
Skolämnet svenska som andraspråk i kolliderande 
diskurser. Ett forskningsprojekt om SVA i tre 
gymnasieskolor  

Christina Hedman och Ulrika Magnusson  

Presentationen baseras på ett längre forskningsprojekt om skolämnet svenska 
som andraspråk (sva) i såväl gymnasiet som grundskolan. Här fokuserar vi 
specifikt på skolämnet svenska som andraspråk i tre gymnasieskolor med hög 
andel utlandsfödda elever, där en majoritet av eleverna studerade sva, utifrån 
sva-lärarnas och elevernas perspektiv. Vi följde specifikt tre behöriga och erfarna 
lärare i deras sva-undervisning under mer än 1,5 år.  

I våra analyser tar vi fasta på rådande diskurser om sva-ämnets bristande 
legitimitet i förhållande till svenskämnet och frågar varför elever väljer att 
stanna kvar i sva trots ämnets bristande legitimitet; hur lärarna ser på sin roll 
som sva-lärare och sva-ämnets legitimitet); samt hur lärarna och eleverna i sva 
förhåller sig till de mål om flerspråkighet som finns i gymnasieämnet.  

Generellt lyfter såväl elever som lärare betydelsen av pedagogisk stöttning i sva-
ämnet, där negativa diskurser om ämnet som lågkvalitativt och trivialt utmanas. 
Stöttningen gällde även läsning av skönlitteratur som var omfattande i flera av 
klassrummen. Därutöver framkommer värdet av flerspråkighetsaspekterna i 
ämnets målbeskrivning, om än i olika grad.  

Resultaten visar vikten av att undersöka undervisningspraktiker i skolämnet sva, 
med hela dess komplexitet, där lärarna och eleverna är i fokus. Sådana studier 
har hittills i stor utsträckning saknats. De motdiskurser som framkommer i 
förhållande till de negativa diskurser som finns om sva i akademiska texter 
ligger i linje med symposiets fokus på elevernas möjligheter till lärande och 
lärares och elevers handlingsutrymme. Implikationerna för lärares arbete finns 
bland annat i ovan belysta aspekter av andraspråksundervisning som elever 
uppfattar som centrala, liksom enskilda skolors genomförande av ämnet. 
Presentationen ger också en fingervisning om hur lärare kan förstå kolliderande 
diskurser om sva-ämnet i förhållande till likvärdighet, såsom skillnaden mellan 
en samma-för-alla-diskurs visavi en-likaförutsättningar-diskurs.  
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