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Svenska som andraspråk förefaller ha en lägre status än svenskämnet utifrån en 
vedertagen samhällsdiskurs. I debatten kring svenskämnena blir ofta eleverna 
slagträn för att främst visa på det negativa med svenska som andraspråks-
ämnet. I rapporter från Skolverket, granskningar från Skolinspektionen och 
tidigare forskning framhålls bland annat att styrdokumenten för just ämnet 
svenska som andraspråk framstår som otydliga och att det därför saknas en 
samsyn kring vilka elever som ska läsa respektive svenskämne och hur 
undervisningen i ämnena ska organiseras.  

I min presentation tar jag avstamp i uppdelningen mellan skolans två 
svenskämnen, för att nyansera bilden av svenska som andraspråk och ta 
elevernas perspektiv. Utifrån en etnografisk studie på en högstadieskola 
presenteras hur elever som läser svenska som andraspråk själva förhåller sig till 
uppdelningen mellan svenskämnena. I presentationen lyfter jag hur elevernas 
resonemang präglas av större samhälleliga idéer och diskurser om svenskhet 
och invandrarskap. Eleverna är medvetna och håller med om ämnets låga status, 
samtidigt som de uppskattar undervisningen i ämnet och använder den som en 
resurs för skolframgång. Jag vill därmed visa hur eleverna, oavsett vilket ämne 
de själva läser, förhåller sig på ett ambivalent och ofta motstridigt sätt som på 
en och samma gång undergräver och uppvärderar den status som ämnet 
svenska som andraspråk har i relation till svenskämnet. Avslutningsvis 
diskuterar jag vad detta kan få för konsekvenser för skolans organisering av och 
undervisning i svenskämnena.  
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