska som andraspråk B utifrån ett elev- och lärarperspektiv. 
 
Det huvudsakliga syftet med detta examensarbete är att undersöka huruvida litteratur-
undervisningen i kurserna Svenska B och Svenska som andraspråk ger eleverna likvärdiga 
förutsättningar för fortsatta studier. Utgångspunkter för att jämföra dessa två kurser är de 
nationella styrdokumenten, vad lärarna väljer för innehåll i kurserna samt undervisningstiden. 
Arbetet syftar även till att jämföra hur stora skillnader det blir i undervisningen om litteratur, 
såväl i SV B som i SVA B, beroende på vilken lärare som genomför undervisningen. 
Variationer i undervisningen kommer också att belysas utifrån ett elevperspektiv. Resultaten 
från arbetet kommer att jämföras med ett tidigare gjort examensarbete för att se eventuella 
likheter och skillnader. Undersökningen bygger på elva stycken intervjuer, fyra med lärare 
och sju med elever. Enligt denna fallstudie kan inte kurserna SV B och SVA B anses ge 
eleverna likvärdiga förutsättningar för fortsatta studier. Detta p.g.a. att lärarna i SVA B väljer 
bort den äldre skönlitteraturen i undervisningen i högre utsträckning än lärarna i SV B samt 
ger eleverna mindre undervisningstid i momentet om skönlitteratur. Undersökningen visar 
också att det kan förekomma variationer i innehåll inom samma kurs beroende på vilken 
lärare som planerar och genomför undervisningen. 
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1 Inledning 
I den svenska gymnasieskolan kan elever med annat modersmål än svenska läsa 

kärnämneskurserna Svenska som andraspråk (förkortas SVA) A och B istället för Svenska 

(förkortas SV) A och B för att de ska få en undervisning och ett kursinnehåll som på bästa sätt 

stimulerar deras språkutveckling. Båda ämnena, SVA och SV, ger likvärdig behörighet för att 

söka till högre studier, som t.ex. högskola och universitet. Så långt går det att konstatera att 

båda elevgrupperna, elever med annat modersmål än svenska och elever med svenska som 

modersmål, ges samma förutsättningar. Det vore dock ett problem om innehållet i kurserna 

skiljer sig så pass mycket åt, i styrdokument och i praktiken, att det ger eleverna olika 

förutsättningar för fortsatta studier. Med olika innehåll i praktiken menar jag inte den mindre 

variation som alltid uppstår pga. att det är olika lärare som planerar och genomför 

undervisningen, utan om det finns skillnader i innehållet som går att härleda till att det är 

andraspråkselever som undervisas, det skulle exempelvis kunna vara så att lärarna inte följer 

kursplanerna för ämnet eftersom elevernas språkliga nivå sätter begränsningar för vilket 

innehåll i kursen som är lämpligt.  Problemet med en ev. sådan skillnad vore då att eleverna 

efter godkänt betyg i SV A och B eller SVA A och B har samma behörighet men olika 

förutsättningar att klara fortsatta studier. Det skulle också vara ett problem om det visar sig att 

innehållet i samma kurs, t.ex. SV B eller SVA B, kan skilja sig markant vad det gäller 

innehåll beroende på vilken lärare som planerar och genomför undervisningen., detta skulle 

exempelvis kunna bero på otydliga kursplaner som ger otillräcklig vägledning för läraren.  

   Catarina Economou skriver i slutorden i sin licentiatuppsats ”Gymnasieämnet Svenska som 

andraspråk – Behövs det?” att det är av vikt att våra ungdomar får jämlika förutsättningar för 

att klara sina studier. Detta efter att hon konstaterat att skolverksamheten för elever med annat 

modersmål än svenska lämnar en del att önska, dvs. att det finns ungdomar i Sverige som inte 

ges samma förutsättningar som övriga. Economous slutsats intresserar mig då jag under mina 

6 år som lärare i Svenska och Svenska som andraspråk har reflekterat kring de allmänt hållna 

styrdokumenten och att det finns en risk att lärare tolkar de olika, detta gjorde att jag i denna 

uppsats valde att undersöka hur likvärdig kurserna SV B och SVA B är.    

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att genom några fallstudier undersöka om 

litteraturundervisningen i kurserna SV B och SVA B ger eleverna samma förutsättningar för 

fortsatta studier. Kurserna kommer att jämföras utifrån styrdokument, vad lärarna väljer för 
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innehåll samt undervisningstid. Dessutom syftar uppsatsen till att undersöka hur stora 

variationer undervisningen om litteratur får beroende på vilken lärare som tolkar kursplanerna 

och genomför undervisningen, såväl i SV B som i SVA B. Variationer i undervisningen 

kommer att belysas utifrån ett elevperspektiv. Syftet är också att jämföra uppsatsens resultat 

med ett tidigare gjort examensarbete arbete för se eventuella likheter och skillnader. 

2 Bakgrund 
Nedan följer definition av centrala begrepp samt viktiga teorier om andraspråksinlärning som 

kommer att ligga till grund för mina slutsatser i diskussionskapitlet. I slutet av kapitlet jämförs 

kursplanerna för SV B och SVA B. 

2.1 Andraspråksinlärning 
I detta arbete använder jag begreppet ”samma förutsättningar” i samband med att elevernas 

utbildningar i Svenska och Svenska som andraspråk på gymnasiet jämförs. Med det syftar jag 

på om eleverna på de båda kurserna får en utbildning som är likvärdig med avseende på om 

innehållet i stort är samma, om de får lika mycket undervisningstid om litteratur, om 

kursplanerna ger jämlika förutsättningar och om lärarna följer dessa styrdokument. Därmed 

inte sagt att eleverna har samma förutsättningar om detta uppfylls, en andraspråkselev har 

skilda förutsättningar om den jämförs med en elev som har svenska som modersmål (Viberg, 

1996:122f). Det viktiga är att utbildningen i svenska som andraspråk ger andraspråksinläraren 

likvärdiga möjligheter att klara av fortsatta studier. 

   Innan en beskrivning av vad en andraspråksinlärning är måste man definiera vad man menar 

med ett andraspråk. Skillnaden mellan ett andraspråk och ett främmande språk är att det första 

studeras i det land där språket talas, vilket innebär att det ofta sker i såväl en formell som 

informell inlärningssituation. Formell inlärning innebär att man lär sig språket via 

undervisning och informell inlärning innebär att man lär sig språket i det dagliga livet. 

Främmade språk innebär således att språket studeras utanför dess språkmiljö (Hammarberg, 

2004:26). 

   Det har under åren presenterats olika teorier för att bättre förstå andraspråksinlärning. På 60-

talet förändrades synen på andraspråksinlärning från att ha fokuserat på inlärningssvårigheter 

och felkällor till att se inlärarspråket som successivt tillväxande system. Inlärarspråket 

betraktades som mer föränderligt än ett modersmål och följer egna regelbundenheter som inte 

behöver sammanfalla med målspråkets (Hammarberg, 2004:27). I dagens 

andraspråksforskning försöker den kognitiva processbarhetsteorin förklara dessa 

regelbundenheter, eller inlärningsordningar. Teorin går ut på att andraspråksinlärare bara kan 
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producera språk med grammatiska konstruktioner som de kan processa. De grammatiska 

konstruktionerna som andraspråksinläraren kan använda byggs på varandra eftersom de 

automatiseras (Håkansson, 2004:154). Pienemann menar att dessa grammatiska steg utvecklas 

i en bestämd ordning och att inläraren inte kan nå nästa steg förrän de lägre stegen har 

automatiserats (Håkansson, 2004:154). Dessa steg kopplat till det svenska språket 

sammanställs i tabellen nedan. 

 
Nivå  Morfologi  Syntax 

5. Grammatisk information   Negation före verb 
 mellan satser   bisats 
4. Grammatisk information Kongruens  Inversion i satser med 
 inom satser, mellan fraser (predikativ)  framförställt adverb 
     (verbet alltid på andra 
     plats) 
3. Grammatisk information Kongruens  ADV+subjekt före verb 
 inom fraser, frasmorfologi (attributiv)   
2. Ordklass lexikal morfologi Plural, bestämdhet,  Kanonisk ordföljd 
   presens, preteritum (oftast subjekt före 
   etc.  verb) 
1. ”ord”  Oböjda former  Enstaka konstituenter 
 
    (Håkansson, 2004:155) 

 

Håkansson beskriver dessa steg mer ingående men i detta arbete räcker det med att förstå 

själva grundtanken i processbarhetsteorin, som en grund för att förstå andraspråksinlärning 

och var modern forskning i ämnet står någonstans. Processbarhetsteorin är en teori som har ett 

starkt empiriskt stöd och några relevanta motbevis har egentligen inte lagts fram. 

(Abrahamsson, 2009:131) 

   Krashen har i sin inflödeshypotes försökt förklara vad det är som driver utvecklingen av ett 

andraspråk framåt. Enligt honom är det av stor vikt att inflödet som når andraspråksinläraren 

är på rätt nivå, om inflödet är på en för hög nivå kan inläraren inte tillägna sig det och därmed 

sker ingen utveckling och är inflödet på för låg nivå finns det inget som driver utvecklingen 

av andraspråket framåt. Krashen menar att inflödet (i) måste vara i+1, där +1 symboliserar en 

nivå strax ovanför den som inläraren befinner sig på. Med ett inflöde som är i+1 så ska 

inlärningsmekanismen kunna utveckla den språkliga nivån genom att lägga till nya regler och 

göra omstruktureringar (Abrahamsson, 2009:120). Inflödeshypotesen har dock kritiserats för 

att vara spekulativ och att det är svårt att precisera vad ”i” tillför språkutvecklingen och vad 

”+1” tillför språkutvecklingen (Hammarberg, 2004:61). Processbarhetsteorin tillsammans 

med Krashens inflödeshypotes ger i vilket fall en bra utgångspunkt för att dels förstå in-

lärningen av ett andraspråk men också betydelsen av en kvalitativ undervisning. Det gäller för 
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pedagogen att kunna bedöma vilken nivå eleven befinner sig på för att kunna erbjuda eleven 

ett inflöde som på bästa sätt stimulerar utvecklingen av andraspråket. Samtidigt som 

pedagogen måste anpassa undervisningen så att den passar eleverna är det av vikt att 

undervisningen inte sker på en för låg kognitiv nivå. Holmegaard och Wikström menar att 

innehållet i undervisningen måste kopplas till elevens tidigare referensramar samt att man ger 

mycket kontextuellt stöd genom att använda ett laborativt och interaktivt arbetssätt 

(Holmegaard & Wikström, 2004:544). Med ett sådant arbetssätt kan den kognitiva nivån 

hållas uppe, trots språkliga begränsningar, samtidigt som det blir förståeligt för eleven. 

   Ett annat perspektiv på andraspråksinlärning som jag vill belysa är Cummins tankar om 

språkförmåga eftersom den ger intressanta aspekter på tidens betydelse för 

andraspråksinlärning. Han delar in språkförmågan i två nivåer, BICS (Basic Interpersonal 

Communicative Skills) och CALP (Cognitive Academic Language Proficiency). BICS är den 

nivå vi använder i sociala sammanhang och är mer vardagligt medan CALP är den mer 

avancerade nivån vi befinner oss på i t.ex. akademiska sammanhang. Den första nivån kan en 

elev uppnå på ca två år medan den högre nivån kan ta fem till sju år att uppnå (Cummins, 

1986). En adekvat andraspråksundervisning är därför nödvändig för att andraspråksinläraren 

ska kunna nå till en högre nivå, speciellt om undervisningen syftar till att förbereda 

andraspråksinläraren för högre studier som en SVA B-kurs skall göra. 

   Något som ofta diskuteras i samband med att språkliga nivåer nämns är ålderns inverkan på 

att tillägna sig ett andraspråk. Redan på 50-talet resonerade forskare kring kritiska perioder 

för språkinlärning, dvs. att efter en viss ålder så avtar hjärnans förmåga till språkinlärning. 

Detta skulle också gälla andraspråksinlärning i det avseendet att efter den kritiska perioden 

måste språket läras in med undervisning och stor ansträngning och att utländsk brytning är 

svår att bli av med om inlärning av andraspråket påbörjas efter denna kritiska period. Olika 

forskare har genom åren föreslagit vid vilken ålder denna kritiska period inträffar, allt ifrån 9-

13 års ålder (Abrahamsson, 2009:223). Nyligen gjorda studier har visat att vuxna 

andraspråksinlärare har svårt att uppnå samma slutnivå som infödda, om inte inläraren besitter 

en hög grad av språklig talang, medan detta inte gäller för de inlärare som möter andraspråket 

redan i barndomen. Viktigt att komma ihåg i sammanhanget är också att det finns andra 

betydelsefulla faktorer som påverkar hur framgångsrik andraspråksinläraren blir, dessa 

faktorer är bl.a. social klass och etnisk tillhörighet (Abrahamsson, 2009:198ff) samt attityder 

och motivation (Abrahamsson, 2009:205ff). 
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2.2 Tidigare arbeten om Svenska som andraspråk på gymnasiet 
 
   I inledningen skrev jag att Economou, som skrivit om gymnasieämnet Svenska som 

andraspråk i sin licentiatuppsats, kommit fram till att det finns en del brister i undervisningen 

för elever med annat modersmål. De brister hon lyfter fram är t.ex. att de tester som används 

för att avgöra om en elev ska läsa SVA är bristfälliga och att de inte ger en rättvis bild av 

elevernas läskunnighet, att undervisningen bygger på att kompensera brister då eleverna ofta 

ses som bärare av problem och skolsvårigheter. Hon menar vidare att ämnet inte 

uppmärksammas tillräckligt av skolledare och skolmyndigheter och att informationen till 

eleverna vad ämnet innebär ibland varit obefintlig (Economou, 2007:130ff). Groths arbete 

visar även det en del brister i undervisningen i SVA. Hon menar att den utbildning eleverna 

får i SVA jämfört med den som elever med svenska som modersmål får i SV inte kan anses 

likvärdig. De främsta orsakerna till den slutsatsen är att SVA-eleverna får betydligt mindre 

undervisningstid om skönlitteratur samt att man fokuserar på olika delar av litteraturhistorien 

(Groth, 2007). 

    
  

  

2.3 Styrdokument för Svenska och Svenska som andraspråk 

Både SV och SVA är kärnämnen i den svenska gymnasieskolan, men de ska betraktas som 

två olika ämnen som har skilda kursplaner. Det finns stora likheter mellan de båda ämnena, 

som kommer att beskrivas nedan, och efter godkända betyg i kurserna SV B eller SVA B ger 

alltså de båda behörighet till högre studier. Så har det dock inte alltid varit då SVA länge sågs 

som ett stödämne på gymnasiet. 1989 blev dock SVA ett eget ämne och 1996 fick ämnena 

likvärdig status i form av att vara behörighetsgivande till högskola och 

universitet.(Hyltenstam, 2000 s.122f.) Nuvarande kursplaner i SV och SVA är ifrån år 

2000.(www.skolverket.se) . Nedan följer en kortfattad redogörelse för skillnader och likheter 

mellan de båda ämnena, allt utifrån Skolverkets ämnesbeskrivningar och kursplaner. 

   I båda ämnenas syftesbeskrivning framgår det att språket ska ses som en nyckel till 

kunskapstillägnande. Kursplanerna betonar också att kommunikation med andra, skrivande 

och läsning ska leda till ett kritiskt förhållningssätt, förmåga att tänka logiskt, se sammanhang 

och bygga ut sitt ordförråd med nya begrepp. Det poängteras vidare att ämnena inte är 

isolerade öar utan att ansvaret för elevernas kunskapsutveckling delas med övriga ämnen samt 

att det delade ansvaret ger möjlighet för eleven att se en meningsfull helhet i sin utbildning, 

http://www.skolverket.se/�
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dvs. att den valda studieinriktningen återspeglas i innehållet i andra ämnen. Slutligen lyfter 

båda kursplanerna fram vikten av att få mycket färdighetsträning i språket samt 

skönlitteraturens viktiga betydelse. Skillnaderna i syftesbeskrivningen märks tydligast i 

beskrivningen av språkets funktion och roll. I SVA betonas språkets betydelse för 

kunskapsinhämtning i andra ämnen medan det i SV betonas för att stärka den personliga och 

kulturella identiteten. Slutligen syftar SVA till att öka förståelsen för livet i Sverige medan det 

i SV står att eleven ska kunna se språket som en del av den egna identiteten. 

   Nästa del i kursplanerna är mål att sträva mot och där visar ämnena upp flera likheter. T.ex. 

ska eleverna våga använda sitt språk i tal och skrift för att på så vis utveckla tänkandet och 

lärandet. Eleven skall kunna förstå olika typer av text och även kunna granska dessa kritiskt. I 

strävansmålen för skönlitteraturen står det att eleverna ska ges möjlighet att läsa texter från 

olika epoker och kulturer för att på så sätt skapa förståelse för människor med andra 

levnadsförhållanden. Precis som i syftesbeskrivningen finns språket med kopplat till 

kunskapstillägnandet och i strävansmålen betonas att eleven ska förstå vikten av ett bra språk 

för att tillägna sig kunskap. 

   Skillnaderna i mål att sträva mot består i att i SV ska eleverna ha kunskap om Nordens 

språk samt förstå språkets betydelse för den egna identiteten. SVA ska ge eleverna en ökad 

förståelse för språket kopplat till den egna identiteten samt ge eleverna förmåga att reflektera 

över sin egen tvåspråkighet. I SVA betonas också betydelsen av att ha kunskap om sin 

andraspråksinlärning samt att eleverna ska kunna jämföra sin egen kultur i undervisningen 

som syftar till att lära sig om olika människors levnadsförhållanden. 

   I den sista delen av kursplanerna för SV och SVA beskrivs ämnets karaktär och 

uppbyggnad. I SV ska eleverna lära sig mer om språk och litteratur samt att språket ska kunna 

varieras beroende på kontext. När det gäller litteraturen ska tolkning, analys och 

textbearbetning leda till djupare kunskap och ämnet syftar också till att ge eleverna 

förutsättningar till fortsatt språkutveckling efter avslutade studier. I SVA är språk och 

språkutveckling i fokus och det står också skrivet att eleven i det närmaste ska uppnå 

förstaspråksnivå. Litteraturen lyfts även den fram som ett viktigt kunskapsområde, framför 

allt den svenska men även världslitteratur. Svensk litteratur är viktig för att öka kunskapen om 

det svenska samhället och den svenska kulturen. 

   Då det gäller de specifika kursplanerna för A- och B-kurser i SV och SVA tar jag inte upp 

skillnader och likheter då de väsentliga skillnaderna redan kommit fram i genomgången av 

ämnenas syfte, mål att sträva mot samt ämnets karaktär och uppbyggnad. Jag vill dock citera 

de delar som rör skönlitteraturen ur kursplanerna för SV B samt SVA B eftersom det är kring 
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detta mitt arbete kommer att röra sig. I ”Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad 

kurs” ur kursplanen för SV B och SVA B står följande: 

 
kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer samt texter med anknytning  
till vald studieinriktning. 
 
ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha stiftat 
bekantskap med författarskap från olika tider och epoker. 
    (Skolverket, Kursplan för Svenska B) 

    
ha läst skönlitteratur från olika tider och kulturer med tyngdpunkt på svensk 1900-talslitteratur och kunna 
reflektera över texterna och i anknytning till dem skriva och samtala om egna och andras upplevelser, 
värderingar och levnadsvillkor. 
    (Skolverket, Kursplan för Svenska som andraspråk B) 
 
 

Kursplanerna är allmänt hållna och det gör att lärarna har ett stort utrymme att forma sin 

undervisning, med avseende på innehåll och genomförande, på det sätt de finner lämpligt. 

Samma sak gäller målen för kurserna (se målen för skönlitteratur ovan) som gör att det ställs 

krav på lärarna att diskutera med varandra och andra skolor samt kontinuerligt genomföra 

fortbildning för att kvalitén och svårighetsgraden ska vara likvärdig i ett nationellt perspektiv 

(Skolverket, 2004a:34). Friheten att anpassa undervisningen är också en förutsättning för att 

lyckas i sin roll som lärare i Svenska som andraspråk. Hammarberg menar att läraren måste 

anpassa undervisningen efter elevernas konkreta erfarenhet och behov och att en sådan 

undervisning inte kan följa en på förhand fastställd plan (Hammarberg, 2004:21). Så de 

allmänt hållna kursplanerna är en förutsättning för en lyckad andraspråksundervisning 

samtidigt som likvärdighetsaspekten måste beaktas. 

 

3 Metod  
I detta kapitel kommer jag att redogöra för mitt metodval och hur jag begränsat min 

undersökning, presentera min undersökningsgrupp, redogöra för hur undersökning 

genomfördes samt beskriva hur resultaten har bearbetats. 

3.1 Val av metod och begränsning 
För att få en insikt i, och försöka förstå, hur lärare och elever resonerar kring 

litteraturundervisning har jag valt fallstudien som metod, i det här fallet intervjuer med fyra 

lärare samt sju elever. Anledningen till att jag valde att undersöka litteraturundervisningen 

närmare är dels för att det är ett stort och betydelsefullt område inom ämnena SV och SVA, 

och dels för att jag själv reflekterat över att de styrdokument som finns för 
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litteraturundervisningen bitvis är allmänt hållna, något som jag tror kan leda till skillnader i 

undervisningen beroende på vem som tolkar styrdokumenten. B-kursen valdes för att det i 

styrdokumenten till den kursen är betydligt mer fokus på litteraturhistoria jämfört med A-

kursen.  

   Jag kommer även att jämföra mina resultat med en liknande undersökning som gjorts av 

Anna-KarinGroth (2007). Detta för att se vilka likheter och skillnader som eventuellt kan 

finnas samt att det ökar generaliserbarheten något. 

3.2 Undersökningsgrupp 
Undersökningen baseras på fyra intervjuer med lärare som är verksamma på gymnasiet och på 

Komvux, samt intervjuer med två elever från varje lärares undervisningsgrupp, med undantag 

för läraren i SVA B på gymnasiet där en elev intervjuades. Totalt genomfördes alltså elva 

intervjuer. Informanterna fick jag kontakt med genom att kontakta skolor där jag vet att 

kurserna SV B och SVA B finns. De båda lärarna i SV B arbetar på gymnasiet vilket även den 

ena av lärarna i SVA B gör medan den andra arbetar på Komvux. Lärarna i SV B samt läraren 

i SVA B på Komvux undervisar i grupper med ett elevantal som ligger mellan 14 och 28 

elever medan läraren i SVA B på gymnasiet undervisar i en mindre elevgrupp. Detta beror 

dels på att den läraren arbetar i en mindre gymnasieskola på en mindre ort och dels på att alla 

elever som skulle gå i hennes grupp ännu inte hade anslutit till kursen när intervjun 

genomfördes. 

Den ena av lärarna som undervisar i SV B har en grupp elever som läser ett 

yrkesförberedande program och den andra läraren undervisar en grupp som läser ett 

studieförberedande program. Anledningen till att jag valt lärare som undervisar på olika typer 

av program är för att få möjlighet att se hur stora skillnaderna kan vara inom samma kurs, en 

skillnad som kan vara relevant när sedan skillnaderna mellan SV B och SVA B undersöks. 

Nedan presenterar jag kort lärarna och eleverna. Namnen är fingerade.  

3.2.1 Presentation av lärare och elever 
Först presenteras lärarna och sedan följer presentationen av eleverna. 

   Birgitta har en stor del av sin tjänst på IVIK (Individuella programmet för elever med annat 

modersmål än svenska) men undervisar även i SV B på ett yrkesförberedande program. Hon 

är 50 år och har arbetat som lärare i 24 år och är adjunkt i svenska och religion samt läst in A-

nivå inom Svenska som andraspråk. 

   Lasse arbetar på gymnasiet men tillhör inte något specifikt program, han undervisar i 

Svenska A och B samt i Franska. För tillfället undervisar han bara på studieförberedande 
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program. Han är 46 år och har arbetat som lärare i 15 år och är gymnasielärare i Svenska och 

Franska. 

   Veronica har sin tjänst på Komvux och undervisar i SVA A och B samt SV A. Hon är 46 år 

och har arbetat som lärare i 21 år. Hon är utbildad lärare i Svenska, en utbildning hon läste i 

Finland. Hon har också läst A- och B-nivå i Svenska som andraspråk. 

   Margit tillhör IV och IVIK och undervisar i SVA A och B. Hon är 50 år och har arbetat 

som lärare i 12 år. Hon har ingen formell lärarexamen men har läst pedagogik, special- och 

socialpedagogik samt A-nivån i Svenska som andraspråk. 

 

Peter och Mats är 17 år och går andra året på sin yrkesförberedande utbildning på gymnasiet. 

Deras lärare är Birgitta. 

   Tommy och Maria är 17 år och går andra året på sin studieförberedande utbildning på 

gymnasiet. Deras lärare är Lasse. 

   Suppatra är 31 år och har studerat svenska i sex år. Hon har thailändska som modersmål 

och har gått sex år i grundskola i Thailand. Hennes lärare är Veronica. 

   Natasha är 43 år och har studerat svenska i två och ett halvt år. Hon har ryska och 

ukrainska som modersmål och har gått tio år i grundskolan samt fyra år på högskola i 

Ukraina. Hennes lärare är Veronica. 

   Susanna är 18 år har studerat svenska i snart fem år. Hon har persiska som modersmål och 

har gått sex år i grundskola i sitt hemland. Hennes lärare är Margit. 

3.3 Genomförande och resultatbearbetning 
Intervjuerna genomfördes på respektive lärares och elevs skola och samtliga godkände att 

intervjun spelades in efter att jag informerat dem om att inspelningen skulle raderas efter att 

jag transkriberat intervjun och att deras namn och skola inte skulle finnas med i uppsatsen. 

Exempel på transkriberade intervjuer finns i bilaga 6 och övriga intervjuer finns tillgänglig 

hos författaren. Under intervjun utgick jag från samma frågor som Groth (Groth 2007) gjorde 

i sin uppsats för att få ett så jämförbart resultat som möjligt, ibland behövdes det följdfrågor 

för att få informanten att svara på det jag var ute efter. Intervjufrågorna till eleverna utgick 

från frågorna till lärarna men jag har ändrat de till ett elevperspektiv. Syftet med frågorna till 

eleverna är dels att kontrollera om eleverna upplever undervisningen och innehållet i den på 

ett sätt som stämmer överens med lärarnas svar, och naturligtvis även för att få deras åsikter 

kring några frågor. I kapitel 4 redovisas svaren från lärarna och eleverna jag intervjuat, en 

sammanställning av Groths resultat återfinns i Bilaga 1. Groths resultat presenteras i form av 
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en sammanfattande tabell som hon använder i sitt arbete, en modell även jag kommer att 

avsluta min resultatgenomgång med för att göra det mer överskådligt. Som jag nämnt ovan är 

min ambition att jämföra mina resultat med Groths för att belysa likheter och skillnader, och 

eftersom jag använt mig av hennes frågor kommer jag också att analysera svaren från lärarna 

på samma sätt. Till grund för analysen ligger ett antal frågeställningar vars svar, som jag 

hämtat från intervjuerna, belyser de syften jag haft med detta arbete. Under intervjuerna 

användes flera frågor för att belysa en frågeställning, numret efter varje frågeställning visar 

vilken/vilka frågor som svaren hämtats från. De numrerade intervjufrågorna återges i 

bilagorna 2-5. 

Lärarnas svar bearbetas och analyseras utifrån följande frågeställningar: 

• I vilken utsträckning använder lärarna kursplanerna i sitt arbete?  1, 2  
• Vad anser lärarna om att kursplanerna är allmänt formulerade?   7 
• Samverkar lärarna med andra lärare och hur ser det i sådana fall ut?  4, 5 
• Hur ser elevernas inflytande på undervisningen och dess innehåll ut? 6 
• Vad innehåller litteraturundervisningen och vad grundar sig dessa val på? 8 
• Hur stor del av kursen ägnas åt litteraturundervisning?  8 
• Är tiden som de har till sitt förfogande tillräcklig för kursen?  8 
Fråga 9-11 (Bilaga 3) som ställdes till lärarna i SVA B är inte direkt kopplade till någon av 

frågeställningarna som ligger till grund för analysen utan syftar istället till att bredda bilden av 

andrasspråkselevernas skolsituation. Svaren på frågorna kan dock indirekt påverka 

analysdelen då dessa frågor t.ex. belyser intressanta områden, utifrån ett lärarperspektiv, 

såsom andraspråkselevernas tidigare skolgång innan de når kurserna SVA A och B. 

 
Elevernas svar bearbetas och analyseras utifrån följande frågeställningar: 
 
• Vad känner eleverna till om de styrdokument som finns till kursen? 1 
• Upplever eleverna att de får vara med och påverka undervisningen? 2 
• Vad innehåller litteraturundervisningen och hur bedrivs den?  3, 4 
• Hur mycket tid tar litteraturundervisningen i förhållande till andra 

moment i kursen?     5, 6, 7 
• Tycker eleverna att deras språkkunskaper var tillräckliga för att kunna  

tillgodogöra sig undervisningen i B-kursen på ett bra sätt?  8 
• Vad är deras åsikt om kurserna SV B och SVA B ger samma 

förutsättningar för fortsatta studier?    9 
 

 

4. Resultat 
I detta kapitel kommer resultaten av intervjuerna med de fyra lärarna och de sju eleverna att 

presenteras. För att skillnader och likheter ska framgå så tydligt som möjligt kommer svaren 
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från mina informanter presenteras under varje enskild fråga som ligger till grund för analysen. 

Efter att mina lärarinformanters svar (Birgitta, Lasse, Veronica och Margit) presenterats följer 

svaren från elevinformanterna (Peter, Mats, Tommy, Maria, Suppatra, Natasha och Susanna). 

Svaren sammanfattas även i tabellform. I Bilaga 1 finns Groths resultat. 

4.1 Resultat från lärarintervjuer 
Nedan presenteras en sammanfattning av lärarnas svar. Jag har enbart tagit med det som 

framkommit under intervjuerna som är intressant för respektive frågeställning, således har jag 

valt att inte ta med sådana saker som inte är relevant i sammanhanget. 

 

4.1.1 I vilken utsträckning använder lärarna kursplanerna i sitt arbete? 
Birgitta berättar att styrdokumenten används i stor utsträckning av henne. Dels används de då 

det gäller betygssättning, värdering av elevarbeten och nationella prov men även inför 

utvecklingssamtal och avstämningar med det övriga kollegiet. Då det gäller att planera 

undervisningen gör Birgitta så att hon planerar ett moment och försöker konkretisera vad 

eleven ska uppnå för att sedan kontrollera med styrdokumenten att hon lagt sig på rätt nivå. 

Hon försöker också visa för eleverna vad som krävs för de olika betygsnivåerna genom att 

plocka formuleringar från styrdokumenten som hon sedan skriver om för att de ska bli lättare 

att förstå. Några lokala kursplaner används inte på skolan. 

   Lasse menar att styrdokumenten var något som han använde under de första åren som lärare 

för att känna sig trygg i att han gjorde ”rätt”, som han uttrycker det. Numera menar han att 

han är väl förtrogen med innehållet i styrdokumenten och att de endast används som stöd vid 

betygssättning. Några lokala kursplaner används inte på skolan. 

   Veronica vittnar om att hon använder styrdokumenten flitigt och anser att de är viktiga för 

att eleverna ska förstå bättre vilka krav som ställs. Hon brukar visa formuleringar från 

styrdokumenten för att eleverna ska förstå detta, men hon påpekar också att det ibland behövs 

förklaras vad de betyder då de kan vara svåra att förstå. I själva lektionsplaneringen används 

de inte då Veronica menar att de finns ”där i bakhuvudet någonstans”. Det finns inga 

omarbetade versioner av de officiella kursplanerna, så kallade lokala kursplaner, men lärarna 

på Veronicas arbetsplats har tillsammans tagit fram rättningsmallar för olika praktiska 

uppgifter. Det kan vara vad ett referat skall innehålla för att det ska anses som godkänt, detta 

för att eleverna ska bedömas på ett likartat sätt oberoende av vilken lärare på skolan som gör 

bedömningen. 
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   Margit gör så att hon innan kursen startar kontrollerar vad som står i styrdokumenten innan 

hon gör sin egen planering för terminen. Hon gör också egna mål för eleverna tillsammans 

med skolans specialpedagog, något som hon anser vara en trygghet. Margit menar att målen 

hon gjort tillsammans med specialpedagogen kan ses som en lokal kursplan som hjälper 

henna att hålla fokus på det väsentliga i kursen. 

4.1.2 Vad anser lärarna om att kursplanerna är allmänt formulerade? 
Birgitta menar att en nackdel är att de allmänt hållna styrdokumenten inte avgränsar vad en 

lärare bör göra under en B-kurs. Hur mycket man än försöker hinna med känner man alltid att 

det finns mer man skulle kunna göra. Hon menar också att de allmänt hållna styrdokumenten 

ibland saknar verklighetsförankring, dvs. att de inte har tänkt på vad som är rimligt för en 16-

åring att klara av. Fördelarna enligt Birgitta är att hon kan tolka styrdokumenten efter den 

elevgrupp hon har, dvs. att de ger läraren stora möjligheter att anpassa undervisningen och att 

läraren inte behöver känna sig låst. 

   Lasse menar att fördelarna med de allmänt hållna styrdokumenten är att de låter lärarna 

anpassa sin undervisning, i avseende på innehåll och nivå, efter den elevgrupp man 

undervisar. Han anser att det är bättre att det förekommer vissa variationer mellan olika 

lärares undervisning än att styrdokumenten inte möjliggör så mycket variation och att 

eleverna då får en undervisning de inte kan tillgodogöra sig. Problemet med variation kan 

vara att om elever byter grupp eller klass så vet man inte vad den gjort tidigare, så i det 

avseendet vore det bra om innehållet i kurserna blev tydligare så att man vet vad eleven har 

gjort om den har ett godkänt betyg från t.ex. A-kursen. 

   Veronica tycker det är positivt att styrdokumenten inte anger hur mycket eleverna ska 

kunna om t.ex. Shakespeare, utan att det lämnas åt läraren att bestämma vad eleverna klarar 

av. Nackdelen som hon ser det är att det är svårt att förstå vilka krav hon som lärare ska ställa 

på den språkliga nivån, det vore bra med mer konkreta exempel på det området. 

   Margit säger att det är bra att styrdokumenten är allmänt formulerade för då kan man ”styra 

lite själv”. Enligt henne ska eleverna läsa svensk 1900-talslitteratur på B-kursen, om man 

utgår ifrån vad som står i styrdokumenten, och att det är bra att det inte är mer preciserat än så 

för då kan man själv välja vilken bok man anser vara lämplig. Margit menar också att det är 

bra att få vägledning vad kursen ungefär ska innehålla så att hon slipper ”hitta på”, vilket hon 

inte tror skulle bli lika bra. 
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4.1.3 Samverkar lärarna med andra lärare och hur ser det i sådana fall ut? 
Birgitta tycker att det är mycket ensamarbete på hennes nuvarande arbetsplats, hon jämför 

med tidigare jobb där ett väl fungerande samarbete mellan kollegorna funnits. Det samarbete 

som hon nu har består av spontana samtal med en av hennes rumskollegor, men inget 

samarbete som är planerat existerar. Samarbetet från hennes tidigare arbetsplats resulterade i 

en samsyn mellan kollegorna på vilka moment en kurs skulle innehålla samt att hon fick goda 

idéer på hur varje moment kunde genomföras. 

   Lasse tycker det är en brist att det inte finns ett fungerande samarbete mellan kollegorna, 

han tycker det är ”märkligt” att han inte vet mer vad andra lärare gör under sina kurser. Det 

samarbete som finns är t.ex. spontana diskussioner om hur en uppsats ska bedömas eller att 

lärarna ger varandra tips på hur olika moment kan genomföras. Det finns ingen samplanering 

vad t.ex. en kurs ska innehålla, vilket blir ett problem om en elev byter klass på så sätt att den 

eleven då kan ha gjort något moment som de andra inte har gjort eller tvärtom. Han 

poängterar också att lärarna utformar sina kurser utifrån vad lärarna personligen tycker är 

viktigt. 

   Veronica har ett visst samarbete med andra lärare i form av att de tillsammans bestämmer 

vilka krav som ska ställas på olika uppgifter, t.ex. vad som ska ingå i et referat för att det ska 

anses vara godkänt. Denna termin undervisar hon själv på SVA B-kursen och pga. det har hon 

inte planerat kursen tillsammans med någon annan, hon anser att en förutsättning för 

samplanering är att man undervisar på samma kurs. Tidigare har hon haft A-kurser och då har 

de varit flera undervisande lärare och då har samplanering skett vilket hon sett som något 

positivt. 

   Margit säger att hon är ensam i sitt ämne på den skola hon arbetar och att hon därför 

planerar allt själv. Hon påpekar att ämnet är relativt nytt på skolan och att det är en liten 

verksamhet för dem, och att det därför blivit så att hon är själv, ”jag har det för mig själv på 

något vis” som hon uttrycker det. 

    

4.1.4 Hur ser elevernas inflytande på undervisningen och dess innehåll ut? 
Birgitta menar att eleverna har ett inflytande på undervisningen på så sätt att när hon träffar 

eleverna gör hon en bedömning av gruppen och förvissar sig om vad de har för förväntningar 

på kursen och vad de har för tidigare erfarenheter av ämnet, därefter planerar hon 

undervisningen på ett sätt som hon tror passar elevgruppen. Hon brukar också fråga eleverna 

om hur de ska jobba med ett moment eller hur det ska redovisas. Birgitta påpekar dock att 
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ämnet svenska är ett ämne som hon tycker det är svårt att låta eleverna vara med och påverka 

i, när hon undervisar i religion anser hon att det finns större möjlighet till elevinflytande. 

   Lasse anser att elevernas möjlighet till påverkan är viktigt men att vissa saker måste läraren 

få bestämma, t.ex. vad en kurs ska innehålla. Elevernas möjlighet till påverkan sträcker sig till 

hur något ska redovisas eller om det är något som eleverna vill jobba extra mycket med. 

   Veronica anser att organisationen av ämnet SVA på den skola hon arbetar gör det svårt för 

eleverna att ha något inflytande vad det gäller innehållet i kursen. Språkdelen och 

litteraturdelen undervisas på olika lektioner och en del elever går bara på exempelvis 

litteraturdelen, vilket gör att Veronica måste ha full kontroll på vad hon ska göra på de olika 

lektionerna. Elevinflytandet kan istället röra hur moment ska redovisas. 

   Margit säger att det är hon som ”styr”, men att hon önskar att eleverna ville vara med och 

påverka mer. Anledningen till att de inte vill vara med och påverka anser hon bero på att de 

inte är van att få vara delaktiga, m.a.o. en kulturell skillnad. 

    

4.1.5 Vad innehåller litteraturundervisningen och vad grundar sig dessa val 
på? 
Birgitta berättar att omfattningen av innehållet i litteraturundervisningen påverkas mycket av 

den elevgrupp man undervisar i. Den grupp hon undervisar i nu har ”inte så mycket på 

fötterna” vilket gör att nivån nästan hamnar på ”korsordsnivå”, dvs. att kursen stundtals blir 

mycket summarisk. När det gäller vilken litteratur hon tar upp så säger Birgitta att det styrs 

mycket av vilka läromedel som finns tillgängliga, men att hon ändå gör ett urval. Vad urvalet 

baseras på vet hon inte riktigt, men Birgitta menar att hon väljer efter vad hon tror passar 

elevgruppen och kanske vad som ligger i tiden. Valet av litteratur ligger dock inom ramen för 

det traditionellt västerländska. 

   Även Lasse vittnar om att innehållet i litteraturundervisningen styrs av vilket läromedel som 

används, en anledning till det är bekvämlighetsfaktorn eftersom Lasse menar att man som 

lärare inte har tid att leta speciella texter som man vill använda. När Lasse undervisar om de 

äldre epokerna använder han sig av enstaka texter då han anser det vara viktigare att lägga 

fokus på den moderna litteraturen. Han påpekar dock att det beror på vilken elevgrupp han för 

tillfället har när man bestämmer hur ingående undervisningen ska vara om en epok. 

Anledningen att han väljer att fokusera mer på den moderna litteraturen är att Lasse tror att 

den mer kan beröra ungdomarna och att den kan erbjuda något som eleverna kan referera till, 

vilket ger positiva effekter i form av läslust och ett större intresse för språket generellt. 
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Urvalet är traditionellt västerländskt. Själva undervisningen varierar även den med vilken 

elevgrupp Lasse har, men i stort sett brukar upplägget vara föreläsning kombinerat med att 

eleverna själva får lösa uppgifter kopplat till det aktuella arbetsområdet. En ambition Lasse 

har med sin undervisning är att eleverna ska bli ansvarstagande och själva kunna lösa problem 

och uppgifter. 

   Veronica ”går igenom” alla epoker med sina andraspråkselever med läser inte texter från de 

äldre eftersom hon anser det vara för svårt för den elevgruppen, i bästa fall kommer texterna 

in när de kommer till romantiken. De äldre epokerna försöker hon istället ”ge” till eleverna 

genom t.ex. film. Urvalet av texter och författare är traditionellt västerländskt och styra av 

vilket läromedel som används. Veronicas undervisning består av föreläsningar samt 

individuella uppgifter och gruppuppgifter. Mycket av undervisningstiden med 

andraspråkselever går till att förklara ord och sätta in saker i sitt sammanhang. Veronica 

påpekar också att det kan vara stora variationer i elevernas förkunskaper när det gäller att 

studera litteratur. 

   Margit använder sig bara av moderna svenska författare i sin undervisning på B-kursen. 

Hon motiverar det med att de böckerna ”ger historia och förhoppningsvis tankar och idéer om 

hur man levde i Sverige på den tiden.” Den äldre litteraturen används inte pga att den är för 

svår och att den kan ”kväva” elevernas läslust. Undervisningen om skönlitteratur bygger 

mycket på att eleverna ska inhämta kunskap själva, men Margit säger också att elevena 

behöver mycket stöd från henne och att hon försöker få tid till att ”sitta ned” med varje elev 

för att kunna hjälpa på bästa sätt. 

 

4.1.6 Hur stor del av kursen ägnas åt litteraturundervisning? 
Birgitta använder ca 60% av undervisningstiden till litteraturundervisning när hon har 

elevgrupper som har ”mer på fötterna”, men för andra elevgrupper som har större behov i 

andra moment kan det bli mindre än 50%. 

   Lasse tror att om man räknar in de skrivuppgifter som är kopplat till skönlitteraturen uppgår 

undervisningstiden till ca 60-70%. 

   Veronica tycker att organisationen av B-kursen på hennes arbetsplats gör att det blir en 

50/50 uppdelning mellan språk och skönlitteratur. 

   Margit använder ca 20-30% av undervisningstiden till litteratur, men använder också texter 

som eleverna skrivit om t.ex. en författare när hon arbetar med elevernas språk. 
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4.1.7 Är tiden som de har till sitt förfogande tillräcklig för kursen? 
Birgitta tycker inte att tiden för B-kursen är tillräcklig, utan skulle vilja ha mer tid till det 

”kontinuerliga läsandet och skrivandet”. Hon menar att många elever när de börjar på B-

kursen befinner sig på en låg nivå och skulle behöva mer tid för att träna upp sin läsförmåga 

och hanteringen av vardagssvenskan. 

   Lasse menar att det i dagens samhälle bli allt viktigare att kunna utrycks sig i tal och skrift 

och att det därför vore önskvärt om det gavs mer tid till att träna de förmågorna under 

gymnasietiden. Samtidigt inser han att grunderna för detta läggs i de tidigare skolåren och att 

allt inte går att lösa på gymnasiet. 

   Veronica anser att kurstiden är tillräcklig för att hinna med det hon vill ”innehållsmässigt” 

men att mer tid till att handleda och hjälpa eleverna individuellt vore önskvärt. Anledningen 

att hon inte hinner menar hon beror på de stora undervisningsgrupperna. 

   Margit tror att det kan bli tidsbrist i slutet på kurserna men att det då gäller att prioritera, 

hon menar också att hon är privilegierad på det sättet att hon har små undervisningsgrupper 

som gör det möjligt att hjälpa eleverna mycket. 
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4.1.8 Sammanställning av lärarnas svar. 
I tabellen nedan har jag sammanställt lärarnas svar för att göra det mer överskådligt. Det som 

finns med i tabellen är det som jag anser vara mest relevant för varje analysfråga.  

 
Intervjufrågor Birgitta- Svenska B Lasse- Svenska 

B 
Veronica- Svenska 
som andraspråk B 

Margit- Svenska som 
andraspråk B 

Bakgrund Gymnasiet, 50 år, lärare 
i 24 år 

Gymnasiet, 46 
år, lärare i 15 år  

Komvux, 46 år, lärare 
i 21 år 

Gymnasiet, 50 år, 
lärare i 12 år 

Anv. av officiella/lokala 
kursplaner 

Som stöd för betygs-
sättning och värdering 
av elevarbeten. Planerar 
ett moment, 
kontrollerar sedan med 
kursplanen. För att visa 
eleverna vad som 
krävs. Inga lokala. 

Endast som stöd 
vid betygs-
sättning 
Inga lokala. 

Inte vid lektions-
planering, för att visa 
eleverna vad som 
krävs, inga lokala  
men det finns 
gemensamma 
rättningsmallar. 

Läser styrdokumenten 
innan terminsplan. 
Gjort lokal kursplan 
med skolans spec.ped. 

Samverkan med 
kollegor 

Ingen organiserad sam-
verkan, spontana samtal 
med en kollega. 

Ingen 
organiserad 
samverkan, 
spontana 
diskussioner med 
kollegor 

Ingen organiserad 
samverkan då det 
gäller planering av 
kursen, men sam-
verkar med kollegor 
om vilka krav som ska 
gälla för olika 
uppgifter. 

Ingen organiserad 
samverkan, förutom 
samarbetet med 
spec.ped. i samband 
med lokal kursplan. 

Elevinflytande Anpassar undervisning 
efter elevgrupp. Över 
arbets- och redovisn. 
sätt, ej innehåll 

Över redovisn.-
sätt och om 
eleverna vill 
jobba extra 
mycket med 
något, ej innehåll 
i övrigt 

Över redovisn.sätt, ej 
innehåll 

Nej, pga av att 
eleverna inte är vana 
vid det. 

Fördelar/nackdelar med 
styrdokumentens 
allmänna formuleringar 

Fördelar: frihet och 
möjlighet till individ-
anpassn. 
Nackdelar: Avgränsar 
inte innehållet i kursen, 
saknar ibland verklig-
hetsförankring 

Fördelar: 
möjlighet till  
anpassning  av 
innehåll och nivå 
efter elevgrupp 
Nackdel: lärare 
har olika innehåll 
i kurserna 

Fördel: möjlighet för 
läraren att bedöma vad 
eleven klarar av. 
Nackdel: Svårt att veta 
vilka krav som ska 
ställas på den 
språkliga nivån 

Fördelar: möjlighet att 
själv bestämma inne-
håll 

Texturval Trad. västerländskt Trad. 
västerländskt 

Trad. västerländskt Svensk modern 
litteratur 

Grunder för texturval Styrd av det som finns 
tillgängligt på skolan, 
anpassar efter elev-
gruppen 

Styrd av det 
läromedel som 
används, det han 
tror eleverna kan 
referera till 

Styrd av det läromedel 
som används, det 
eleverna klarar av 
språkligt, väljer bort 
delar av den äldre litt. 

Väljer bort all äldre 
litteratur för att den är 
för svår samt att hon 
tolkat styrdokumenten 
så att det ska vara 
svenska moderna 
författare. 

Andel litt. av tot. för 
litteraturundervisning 

Ca 50-60% Ca 60-70% Ca 50% Ca 20-30% 

Räcker undervisn.tiden 
till? 

Tiden räcker inte till Tiden räcker inte Tiden räcker för att 
hinna med innehållet, 
men ej för hand-
ledning och ind. hjälp 
till eleverna 

Tror det kan bli 
tidsbrist på slutet av 
kursen. 

Till vad skulle du vilja 
ha mer tid? 

Kontinuerligt läsande 
och skrivande för att 
träna läsförmåga och 
hantera vardagssvenska 

Uttrycka sig i tal 
och skrift 

Handleda och hjälpa 
eleverna ind. 

Vet inte. 
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4.2 Resultat från elevintervjuer 
Nedan presenteras en sammanfattning av elevernas svar. Jag har enbart tagit med det som 

framkommit under intervjuerna som är intressant för respektive frågeställning, således har jag 

valt att inte ta med sådana saker som inte är relevant i sammanhanget. 

4.2.1 Vad känner eleverna till om de styrdokument som finns till kursen? 
Peter tror att kursplaner är där det står ”vad man ska kunna” och att de läst och pratat om vad 

de ska kunna för att bli godkända. Han tycker också att det kan låta ”skitkrångligt” i 

målformuleringarna men efter att läraren berättat var det lättare att förstå att det inte var så 

svårt. Läsning är ett område Peter tror han kommer få problem med då han vet med sig att han 

inte ”har tid att sitta ner och läsa en tjock bok”, dessutom tycker han det är svårt med de 

skriftliga uppgifterna som är kopplat till bokläsning. 

   Mats känner till ”lite grann” om kursplanerna eftersom läraren har berättat vad de ska 

kunna. Han tycker det är svårt med bokrecensioner av den anledningen att det är svårt att 

”förstå vad författare menar och hitta budskap i boken”. 

   Tommy känner till styrdokumenten och berättar att de tillsammans i klassen jobbat med 

dem och att de fått i läxa att rangordna målen i kursen efter svårighetsgrad. Det mål som 

Tommy uppfattar som svårt är det där det gäller att ”dra slutsatser och jämföra”. 

   Maria är bekant med kursplanerna och berättar att läraren gått igenom de och förklarat samt 

att de enskilt fått rangordna de olika målen efter vad de tyckte verkade svårast. Hon tycker 

egentligen inte att något verkar svårare än något annat men hon har aldrig läst om språkets 

historia förut. 

   Suppatra säger att hon vet att det i styrdokumenten står om hur man ska nå målen och att 

det finns betygskriterier. I klassen har de diskuterat de och fått de på papper. Suppatra menar 

att hennes korta skolbakgrund, sex år, från hemlandet gör att alla moment är svåra. Hon säger 

att hon saknar ”tekniken” för att klara av vissa moment. Läsningen är också problematiskt för 

Suppatra då hon inte hinner läsa klart boken innan hon ska lämna in recensionen 

   Natasha vet att det finns kursplaner, hennes lärare har gett de till henne, men hon har inte 

läst de så noga eftersom hon vet att hon behöver ”språket”, det andra är bara ”bla, bla, bla”. 

Natasha menar också att hennes ålder, 43 år, gör att alla moment är lika svåra eftersom det är 

svårt att lära sig språk när man uppnått hennes ålder. Hon jämför med sin dotter som pratar 

”perfekt” svenska medan hon efter lika lång tid i Sverige inte alls kommit lika långt. 
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    Susanna känner till att det finns kursplaner för kursen, främst av den anledningen att en 

kompis visat henne kursplanerna för B-kursen. Hon har inte haft någon genomgång med sin 

lärare och kommer heller inte ihåg mer än ”ungefär” vad kursen innehåller 

 

4.2.2 Upplever eleverna att de får vara med och påverka undervisningen? 
Peter säger att det är läraren som bestämmer vad de ska göra och att det inte gör honom 

något, det viktiga är att ”man får hjälp med allt bara”. 

   Mats upplever inte att de får vara med och påverka undervisningen på något sätt, men han 

tycker det är bra om man kan säga till om något moment är för svårt. 

   Tommy berättar att läraren bestämmer vad de ska göra men att eleverna får vara med och 

påverka hur det ska redovisas, t.ex. om de vill ha inlämningsuppgifter istället för prov. Han 

anser att det är bra att man bestämma lite men att läraren ändå vet bäst vad de ska kunna. 

   Maria tycker det är skönt när läraren är tydlig och bestämmer vad som ska göras på kursen, 

det kan bli rörigt om alla ska tycka något. Läraren bestämmer innehållet i kursen men 

eleverna kan vara med och påverka om de t.ex. vill flytta på ett prov. 

   Suppatra säger att läraren låter de välja bok ibland men att hon inte tycker det är så viktigt 

med elevinflytande. Hon är van vid att ”lärare ska bestämma och eleven följa efter” från sitt 

hemland. 

   Natasha tycker inte det är så viktigt att få vara med och påverka undervisningen, hon anser 

att läraren med sin erfarenhet vet vad som är bäst för eleverna. Hon säger att de brukar 

diskutera i klassen hur de ska redovisa olika uppgifter. 

   Susanna berättar att de kan få bestämma läxdag samt få flytta på prov, men menar att 

läraren vet bäst vad som är viktigt för eleverna och därför ska bestämma vad eleverna ska 

göra. 

4.2.3 Vad innehåller litteraturundervisningen och hur bedrivs den? 
Peter berättar att de sett på film och pratat om Antiken och Medeltiden samt att de läst någon 

text som han inte kommer ihåg namnet på. En text som han inte förstår varför man ska läsa då 

det är ”konstigt” språk och svårt att förstå. Peter tycker det är intressant att lyssna när läraren 

berättar om olika epoker, efter att läraren berättat brukar de ”titta” på någon text och prata om 

den. 

   Mats berättar att de är klar med Antiken och att de nu läser om Medeltiden där de läst 

berättelsen om Tristan och Isolde. Han säger att de brukar läsa i boken och leta svar på frågor 
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samt att läraren brukar berätta, något som Mats tycker är bra eftersom han har lättare att ”få in 

det i huvudet då”. 

   Tommy berättar att de läste om antiken förra året och att de nu arbetar med Medeltiden där 

de läst om Tristan och Isolde samt ”något av Boccaccio”. Han berättar också att de inte ska 

läsa så mycket från de äldre epokerna utan att det blir mer läsning när de kommer till det som 

är ”modernare”. Undervisningen brukar se ut så att läraren antecknar på tavlan och eleverna 

antecknar samt att de ibland ser på film. Tommy tycker att uppgifter som de ska lösa själva är 

svåra men lärorika. 

   Maria säger att de nyss börjat med Medeltiden men att de inte ska jobba så mycket med de 

äldre epokerna. De har läst några texter och diskuterat några från Medeltiden. Efter 

Medeltiden säger Maria att de ska börja med Renässansen. Enligt Maria är det traditionell 

undervisning med föreläsning och antecknande elever som bedrivs samt uppgifter som 

redovisas för de andra i klassen. 

   Suppatra berättar att de precis gjort prov om Medeltiden och att de förut har läst om 

Antiken, ”Homeros och så”. Undervisningen är traditionell enligt Suppatra, läraren föreläser 

och eleverna antecknar och sedan får de instruktioner vilka sidor de ska läsa samt att de 

arbetar i grupp ibland. 

   Natasha säger att de hittills denna termin har gått igenom Antiken och Medeltiden och att 

de ska börja med Renässansen, epoker som hon är bekant med sedan tidigare från sin 

skolgång i hemlandet. Undervisningen går till så att läraren berättar och strukturerar 

informationen på tavlan och eleverna antecknar, sen måste eleverna också läsa själv i boken. 

Eleverna får också arbetsuppgifter som ska lösas individuellt eller i grupp och varje epok 

avslutas med ett skriftligt prov. 

   Susanna säger att de hittills inte läst någon litteratur men att de senare ska läsa en bok som 

hon inte kommer ihåg namnet på, men som hon tror handlar om Sverige och att det inte var en 

gammal bok. Hon vet inte vad litteraturundervisningen kommer handla om senare under 

kursen men hon vet att de ska få välja en bok och läsa. På A-kursen fick de prata och 

diskutera om författarna till böckerna de läste samt att de fick i uppgift att söka information 

själva. 

4.2.4 Hur mycket tid tar litteraturundervisningen i förhållande till andra 
moment i kursen? 
Peter tror att de använder mer tid till litteraturstudier än till övriga moment och vill inte ägna 

mer tid åt det. 
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   Mats vet inte hur mycket tid som ägnas åt litteraturstudier men han säger att det ”är mer om 

författare och epoker”, så det borde vara över 50%. Han tycker det är skönt att ha gott om tid 

men att han gärna vill komma framåt och hinna träna på andra saker också. 

   Tommy uppskattar att de använder mer än hälften av undervisningstiden till 

litteraturstudier. Tiden tycker han räcker till. 

   Maria tror att litteraturundervisningen tar ca 60% av den totala undervisningstiden. Hon 

tycker inte det behövs mer tid så länge de arbetar med den äldre litteraturen, men hon tror att 

det kan bli intressantare när de kommit längre fram och att det då skulle vara bra med mer tid. 

  Suppatra säger att de ägnar mycket tid åt att ”skriva och läsa” om litteratur, och uppskattar 

att de använder ungefär 40% av den totala tiden. 

   Natasha tror att undervisningen så här långt på terminen bestått av ca 60% 

litteraturundervsining. 

   Susanna kan inte riktigt svara på den frågan då litteraturundervisningen inte kommit igång. 

Hon säger dock att det är viktigt att få gott om tid på sig när man ska läsa böcker eftersom hon 

ofta måste slå upp ord, fråga läraren eller diskutera med kompisar för att förstå alla ord i 

böckerna. 

 

4.2.5 Tycker eleverna att deras språkkunskaper var tillräckliga för att 
kunna tillgodogöra sig undervisningen i B-kursen på ett bra sätt? 
Peter vet med sig att han behöver bli bättre på att läsa och skriva och säger att det är något 

han skulle vilja träna mer på då han inser vikten av att ha ett bra språk. Han säger också att 

om han vore bättre på läsförståelse och skriftlig produktion så tror han att han skulle klara av 

B-kursen bättre. 

   Mats säger att han ”klarar sig” men att han skulle vilja lära sig mer om praktiska skrivelser 

då han anser att det är någon som han verkligen kommer att ha nytta av senare.  

   Tommy tror att hans språkkunskaper räcker till, även om han tycker det är svårt att 

analysera. Han efterlyser också mer träning i praktiska skrivelser. 

   Maria upplever inga problem med sina språkkunskaper som gör att det påverkar henne i B-

kursen. Hon tycker kursen inte är svårare än A-kursen, det är bara andra saker som studeras. 

   Suppatra tycker kursen är svår och att hennes korta skolbakgrund gör att hon hela tiden 

måste kämpa. Hon upplever också det faktum att hon aldrig förut läst om den västerländska 

litteraturen som ett stort problem, då det medför att det ”är mycket att lära sig”. Hon säger 

också att hennes läsförståelse är dålig och att hon skulle vilja träna på det mer. 
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   Natasha hade tänkt läsa B-kursen på en termin men bytte efter ett tag till den långsammare 

varianten som läser kursen på två terminer. Anledningen var att Natasha tyckte det blev för 

svårt med allt som skulle skrivas på B-kursen och hon tror att anledningen till att hon 

upplever det som svårt är att hon varit i Sverige så kort tid, två och ett halvt år. Hon anser att 

det varit bättre om hennes förkunskaper i språket varit bättre innan hon började B-kursen. 

   Susanna ”hoppas” att hennes språkkunskaper ska räcka till, men säger också att hon inte 

alltid förstår allt men att det brukar lösa sig genom att hon frågar läraren. Hon säger också att 

hon måste träna mer på grammatik samt att hon hoppas att det ska gå bättre att läsa böcker när 

hon klarat av gymnasiestudierna. 

 

4.2.6 Vad är deras åsikt om kurserna SV B och SVA B ger samma 
förutsättningar för fortsatta studier? 
Peter vet inte om de bägge kurserna ger samma förutsättningar men att det säkert finns många 

”invandrare” som skulle klara av det ”hur bra som helst”. Han menar att det beror på om man 

har viljan eller inte. 

   Mats säger att det beror på hur duktig man är, han menar att många kan klara en kurs med 

hårt jobb men att det inte betyder att man klarar av att läsa på universitet. Om det finns 

skillnader i kurserna som skulle ge olika förutsättningar har han ingen åsikt om. 

   Tommy tror att det är skillnad på innehållet i de bägge kurserna och att det i sådana fall kan 

leda till olika förutsättningar för att klara av högre studier, men påpekar att det också beror på 

vad man ska läsa efter gymnasiet. 

   Maria tycker att det borde vara så att de bägge kurserna ge samma förutsättningar, men 

säger sig inte veta eftersom hon inte känner någon som läser den kursen. 

   Suppatra är av den åsikten att möjligheten till att klara av högre studier beror mycket på 

hur man är som person, är man som henne en person som hela tiden kämpar och studerar hårt 

så finns det möjligheter. Hon tror att det alltid kommer vara så att det finns saker som hon inte 

riktigt förstår men ”som de från Sverige” förstår, då gäller det att ha rätt inställning för att 

klara av det. Hon säger också att det är ”klart” att svenskarna har det lättare på universitetet. 

   Natasha tror inte det är kursen i sig som avgör om man lyckas med högre studier eller ej. 

Hon menar att en viktig faktor är åldern då den styr hur fort och bra man kan lära sig språket. 

Hon märker själv att hon har andra förutsättningar än personer med svenska som modersmål 

när hon läser en kurs i företagsekonomi, hon måste då hela tiden slå upp ord och lägga ner 
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mycket energi på det, ord som är självklara för de med svenska som modersmål. Unga 

personer har det mycket lättare tror Natasha. 

   Susanna tror att man kan lära sig ”bra” svenska under gymnasietiden i kurserna Svenska 

som andraspråk A och B om man har en bra lärare. Susanna har dock märkt att hennes 

klasskamrater som Läser Sv B verkar läsa mer om ”historiska saker” på svenskan och att de 

inte tränar lika mycket på grammatik. 
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4.2.7 Sammanställning av elevernas svar. 
I tabellen nedan har jag sammanställt elevernas svar för att göra det mer överskådligt. Det 

som finns med i tabellen är det som jag anser vara mest relevant för varje analysfråga.  

 
Intervjufråg
or 

Peter SV B Mats SV B Tommy SV B Maria SV 
B 

Suppatra 
SVA B 

Natasha 
SVA B 

Susanna 
SVA B 

Bakgrund 17 år, läser andra 
året på yrk.-
förberedande 
prog. 

17 år, läser 
andra året på 
yrk.förberedan
de prog. 

17 år, läser 
andra året på 
stud.förbereda
nde prog. 

17 år, läser 
andra året 
på stud.-
förbered-
ande prog. 

31 år, 
modersmål 
thailändska, 
studerat 
SVA ca sex 
år 

43 år, 
modersmål 
ukrainska 
& ryska, 
studerat 
SVA ca 
två och ett 
halvt år 

18 år, 
modersmål 
persiska, 
studerat 
SVA ca 
fem år 

Kännedom 
om styrdok. 

”Tror han vet”, 
läraren informerat 

Känner till 
”lite grann”, 
läraren 
informerat 

God 
kännedom, 
läraren 
informerat 

God 
kännedom, 
läraren 
informerat 

God 
kännedom, 
läraren 
informerat 

Känner till 
kursplaner
na, inte läst 
så noga, 
läraren 
informerat 

Vet lite, 
ingen info 
av läraren 

Elevinflytan
de 

Läraren 
bestämmer, inte 
viktigt med 
elevinflyt. 

Läraren 
bestämmer, 
bra med 
elevinflyt. 

Redovisn.form
, bra med 
elevinflyt. 

Redovisn.fo
rm, inte 
viktigt med 
elevinflyt. 

Får välja 
bok, inte 
viktigt med 
elevinflyt. 

Redovisn.f
orm, inte 
viktigt med 
elevinflyt. 

Läxdag och 
provdatum, 
inte viktigt 
med 
elevinflyt. 

Om 
litt.undervis
ningen 

Har läst om några 
äldre epoker, har 
läst enstaka texter 

Har läst om 
några äldre 
epoker, har 
läst enstaka 
texter 

Har läst om 
några äldre 
epoker, har 
läst några 
texter 

Har läst om 
några äldre 
epoker, har 
läst några 
texter 

Har läst om 
några äldre 
epoker, inga 
texter 

Har läst 
om några 
äldre 
epoker, 
inga texter 

Inte läst 
något ännu, 
vet inte vad 
de ska göra 
längre 
fram, tror 
de ska läsa 
en svensk 
bok 

Andel tid av 
tot. för 
litt.undervis
ning 

Mer än 50% Mer än 50% Mer än 50% Ca 60% Ca 40% Ca 60% Vet ej 

Förkunskap
er för B-
kurs 

Vill bli bättre på 
att läsa och skriva 
då han tror detta 
skulle göra att 
han klarar B-
kursen bättre 

Språket räcker 
till för att 
”klara sig”, 
vill träna mer 
prakt. skriv. 

Språket räcker 
till, svårt att 
analysera, vill 
träna prakt. 
skriv. 

Språket 
räcker till. 

Tycker det 
är svårt, 
dålig 
läsförstå.,, 
svårt med 
västerl, litt. 

Tycker det 
är svårt, 
önskar mer 
kunskap i 
språket 
innan B-
kurs, 
påverkad 
av sin 
korta tid i 
Sve. 

Osäker på 
sin språk-
förmåga, 
förstår inte 
allt i under-
visningen, 
träna mer 
grammat. 
och läsning 

Åsikter om 
förutsättnin
gar efter SV 
B & SVA B 

Vet inte om 
kurserna ger 
samma föruts., 
tror att viljan och 
personligheten 
påverkar mycket. 

Att klara en 
kurs betyder 
inte att man 
kan läsa på 
uni. Vet ej om 
kurserna ger 
samma föruts. 

Olika innehåll 
leder till olika 
föruts., beror 
på vad man 
ska läsa på 
uni. 

Borde inte 
vara någon 
skillnad, 
men vet ej. 

Kursen inte 
det 
viktigaste 
utan mycket 
beror på 
personlighet
en, tror 
svenskar 
generellt 
har det lätt-
are på uni. 

Kursen 
inte det 
viktigaste, 
åldern styr 
mycket hur 
man ska 
lyckas, 
lättare om 
man är ung 

Tror SVA 
B kan ge 
bra föruts. 
om läraren 
är bra, 
påpekar att 
kursinnehål
let inte 
verkar vara 
detsamma. 
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5 Analys och diskussion av resultat 
I detta kapitel kommer jag först att analysera svaren som är från lärare och elever som är 

kopplade till SV B, sedan följer analysen av svaren från lärare och elever som är kopplade till 

SVA B och efter det jämförs kurserna utifrån styrdokument, innehåll och tid som avsätts för 

litteraturstudier. I dessa tre inledande delar införlivas resultaten från Groths undersökning för 

att få en övergripande bild av både min och hennes undersökning. Resultat som kommer från 

Groths undersökning skiljs från mina genom namnen på lärarna, Eva, Per, Britt, Siv och Sten 

samt att de har tillägget (G) för att tydliggöra att informanterna tillhör Groths undersökning. 

En sammanfattning av hennes resultat finns i Bilaga 1. Efter de tre inledande delarna följer en 

diskussion om uppsatsens validitet och kapitlet avrundas med avslutande kommentarer. 

5.1. Lärare och elever SV B 
Det första jag lade märke till när resultaten sammanställdes var att skillnaderna mellan lärarna 

i SV B var större än vad jag väntat mig, de stora skillnaderna väntade jag mig att hitta i 

jämförelsen mellan SV B- och SVA B-lärare. Till att börja med finns det betydelsefulla 

skillnader i hur de officiella styrdokumenten används av lärarna i SV B. För Birgitta tycks 

styrdokumenten genomsyra hela hennes verksamhet, allt ifrån planering till betygssättning 

vilket borde resultera i att innehållet och nivån på hennes undervisning ligger i linje med 

Skolverkets rekommendationer. Lasse uppger att den enda gången han använder 

styrdokumenten är vid betygssättning vilket framstår som märkligt för mig. För att 

styrdokumentet ska påverka undervisningen och kunna möjliggöra likvärdig utbildning för 

alla elever borde de användas kontinuerligt. Samtidigt så vittnar Lasses elever om att de 

tillsammans med läraren gått igenom styrdokumenten för att få kunskap om vad som krävs på 

B-kursen, så att han enbart använder de vid betygssättning stämmer alltså inte om man ska tro 

eleverna. Det gemensamma för Birgitta och Lasse tycks vara att de inte har någon organiserad 

samverkan med kollegor. I och med att de saknar samverkan utgår jag ifrån att de inte heller 

diskuterar styrdokumenten, vilket Skolverket vid sidan av fortbildning menar är viktigt, för att 

hålla en kvalité och svårighetsgrad som är likvärdig ur ett nationellt perspektiv (Skolverket, 

2004a:34). Varken Birgitta eller Lasse säger sig använda någon lokal kursplan, vilket 

rimligtvis är en konsekvens av att det saknas samarbete mellan lärarna, något som är en 

förutsättning för att tillsammans kunna tolka nationella styrdokumenten och därigenom skapa 

ett lokalt styrdokument. Även Eva (G) och Per (G) säger sig sakna lokal kursplan på sina 

skolor. Detta är en brist då styrdokumenten skall tolkas lokalt och professionellt, vilket kräver 
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samarbete mellan lärarna (Skolverket 2004a:13). På Britts (G) skola har samarbetet fungerat 

bättre då det finns en lokal kursplan, om vi utgår från att den kommit till i nutid och inte är ett 

dokument som skapats längre tillbaka i tiden av. 

Jag anser att en förutsättning för en likvärdig undervisning för eleverna bygger på ett 

regelbundet nyttjande av de nationella styrdokumenten samt att det finns ett organiserat och 

fungerande samarbete mellan kollegorna, detta kan vi tydligt se att det saknas både i min och 

Groths undersökning. 

   Samtliga lärare i SV B är överens om att de allmänt hållna styrdokumenten ger en stor frihet 

för lärarna att forma sin undervisning, t.ex. att anpassa undervisningen utifrån vilken 

elevgrupp som undervisas. Intressant att notera är att ingen av eleverna i SV B anser sig ha 

någon större möjlighet att påverka undervisningen, förutom redovisningsformer och 

provdatum. Om nu styrdokumenten ger stor frihet att välja innehåll borde det finnas mer 

utrymme att låta eleverna vara med och påverka innehållet. Samtidigt menar eleverna att 

elevinflytande inte är något de anser vara speciellt viktigt, vilket naturligtvis gör det svårt för 

lärarna att få åsikter kring utformningen av kursinnehåll och undervisning. Personligen förstår 

jag att det då är svårt att få med eleverna men anser inte att man som lärare då får ge upp utan 

att det är en skyldighet att träna eleverna till aktivt deltagande i demokratiska processer. Den 

stora nackdelen med styrdokumenten som lärarna tar upp är att kursinnehållet kan skilja sig åt 

mellan de olika lärarna, vilket för det första inte kan anses vara likvärdig utbildningen för alla 

samt att det blir konsekvenser för de elever som byter grupp/klass och får en annan lärare. Om 

nu styrdokumenten ger utrymme för tolkning som verkar påverka kursinnehållet olika 

beroende på vilken lärare man har kan det vara ett problem för likvärdighetsaspekten, även 

om jag personligen tror att variationen kan vara ganska stor innan elevernas förutsättningar 

för fortsatta studier påverkas. Variationerna hade troligtvis varit mycket mindre om 

samarbetet mellan lärarna hade fungerat bättre, vilket Per (G) ger uttryck för när han önskar 

mer tid för planering och diskussion med kollegor. 

   I styrdokumenten står det (Se kapitel 2) angående skönlitteratur på SV B-kursen att eleverna 

ska ”kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer samt 

texter med anknytning  till vald studieinriktning” samt att ” ha tillägnat sig och ha kunskap 

om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha stiftat bekantskap med 

författarskap från olika tider och epoker.” (Skolverket, Kursplan för Svenska B).  Två mycket 

allmänna formuleringar som i mitt tycke tvingar läraren till en personlig tolkning vad det kan 

tänkas stå för, också en formulering som gör att innehållet i en kurs kan se relativt olika ut 

men ändå sägas följa styrdokumenten. Det som är gemensamt för alla fem lärare är att deras 
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urval av litteratur håller sig inom ramen för det traditionellt västerländska, trots att 

styrdokumenten påpekar att det ska vara litteratur från olika kulturer. Lärarna har också det 

gemensamt att deras val påverkas i hög grad av vilket läromedel de använder och vilken 

litteratur som finns tillgänglig på respektive skola. Så trots de allmänt hållna styrdokumenten 

är innehållet ändå väldigt enhetligt. Det som skiljer de olika lärarna åt är hur mycket man 

arbetar med t.ex. äldre texter och hur djup kunskap man försöker ge eleverna, Birgitta talar 

om ”korsordsnivå”, medan Britt (G) diskuterar olika tiders idéer och jämför dessa med 

nutiden. Lärarna på gymnasienivå har det gemensamt att de inte lägger fokus på den äldre 

litteraturen utan tycker det är bättre att studera litteratur som ligger närmare i tid då det 

tilltalar eleverna mer och kan väcka elevernas läslust och intresse för skönlitteratur. Detta 

stämmer också väl överens med det eleverna svarar, de säger att de ska läsa mera text när de 

kommer längre fram i litteraturhistorien och att den äldre litteraturen avhandlas ganska 

snabbt, ibland genom att se på film istället för att läsa textutdrag ur ett verk. Peter menar att 

de äldre texterna är svåra att förstå och att språket är ”konstigt”, vilket motiverar lärarnas val 

av att fokusera på modernare litteratur om deras strävan är att väcka läslust. Britt (G) som 

arbetar på Komvux med äldre elever gör precis tvärtom och lägger fokus på den äldre 

litteraturen. En skillnad som verkar bero på att äldre elever har ett större intresse för äldre 

litteratur, åtminstone ger hennes elever uttryck för detta i utvärderingar. Det intressanta är att 

det inom samma kurs läggs fokus på två helt olika delar av skönlitteraturen. Noterbart är 

också att ingen av de fem lärarna som undervisar i SV B nämner något om nordiska verk, 

vilket är förvånansvärt då det egentligen är den mest preciserade beskrivningen av 

litteraturinnehållet i kursen. 

   Beträffande hur mycket tid litteraturdelen tar i anspråk av den totala undervisningstiden på 

B-kursen svarar 4 av 5 lärare att den ligger mellan 60-75% medan en svarar ca 50-60%. 

Birgitta som verkar lägga ner mindre tid på litteraturdelen undervisar på ett yrkesförberedande 

program och påpekar i intervjun att de eleverna behöver träna på många andra färdigheter 

som hon anser är viktigare än att studera skönlitteratur. Elevernas uppfattning om hur mycket 

tid litteraturundervisningen tar visar sig stämma relativt bra överens med den bild lärarna ger. 

Ett av mina syften med detta arbete var att undersöka hur stora skillnader det kan vara inom 

samma kurs beroende på vilken lärare som planerar och genomför undervisningen och det jag 

kan konstatera vad det gäller SV B-kursen är det finns både stora skillnader mellan lärarna 

samtidigt som andra delar är i stort sett lika. Användandet av styrdokument varierar kraftigt 

samtidigt som avsaknaden av samarbete mellan lärarkollegorna är påtagligt vilket kan leda till 

olika tolkningar av de allmänt hållna styrdokumenten. Förvånande nog är innehållet i kurserna 



28 
 

likartade, med skillnaden att man väljer att fokusera på olika delar av litteraturhistorien, vilket 

enligt mig dels förklaras av att de är utbildade i det traditionellt västerländska och dels av att 

de styrs mycket av vilket läromedel som används samt tillgången på litterära verk på skolorna. 

Det finns en stor likhet mellan lärarna när det gäller elevernas möjlighet att påverka, de kan 

bestämma redovisningssätt och provdatum medan lärarna bestämmer innehållet. Detta 

förklaras delvis av att eleverna ger uttryck för att inte vara intresserade av att påverka så 

mycket. Nämnda slutsatser baseras både på min och Groths undersökning. I min 

undersökning har det också framkommit att det verkar vara skillnad på hur djup kunskap 

lärarna strävar efter att eleverna ska få beroende på om de går ett yrkesförberedande program 

eller ett studieförberedande program. 

 

5.2 Lärare och elever SVA B 
Som jag tidigare nämnde är min personliga åsikt att styrdokumenten skall användas 

kontinuerligt och att det ska finnas ett organiserat samarbete mellan kollegorna för att 

chanserna till en likvärdig undervisning skall öka. Naturligtvis gäller detta även lärare i SVA 

B men som detta arbete visat i resultatdelen är det sällan verkligheten ser ut så. Veronica 

använder inte kursplanen vid lektionsplanering och har inget samarbete med kollegor vad det 

gäller planering av kursen, Margit läser kursplanen innan hon gör terminsplaneringen och 

samarbetar med skolans specialpedagog i samband med att de gör en lokal kursplan innan 

terminen, Sten (G) utgår från skolans lokala kursplan när han planerar tillsammans med sin 

kollega och Siv (G) läser kursplanen ibland och planerar ensam men diskuterar ofta moment 

med sin kollega. Det går att konstatera att kursplanerna nyttjas olika samt att samarbetet för 

lärarna lämnar en del att önska. Både Veronica och Margit menar att de är ensamma om att 

planera, Margit planerar visserligen med en spec. pedagog men det anser jag inte vara 

likvärdigt med att planera med en kollega som har den rätta ämneskompetensen. Även att 

diskutera styrdokumenten tror jag sker bäst mellan lärare som har den rätta 

ämneskompetensen. En diskussion som Skolverket anser vara viktig för att hålla en kvalité 

och svårighetsgrad som är likvärdig ur ett nationellt perspektiv (Skolverket, 2004:34). 

   Då det gäller elevernas möjlighet till att påverka undervisningen gäller det bara arbets- och 

redovisningssätt, vilket motiveras med att eleverna sällan har åsikter om undervisningen och 

att de inte är vana vid att kunna påverka. Detta tycker jag inte räcker som skäl utan snarare 

betonar vikten av att lära eleverna att de har möjlighet i den svenska skolan och i 

förlängningen i det demokratiska samhället. 
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   Margit anser att fördelen med de allmänt hållna styrdokumenten för kursen är att hon kan 

bestämma själv vad hon ska ha för innehåll, något som jag anser är en direkt felaktig tolkning 

och som förmodligen skulle ha kunnat undvikas om ett samarbete med en ämneskompetent 

kollega funnits. Siv (G) menar att det är en fara med de allmänt hållna styrdokumenten efter 

som de kan vara svåra att tolka för nya och oerfarna lärare, vilket tycks stämma i Margits fall. 

Margit säger själv att hon bara använder sig av modern svensk litteratur i sin undervisning 

vilket enligt mitt sätt att se det omöjliggör för eleverna att nå målen för kursen. När det gäller 

skönlitteratur på SVA B-kursen står det i kursplanen att eleverna ska ”ha läst skönlitteratur 

från olika tider och kulturer med tyngdpunkt på svensk 1900-talslitteratur…” (Skolverket, 

kursplan för SVA B) och om man då helt väljer bort äldre litteratur och litteratur från andra 

länder än Sverige följer man inte kursplanen. Tittar man på svaren från Susanna, som är 

Margits elev, märks det att Margit inte använt kursplanen för att visa vad som krävs för att 

klara kursen samt att Margit meddelat eleverna att det är en svensk modern bok de skall läsa 

när de börjar med litteraturdelen. Veronicas elever, Suppatra och Natasha, verkar vara 

förtrogna med kursplanerna och berättar att de tillsammans i klassen gått igenom målen för 

kursen. Veronica styrs mycket av det läromedel som används på kursen när hon väljer vilka 

verk och författare hon ska ta upp, samtidigt som hon säger att hon väljer bort mycket av den 

äldre litteraturen eftersom eleverna tycker den är för svår, något som även Siv (G) menar att 

hon måste göra. Suppatra och Natasha bekräftar att det är svårt med den äldre litteraturen för 

andraspråkselever. Innehållet i kurserna för Veronica, Siv (G) och Sven håller sig inom det 

traditionellt västerländska medan Margit endast har med modern svenska litteratur. Sven 

verkar jobba mer med de äldre epokerna än de övriga tre men även han påpekar att det är 

svårt med språket i äldre verk och att det är därför som kursplanen för kursen säger att fokus 

ska ligga på 1900-talslitteratur. 

   Här har vi alltså tre lärare i SVA som medvetet väljer bort all äldre litteratur, eller delar av 

den, och en som påpekar svårigheterna med den eftersom elevernas språkliga begränsningar 

gör det svårt för dem att läsa och kunna förstå äldre litteratur, än mindre ”kunna reflektera 

över texterna och i anknytning till dem skriva och samtala om egna och andras upplevelser, 

värderingar och levnadsvillkor”.  Cummins menar att det kan ta fem till sju år att uppnå 

CALP, den språkliga nivå som krävs för att t.ex. klara av abstrakta diskussioner, läsa och 

skriva fackuppsatser, och det kan förmodligen ta ännu längre tid för elever med långsam 

progression och kort skolbakgrund. Om vi ser på de elever som medverkat i detta arbete ser vi 

att två har kort skolbakgrund och att deras tid i Sverige ligger mellan två och ett halvt till sex 

år. Med det i åtanke och att det kan ta sju år att uppnå CALP är det fullt förståeligt att lärarna 
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tvingas välja bort delar av litteraturen då den anses vara för svår för eleverna. Att lärarna 

väljer bort äldre litteratur kan också förklaras med processbarhetsteorin eftersom det helt klart 

är så att lärarna väljer bort den litteratur som har ett språk som eleverna inte kan processa, ett 

språk som befinner sig på en nivå som inte har automatiserats hos eleverna. Även Krashens 

inflödeshypotes, som säger att om inflödet är på för hög nivå kan inläraren inte tillägna sig det 

och då sker ingen utveckling av språket, kan förklara lärarnas prioriteringar när det gäller 

litteraturundervisning, lärarna inser helt enkelt att den äldre litteraturen är för svår för att det 

ska gynna elevernas språkutveckling och väljer istället modernare och språkligt enklare 

litteratur som bättre stimulerar andraspråksinlärningen. Nu kan jag naturligtvis inte veta hur 

bakgrunden ser ut för övriga elever men med min egen erfarenhet av undervisning av 

andraspråkselever på gymnasiet törs jag påstå att många elever i sammanhanget har kort tid i 

Sverige, mindre än fem år, när de påbörjar sina studier i SVA på gymnasiet. Det kanske är så 

att eleverna inte får den tid de behöver på de mer grundläggande nivåerna vilket gör att de inte 

är språkligt mogna för studier på B-nivå på gymnasiet när de når dit? Detta påpekar också 

Natasha när hon säger att det hade varit bra om hon haft mer kunskap med sig från A-kursen 

när hon påbörjade studierna på B-nivå. Orsakerna till varför eleverna inte får den tiden kan 

vara många och jag väljer att inte spekulera vidare om det här. 

   Om vi sedan tittar på hur mycket tid lärarna lägger ner på litteraturdelen ser vi att det 

varierar mellan 20-50% av den totala undervisningstiden, vilket också bekräftas av lärarnas 

elever. Detta är märkligt då styrdokumenten för SV och SVA, som jag redogjort för i kap. 2, i 

mångt och mycket liknar varandra och således ställer liknande krav på eleverna, vilket då 

borde innebära att andraspråkselever behöver mer tid än de elever som har svenska som 

modersmål för att uppnå målen. Anledningen till att lärarna väljer att lägga så pass lite tid på 

litteraturundervisning tror jag beror på att lärarna känner sig tvingade använda mycket av 

undervisningen till träning av de språkliga färdigheterna.  

   Tre av lärarna tycker inte att tiden för kursen räcker till utan önskar mer tid för språkträning 

och att individuellt kunna hjälpa eleverna, Margit skiljer sig från de övriga tre då hon inte vet 

vad hon skulle använda mer tid till vilket troligen kan förklaras med att det är första gången 

hon har hand om en SVA B-kurs. Jag tror att orsaken till att lärarna uttrycker behov av mer tid 

för språkträning för eleverna kan förklaras med att eleverna har får dåliga språkliga kunskaper 

med sig när de börjar B-kursen. Lärarna väljer bort litteratur som är för svår pga. brister i 

språket vilket styrker det påståendet. 

   Ett av mina syften med detta arbete var att undersöka hur stora skillnader det kan vara inom 

samma kurs beroende på vilken lärare som planerar och genomför undervisningen och jag 
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anser att de lärare jag baserat min undersökning på inte ger SVA B-kurser som kan anses vara 

likvärdiga. Det beror dels på att man tolkar styrdokumenten olika vilket många gånger beror 

på ett bristande samarbete med kollegor. Det beror också på att lärarna väljer bort 

skönlitteratur som anses vara för svår för eleverna, och då styr elevernas språkliga nivå 

innehållet vilket naturligtvis leder till skillnader i innehållet beroende på vilken elevgrupp 

lärarna undervisar. Dessa slutsatser baseras både på min och Groths undersökning, och man 

konstatera att resultaten i våra undersökningar är likartade. 

5.3 Jämförelse mellan SV B och SVA B 
Jag har ovan försökt belysa ifall olika lärare som undervisar samma kurser ger eleverna 

likvärdiga förutsättningar för fortsatta studier. Ett av mina syften med detta arbete var också 

att undersöka likvärdighetsaspekten mellan Svenska B och Svenska som andraspråk B 

eftersom de ger samma behörighet till fortsatta studier.  

   Man kan konstatera att innehållet varierar mellan kurserna SV B och SVA B. I detta arbete 

har det framkommit att lärarna i SV B undervisar om de äldre litterära epokerna, även om det 

skiljer sig åt hur ingående lärarna gör det beroende på om det är elever som läser yrkes- eller 

studieförberedande program. Lärarna i SVA B menar att de äldre epokernas texter är för svåra 

för andraspråkselever vilket gör att de utelämnas eller undervisas väldigt kortfattat utan att 

eleverna får läsa exempel på texter.  

   Det har också framkommit att eleverna i SV B och SVA B får olika mycket 

undervisningstid då det gäller litteraturdelen. 4 av 5 lärare i SV B uppger att de använder 

mellan 60-75% av undervisningstiden till litteraturdelen medan de 4 lärarna i SVA B uppger 

att de använder 20-50% av undervisningstiden till samma moment. Även detta visar att 

innehållet i kurserna skiljer sig åt då det är omöjligt att hinna med samma moment på markant 

mycket mindre tid. 

   Det är viktigt att komma ihåg att det finns skillnader i kursplanerna, som jag redogjort för i 

kap.2, som delvis förklarar skillnaderna, jag tänker då närmast på att kursplanen i SVA B 

tydligt säger att fokus ska ligga på svensk 1900-talslitteratur. Samtidigt står det att eleverna 

ska läsa skönlitteratur från olika tider och kulturer, något som lärarna i detta arbete inte alltid 

erbjuder eleverna. 

   Orsakerna till ovan nämnda skillnader har jag varit inne på tidigare men de viktigaste 

orsakerna beror på att andraspråkseleverna har för dåliga språkkunskaper när de påbörjar sina 

studier på B-kursen vilket gör att lärarna väljer bort viss skönlitteratur och tvingas lägga 

mycket av kursens tid på att stärka elevernas språkliga färdigheter istället. 
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   Med stöd av detta påstår jag att de bägge kurserna inte kan anses ge eleverna samma 

förutsättningar för fortsatta studier trots att de ger samma behörighet. 

 

5.4 Validitet 
   Denna undersökning bygger på några fallstudier och är för liten för att man ska kunna dra 

några generella slutsatser, trots att jag valde att jämföra mina resultat med Groths för att öka 

generaliserbarheten något.  

   Ett problem jag upplevde när jag intervjuade lärarna var att det ibland var svårt för dem att 

komma ihåg vilken litteratur från olika epoker som använts och att det var svårt för eleverna 

att komma ihåg exakt vad man gjorde när man läste om t.ex. Antiken. Ett annat problem med 

undersökningen var att den gjordes under september månad vilket medförde att eleverna inte 

hunnit så långt in i kursen och därför hade svårt att uttala sig om vissa frågor, t.ex. frågan om 

vilka epoker och författare de läst eller ska läsa. Kanske hade undersökningen tjänat på att 

genomföras i slutet av vårterminen. 

   Intervjuerna med eleverna gav undersökningen ytterligare ett perspektiv men för att få en 

mer tillförlitlig bild av vad litteraturundervisningen består av och hur den gestaltar sig i 

klassrummet skulle det vara intressant att komplettera undersökningen med klassrums-

observationer.  

 

5.5 Avslutande kommentarer 
Jag har i detta arbete kommit fram till att det innehållet inom samma kurs kan variera 

beroende på vilken lärare som tolkar styrdokumenten och genomför undervisningen, något 

som gäller för både SV B och SVA B. Jag anser att jag även har visat att kurserna SV B och 

SVA B inte tycks ge eleverna samma förutsättningar för fortsatta studier eftersom innehållet 

och undervisningstiden skiljer sig åt beträffande litteraturdelen i kurserna. Vissa av 

skillnaderna kan förklaras av kursplanernas olika innehåll, som att kursplanen för SVA B 

trycker på att fokus ska ligga på 1900-talslitteratur. 

   I detta arbete har jag som förklaring till skillnaderna mellan kurserna lyft fram elevernas 

nivå i språket och också lyft fram att det vore önskvärt att just deras språkliga kunskaper vore 

bättre när de påbörjar studierna på B-nivå, något som faktiskt gäller både för elever med 

svenska som modersmål och för elever med svenska som andraspråk. Det skulle därför vara 

intressant för framtida forskning att belysa huruvida andraspråkselever får den 

undervisningstid som behövs på de mer grundläggande nivåerna, SFI (Svenska för 
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invandrare) och Sas (Svenska som andraspråk upp till årskurs 9-nivå), för att uppnå den nivå 

på språket som behövs för att tillgodogöra sig innehållet i B-kursen på ett tillfredsställande 

sätt. Skillnaderna mellan SV B och SVA B anser jag skulle kunna vara mindre om eleverna 

fått den tid på sig som krävs för att uppnå den nivå som Cummins kallar CALP, vilket jag tror 

är nödvändigt för att klara av att resonera abstrakt kring litteratur, kunna göra kopplingar till 

egna erfarenheter och göra jämförelser mellan dåtidens och nutidens tankar och idéer. Det 

skulle också vara intressant att undersöka om den litteratur som andraspråksinläraren möter 

från grundläggande nivåer upp till SVA B-nivå har en progression i språklig svårighetsgrad 

som är anpassad för att på bästa sätt stimulera andraspråksinlärningen. Detta skulle kunna 

göras med utgångspunkt i Pinemanns processbarhetsteori och Krashens inflödeshypotes. 

   Även några av lärarna i SV B påtalar att elever med svenska som modersmål har en nivå på 

språket som gör att läsförståelse och annan språkträning ibland känns viktigare än 

litteraturstudier. Det vore även där intressant att undersöka hur undervisningen ser ut i de 

lägre årskurserna för att se om den litteratur eleverna möter har en progression i 

svårighetsgrad som stimulerar språkutvecklingen på bästa sätt. 

   Economou skriver, som jag nämnde i inledningen och i bakgrunden, att skolverksamheten 

för elever med annat modersmål än svenska lämnar en del att önska och efter att ha genomfört 

min undersökning kan jag inte annat än dela hennes uppfattning. Förutom de brister hon tar 

upp har detta arbete bekräftat Groths resultat att undervisningen i SVA och SV inte ger 

eleverna samma förutsättningar. Anledningen till den slutsatsen är att innehållet i 

litteraturundervisningen skiljer sig åt samt att undervisningstiden på detta moment är olika för 

elever som läser SVA jämfört med dem som läser SV. Dessa tre undersökningar tillsammans 

hoppas jag kan leda till en diskussion om ämnets innehåll och organisation, så att det svenska 

skolväsendet i framtiden kan erbjuda alla en skola som ger jämlika förutsättningar. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Sammanställning av Groths resultat 
Sammanställning av Groths resultat, hela hennes resultat och diskussion kan läsas i 
Litteraturundervisning i Svenska B och Svenska som andraspråk – hur lärare tolkar 
kursplanerna och hur de genomför undervisningen (Groth, 2007). 
 
Intervjufrågor Eva – Svenska B Per – Svenska B Britt – Svenska B Siv – Svenska 

som andraspråk 
B 

Sten – Svenska 
som andraspråk 
B 

Bakgrund Gymnasiet, 35 
år, lärare i 4 år 

Gymnasiet, 31 
år, lärare i 5,5 år 

Komvux, 64 år, 
lärare i 44 år 

Gymnasiet, 39 
år, lärare i 10 år 

Komvux, 62 år, 
lärare i 33 år 

Anv. av officiella/lokala 
kursplaner 

Har läst den 
officiella ett 
antal gånger, 
utgår från den 
vid planering 

Planerar utifrån 
den officiella 
kursplanen 

Planerar utifrån 
en lokal 
kursplan 

Läser den 
officiella ibland 

Planerar utifrån 
en lokal 
kursplan 

Samverkan med 
kollegor 

Ingen 
organiserad 
samverkan men 
de diskuterar 
ofta 

Det finns vissa 
generella ök. på 
skolan, samv. 
vid 
ämnesövergr. 
arb, diskuterar 
ibland med 
kollegor. 

Ingen 
samverkan 

Samv. vid 
ämnesövergr. 
arb. diskuterar 
ofta med en 
kollega 

Samverkar alltid 
med en kollega 

Elevinflytande Över arbets- 
och 
redovisn.sätt, ej 
innehåll 

Över arbets- och 
redovisn.sätt, ej 
innehåll 

Över arbets- 
redovisn.sätt, 
tid, ej konkret 
innehåll 

Över arbets- 
redovisn.sätt, tid, 
ej  innehåll 

Eleverna får ha 
åsikter och 
förslag gällande 
planeringen 

Fördelar/nackdelar med 
styrdokumentens 
allmänna formuleringar 

Fördelar: frihet 
gällande 
kursinneh, 
möjligh till 
individanpassn., 
underlättar 
ämnesövergr. 
arb. 
Nackdelar: risk 
för stora 
skillnader i 
kursinnehåll 
mellan olika 
lärare, friheten 
är arbetsam  

Fördel: frihet 
gällande 
kursinnehåll 
Nackdel: risk 
för stora 
skillnader i 
kursinnehåll 
mellan olika 
lärare 

Fördel: frihet att 
välja 
kursinnehåll 
Nackdel: risk för 
stora skillnader i 
kursinnehåll 
mellan olika 
lärare 

Fördel: möjligh. 
till 
individanpassn.  
Nackdel: svåra 
att tolka för 
nyutexaminerade 
– få kollegor att 
tala med 

Fördel: frihet 
gällande 
kursinnehåll 
Nackdelar: inga 

Texturval Trad. 
västerländskt 

Trad. 
västerländskt 

Trad. 
västerländskt 

Trad. 
västerländskt 

Trad. 
västerländskt 

Grunder för texturval Plockar texter 
ur olika 
läromedel, 
eleverna ska 
kunna förstå, 
känner sig styrd 
av sin egen utb. 

Är styrd av vad 
som finns att 
tillgå på skolan, 
ska tillföra 
eleverna något 

Är styrd av 
läromedel och 
klassuppsättn. 
som finns att 
tillgå på skolan, 
efter eget skön, 
målgrupp 

Elevernas 
språkliga nivå, 
är styrd av vad 
som finns att 
tillgå på skolan 

Efter eget skön 

Andel tid av tot. för 
litteraturundervisning 

Ca 70 % Ca 70 % Ca 75% Ca 30 % Ca 50% 

Räcker 
undervisningstiden till? 

Egentligen inte, 
svenskämnet är 
oändligt 

Inte på långa 
vägar 

Absolut inte Inte på långa 
vägar 

Absolut inte 

Till vad skulle du vilja 
ha mer tid? 

Språksociologi, 
drama 

Planering, 
fortbildning, 
diskussion med 
kollegor 

”Allt”, men 
specifikt till 
1900-tal, 
författarporträtt 

Sptråkträning; 
läsa, skriva 

Språkinlärning 
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Bilaga 2 Intervjufrågor till lärare i SV B 

 
Lärare för kurs:        Ålder:          Antal år i yrket: Utbildning: 
 
1. Hur mycket använder du dig av de officiella kursplanerna när du planerar för 
lektioner? 
 
2. Finns det lokala kursplaner på skolan? 
 
3. I så fall, hur använder du dig av dem? 
 
4. Planerar du din undervisning i samverkan med andra lärare? 
 
5. Kan du beskriva hur det går till? 
 
6. Vilket inflytande har eleverna i utformningen av undervisningen? 
 
7. Hur ser du på det faktum att styrdokumenten är allmänt formulerade? Fördelar? 
Nackdelar? 
 
8. Vilka texter och författare från olika epoker har du/ni valt att arbeta med i din 
undervisning i Svenska B/ Svenska som andraspråk B? 
- Vad grundar sig dessa val på, dvs. varför har du valt just dem? 
- Kan du beskriva hur undervisningen ser ut? 
- Hur mycket undervisningstid uppskattar du att du avsatt för eleverna till 
studier av texter och författare från olika epoker? 
- Upplever du att undervisningstiden räcker till för det du tycker ska finnas 
med i kursen? 
- Vad känner du att du skulle vilja ha mer tid för? 
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Bilaga 3 Intervjufrågor till lärare i SVA B 
 
Lärare för kurs:        Ålder:          Antal år i yrket: Utbildning: 
 
1. Hur mycket använder du dig av de officiella kursplanerna när du planerar för 
lektioner? 
 
2. Finns det lokala kursplaner på skolan? 
 
3. I så fall, hur använder du dig av dem? 
 
4. Planerar du din undervisning i samverkan med andra lärare? 
 
5. Kan du beskriva hur det går till? 
 
6. Vilket inflytande har eleverna i utformningen av undervisningen? 
 
7. Hur ser du på det faktum att styrdokumenten är allmänt formulerade? Fördelar? 
Nackdelar? 
 
8. Vilka texter och författare från olika epoker har du/ni valt att arbeta med i din 
undervisning i Svenska B/ Svenska som andraspråk B? 
- Vad grundar sig dessa val på, dvs. varför har du valt just dem? 
- Kan du beskriva hur undervisningen ser ut? 
- Hur mycket undervisningstid uppskattar du att du avsatt för eleverna till 
studier av texter och författare från olika epoker? 
- Upplever du att undervisningstiden räcker till för det du tycker ska finnas 
med i kursen? 
- Vad känner du att du skulle vilja ha mer tid för? 
 
9. Anser du att kunskapskraven för godkända studier på Sas är tillräckliga för att 
studera vidare på gymnasienivå? 
 
10. SvB såväl som Sv2B ger ju grundläggande behörighet i Svenska/Svenska som 
andraspråk för högre studier. Anser du att de är likvärdiga, dvs. att eleverna får 
samma förutsättningar för högre studier? 
 
11. Är det något i kursutformningen i de olika kurserna som du skulle vilja ändra 
på? 
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Bilaga 4 Intervjufrågor till elever i SV B 
Vilken lärare har du? 
Ålder? 
 
1. Känner du till att det finns kursplaner för Svenska B? 
   Har ni i klassen diskuterat innehållet i kursplanerna? 
   Är det något moment i kursplanerna som du tycker verkar svårare än andra moment? 
 
2. Har ni elever varit med och fått påverka kursens utformning? T.ex. innehåll, 
    redovisningsformer m.m. 
   Är det viktigt att få vara med och påverka kursens utformning? 
 
3. I B-kursen ingår det att läsa om olika författare och texter från olika epoker. Vilka epoker 
    har ni läst om? Vilka författare och texter har ni läst? 
   (Ev. följdfråga vad ni ska läsa om?) 
 
4. Vad gör ni på lektionerna när ni studerar olika epoker och författare? 
 
5. Hur mycket tid använder ni åt litteraturstudier om du jämför med andra moment på kursen,  
    t.ex. grammatik, skrivträning, muntliga uppgifter m.m.? 
 
6. Tycker du att tiden ni får för litteraturstudier räcker? 
 
7. Vad skulle du vilja använda mer tid åt på B-kursen? 
 
8. Tycker du att dina kunskaper i det svenska språket räcker till för att klara av B-kursen på ett 
    bra sätt? 
 
9. Om man har godkänt betyg i Svenska som andraspråk eller i Svenska B är man behörig att  
    söka till t.ex. studier på universitet. Tror du att en elev som är godkänd i Svenska som 
    andraspråk B har samma förutsättningar att klara av studier på universitet som en elev som 
    har godkänt i Svenska B? 
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Bilaga 5 Intervjufrågor till elever i SVA B 
Vilken lärare har du? 
Ålder? 
Modersmål? 
Har du tidigare läst svenska som andraspråk eller svenska? 
Hur länge har du studerat det svenska språket? 
Tidigare skolgång i Sverige och i hemlandet? 
 
1. Känner du till att det finns kursplaner för Svenska B? 
   Har ni i klassen diskuterat innehållet i kursplanerna? 
   Är det något moment i kursplanerna som du tycker verkar svårare än andra moment? 
 
2. Har ni elever varit med och fått påverka kursens utformning? T.ex. innehåll, 
    redovisningsformer m.m. 
   Är det viktigt att få vara med och påverka kursens utformning? 
 
3. I B-kursen ingår det att läsa om olika författare och texter från olika epoker. Vilka epoker 
    har ni läst om? Vilka författare och texter har ni läst? 
   (Ev. följdfråga vad ni ska läsa om?) 
 
4. Vad gör ni på lektionerna när ni studerar olika epoker och författare? 
 
5. Hur mycket tid använder ni åt litteraturstudier om du jämför med andra moment på kursen,  
    t.ex. grammatik, skrivträning, muntliga uppgifter m.m.? 
 
6. Tycker du att tiden ni får för litteraturstudier räcker? 
 
7. Vad skulle du vilja använda mer tid åt på B-kursen? 
 
8. Tycker du att dina kunskaper i det svenska språket räcker till för att klara av B-kursen på ett 
    bra sätt? 
 
9. Om man har godkänt betyg i Svenska som andraspråk eller i Svenska B är man behörig att  
    söka till t.ex. studier på universitet. Tror du att en elev som är godkänd i Svenska som 
    andraspråk B har samma förutsättningar att klara av studier på universitet som en elev som 
    har godkänt i Svenska B? 
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Bilaga 6 Exempel på transkriberade intervjuer från en lärare och en 
elev 
 
Birgitta SV B (Lärare) 
 
– Vad undervisar du i nu? 
– Har större delen av min tjänst på IVIK men har även en Sv B-kurs på elprogrammet. 
– Hur gammal är du? 
– Precis 50 fyllda! 
– Hur länga har du jobbat som lärare? 
– Oj, det är, få se nu… 24 år måste det bli. 
– Vad har du för utbildning? 
– Jag är adjunkt i svenska och religion samt att jag läst A-nivå i svenska som andraspråk. 
 
– Hur mycket använder du dig av de officiella kursplanerna när du planerar för 
lektioner? 
– Ganska mycket, i synnerhet i början, i samband med utvecklingssamtal, avstämningar och 
när det börjar komma till betygssättning och värdering av elevarbeten. Vid nationella 
proven… där finns de ju också med, det hänvisas ju hela tiden till olika delar av 
styrdokumenten. 
– När du planerar själva undervisningen då, använder du styrdokumenten då? 
– Jag har nog gjort så här att när jag planerat ett moment, då har det varit så att jag försökt 
konkretiserat vad eleverna ska göra, vad de ska uppnå, och sedan tittat i betygskriterier och 
styrdokument och se om jag har lagt mig där styrdokumenten säger att jag ska vara. När jag 
formulerar vad eleverna ska uppnå för G-, VG- och MVG-nivå försöker jag plocka 
formuleringar eller göra omskrivningar när jag skriver vad som krävs för olika betyg. När det 
fungerar och man har tid att planera så då gör jag det innan jag kör igång momentet, både för 
att jag själv vet var det ska landa och vad de ska kunna, och för att de ska ha det med sig 
under resans gång. 
 
– Finns det lokala kursplaner på skolan? 
– Nej inte här. På Komvux hade vi arbetsgrupper i de olika kurserna där vi diskuterade hur vi 
skulle konkretisera olika moment vilket var väldigt nyttigt. Vi utvecklade hela tiden kursen. 
Här jobbade jag mycket själv och några lokala kursplaner hörde jag inte talas om. Dessutom 
kunde jag inte delta på konferenserna eftersom det krockade med min undervisning. 
 
– Planerar du din undervisning i samverkan med andra lärare? 
– Inte här, mycket ensamarbete. Byter ibland några ord med en rumskollega men inget 
strukturerat samarbete. På Komvux var det mer då det var mer inbyggt i systemet, vi hade 
våra träffar där vi diskuterade olika saker. Sen gjorde man så klart sin egen variant på det hela 
beroende på den elevgrupp man hade. 
 
– Kan du beskriva hur det gick till? 
– Vi tittade på hela kursen och diskuterade vad styrdokumenten kunde resultera i för konkreta 
moment. Pratade också mycket om hur man kunde jobba med olika moment, t.ex. om vi 
skulle göra affischer som grupparbete eller något annat. En gång bestämde vi oss för att 
eleverna skulle göra ett sommarprogram där de skulle ”spränga in” olika moment från kursen. 
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Vi gjorde också pärmar där vi delade med oss av olika saker vi gjort som var tillgängliga för 
alla. 
 
– Vilket inflytande har eleverna i utformningen av undervisningen? 
– De har ett inflytande bl.a. genom att man träffar de i början och då ser man vilka de är samt 
hör och läser om vad de har för förväntningar på kursen och vad de tycker om ämnet. Utifrån 
det anpassar man sedan till eleverna. Sen kan det också vara så att man pratar med eleverna 
om vi ska göra så här eller så här. Men jag tycker svenska är ett ämne som är svårare att 
eleverna är med och utformar än t.ex. religion som jag också undervisar i.  
 
– Hur ser du på det faktum att styrdokumenten är allmänt formulerade? Fördelar? 
Nackdelar? 
– Nackdelen kan vara att vad man än gör så känner man att man kunde läsa in mycket mer 
och att det förmodligen är lättare att skriva abstrakta kursmål när man slipper se eleven 
framför sig och verkligen fundera på vad som är realistiskt för den här 16-åringen att klara av. 
Fördelen är att jag kan tolka och anpassa efter den elevgrupp som jag har. 
 
– Vilka texter och författare från olika epoker har du/ni valt att arbeta med i din 
undervisning i Svenska B? 
– Väldigt mycket styrs av vilka läroböcker som finns tillgängliga. Men man måste ju ändå 
välja ut i alla fall, men jag har nog inte haft någon tydlig princip hur jag gör när jag väljer 
vissa texter och väljer bort andra. Det har nog legat lite omedvetet utifrån vilka elever jag har 
och kanske försökt känna vad som legat lite i tiden. En gång valde jag Ringaren i Notredam 
just i den vevan när Disney släppte den, då blev det intressant att göra jämförelser hur de hade 
tolkat den och hur Disney tolkat den. Jag tror nog man kan säga att urvalet är traditionellt 
västerländska, helt klart. 
– Vad grundar sig dessa val på, dvs. varför har du valt just dem? 
(Se svar föregående fråga) 
– Kan du beskriva hur undervisningen ser ut? 
– Kursen jag har nu med ”el-pojkarna” är väldigt summarisk, korsordsversionen. De ska veta i 
vilken ordning epokerna kommer, väldigt basic. Gemene man vet inte mycket mer tror jag 
och har man en grupp som ska bli elektriker som kommit in med låga poäng till gymnasiet så 
anpassar jag det där efter. Jag plockar ut ett enda verk från varje epok, en text. Det är viktigare 
för dem att träna på att skriva och uttrycka sig själv, det som de konkret kan ha nytta av i sitt 
kommande arbetsliv. 
– Hur mycket undervisningstid uppskattar du att du avsatt för eleverna till 
studier av texter och författare från olika epoker? 
– För ”el-pojkarna” är det mindre än 50 % men med elever som har mer ”på fötterna” blir nog 
procenttalet högre, åtminstone 60 %. 
– Upplever du att undervisningstiden räcker till för det du tycker ska finnas 
med i kursen? 
– Nej! Det tycker man väl aldrig? Det kontinuerliga läsandet och skrivandet, hanteringen av 
vardagssvenskan, formulera sig till myndigheter och allt sånt där skulle finnas med under alla 
gymnasieår. Det är många som startar på en nivå långt under den nivå man önskar de skulle 
ha när de lämnar skolan. Det kräver mycket tid. 
– Vad känner du att du skulle vilja ha mer tid för? 
– Ja, det är ju det jag just sa. 
 
– Är det något i kursutformningen i Sv B som du skulle vilja ändra 
på? 
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– Jag tycker att B-kursen skulle vara valbar, då menar jag Sv B. Ett alternativ skulle vara en 
utvidgad A-kurs med inslag ur C-kursen under alla tre år. C-kursen fokuserar ju på att 
kommunicera och använda språket i praktiska situationer. Kunna förbereda och göra en bra 
muntlig presentation, att formulera en rapport efter t.ex. praktik. Jag vet att den litterära kanon 
är viktig för det gemensanna kulturarvet men jag vet också hur verkligheten ser ut. Antingen 
är man en läsande människa eller så är man inte där än, då är det svårt att nå de mål som finns 
i B-kursen. Man kanske är intresserad av livsöden och vad som hänt under olika tider men 
man kanske tillgodogör sig det på andra sätt. B-kursen kan vara det den är men vara för de 
som vill, B-kursen är på många sätt en ganska speciell kurs. 
 
– Anser du att kunskapskraven för godkända studier på Sas är tillräckliga för att 
studera vidare på gymnasienivå? 
– Jag vet att de elever som kommer från oss på IVIK brukar klara sig bra på A-kursen men det 
är också så att det kommer elever från grundskolan som är godkända på årskurs 9-nivå som 
det inte går så bra för. Tyvärr är det nog så att olika skolor ställer olika krav. 
 
 
-SvB såväl som Sv2B ger ju grundläggande behörighet i Svenska/Svenska som 
andraspråk för högre studier. Anser du att de är likvärdiga, dvs. att eleverna får 
samma förutsättningar för högre studier? 
– (tystnad) Om eleverna får en undervisning som sätter på fokus på ordförståelse och hjälper 
de vidare så att de vågar blotta sig och jobba med sitt skriftspråk tror jag att den kursen är 
vettig. De ska inte bara behöva känna att de ”hänger med” i en vanlig kurs utan att de ska få 
känna att den här läraren kan förklara för mig varför det blir fel när jag gör så här och vad det 
finns för regel som jag kan stötta mig på för att göra rätt. De ska också få mera tid att förstå 
ord och mindre text att bearbeta, så att de hittar en modell för att samla ord och förstå texter 
bättre och bättre, det är sånt de behöver som jag ser det. Så om läraren klarar av det tror jag att 
kursen kan ge en bra grund för fortsatta studier, men det hänger som sagt mycket på läraren. 
 
Suppatra SVA B (Elev) 
 
Läser kursen på 2 terminer på Komvux 
-Vilken lärare har du? 
-Veronica 
-Ålder?  
-31 
-Modersmål? 
-Thailändska 
-Har du tidigare läst svenska som andraspråk eller svenska? 
-Jag har läst svenska som andraspråk, men när jag läste till undersköterska i tre terminer var 
det med svenska, bara tre invandrare. 
-Hur länge har du studerat det svenska språket? 
-Nästan 6 år 
-Tidigare skolgång i Sverige och i hemlandet? 
-Jag gick bara 6 år i grundskolan, väldigt lite. 
 
-Känner du till att det finns kursplaner för Svenska som andraspråk B? 
-Du menar hur man ska nå målen eller? Betygskriterier? 
-Ja, det är en del av kursplanerna. 
-Ja, det vet jag vad det är. 
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-Har ni i klassen diskuterat innehållet i kursplanerna? 
-Det har vi gjort. Vi har också fått papper så vi kan läsa. Hon har också pratat i klassen att 
man ska kunna den och den och den för att bli godkänd. 
-Är det något moment i kursplanerna som du tycker verkar svårare än andra moment? 
-Jag vet inte…Jag är inte så bra på svenska, jag har inte så bra erfarenhet, skolbakgrund. Jag 
försöker följa instruktionerna till uppgifterna men jag vet inte om det blir rätt. Jag har inte 
tekniken för att skriva uppsats eller referat. Många har gått mer i skolan och då är det enklare. 
Jag har nästan lärt mig allt i Sverige. Men det är jättesvårt att läsa många böcker, man hinner 
inte, sen ska man lämna in recension. Det är inte kul. 
-Har ni elever varit med och fått påverka kursens utformning? T.ex. innehåll, 
redovisningsformer m.m. 
-Boken  kanske, om vi ska läsa en bok kan vi få välja. Jeanette har en lista som vi kan välja 
ifrån.  
-Är det viktigt att få vara med och påverka kursens utformning? 
-För mig jag vet inte. Jag tycker lärare ska bestämma och eleven följa efter, så var det i 
Thailand och det är jag van vid. Jag vågar inte säga så mycket så, det sitter i ryggmärgen. 
 
-I B-kursen ingår det att läsa om olika författare och texter från olika epoker (tider). 
Vilka epoker har ni läst om? Vilka författare och texter har ni läst? 
-För mig är det jättesvårt, jag har aldrig läst om sånt förut. 
-Jag förstår det. 
-Vi har läst om Antiken och Medeltiden. Vi har just gjort prov. Vi läste om Homeros och så. 
 
-Vad gör ni på lektionerna när ni studerar olika epoker och författare? 
Läraren berättar och skriver på tavlan, sen säger hon vilken sida vi ska läsa. Ibland arbetar vi i 
grupper också. 
 
-Hur mycket tid använder ni åt litteraturstudier om du jämför med andra moment på 
kursen, t.ex. grammatik, skrivträning, muntliga uppgifter m.m.? 
-Vi arbetar mycket med att skriva och lära oss om litteratur, det är de största delarna. 
Grammatik är det inte så mycket av, men på A-kursen var det mer. Litteratur kanske är 40%, 
sen lika mycket skrivning. 
 
-Tycker du att tiden ni får för litteraturstudier räcker? 
-Jag tycker det är bra. Nu läser jag inte så många andra ämnen samtidigt så nu har jag mycket 
tid till svenskan, förra terminen var det också ma och eng. Det var svårt att hinna då. Två 
terminer blir bra. 
 
-Vad skulle du vilja använda mer tid åt på B-kursen? 
-Jag har ganska svårt med läsförståelsen tycker jag. Kanske vi kunde träna mer.   
 
-Tycker du att dina kunskaper i det svenska språket räcker till för att klara av B-kursen 
på ett bra sätt? 
-Jag tänker att det alltid är svårt. Jag har så lite skolbakgrund så jag måste hela tiden kämpa. 
Varje gång jag börjar i en ny kurs känns det jättesvårt. I B-kursen är det mycket litteratur som 
jag aldrig läst om i mitt hemland så det är så mycket att lära sig. Men jag försöker hela tiden 
kämpa och jag tror det kommer gå bra. 
 
-Om man har godkänt betyg i Svenska som andraspråk eller i Svenska B är man 
behörig att söka till t.ex. studier på universitet. Tror du att en elev som är godkänd i 
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Svenska som andraspråk B har samma förutsättningar att klara av studier på 
universitet som en elev som har godkänt i Svenska B? 
-Det beror på hur man är. Om man läser mycket och tränar mycket hemma, som jag t.ex., så 
kanske man kan klara sig bra på universitetet. Men om man inte tycker om att läsa och träna 
kanske det blir svårt eftersom det alltid kommer vara så att det är saker som man inte riktigt 
förstår som de från Sverige förstår. Vissa klarar sig och andra inte, det beror på vem man är. 
-Så du tror inte det spelar någon roll vilken kurs man har gått innan? 
-Det är klart att svenskar har det lättare med språket på universitetet men om man vill och 
försöker tror jag alla kan klara det. 
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