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SAMMANDRAG 
 
I denna studie undersöker jag hur några före detta IVIK–elever har lyckats med sina 

gymnasiestudier på ett treårigt nationellt program. Jag har intervjuat fyra informanter, två 

flickor som läser sitt andra år och två pojkar som läser sitt tredje och sista år. Viktigt att 

påpeka är att de elever som intervjuats i denna studie är mycket ambitiösa och målmedvetna 

och att det endast genom dessa fyra fallstudier är omöjligt att dra några generella slutsatser. 

Genom intervjuer och analys av informanternas betyg kan konstateras att just dessa har 

lyckats väl med sina valda programstudier. Det språkliga inflödet, stöttning och motivation är 

några av de faktorer som informanterna har gemensamt och som bidragit till deras goda 

studieresultat. I mångt och mycket stämmer den litteratur som finns om andraspråksinlärning 

och studieframgång väl in på mina informanter.  
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1 INLEDNING 
 
Denna studie handlar om sent ankomna utrikesfödda gymnasieungdomar som efter 

något/några år på IVIK (Individuella val introduktionskurs för invandrare) påbörjat ett 

nationellt program. Eleverna ska förbättra sig i det svenska språket samtidigt som de också 

förväntas klara av övriga ämnesstudier på sitt andraspråk. Jag har upptäckt att det inte finns 

några egentliga djupstudier om dessa ungdomars skolsituation och har därför valt att 

undersöka hur några av dessa ungdomar lyckas med sina gymnasiestudier.  

 

2 BAKGRUND 
 
Jag har varit språklärare sedan 1997 och har länge haft ett intresse för 

andraspråksundervisning. Hösten 2003 sökte jag en projektanställning på ett gymnasium i en 

mellanstor svensk stad där uppgiften var att vara med att starta och bygga upp ett nytt 

program IVIK, samt att undervisa i svenska som andraspråk på programmet. De som läser 

detta program är relativt nyanlända i landet och saknar betyg i ett eller flera av de tre 

kärnämnen som krävs för att kunna söka sig till nationella program på gymnasienivå. 

Eleverna på IVIK är mellan 16 och 19 år gamla. Många av eleverna är eller blir därmed för 

gamla för att förberedas för gymnasieutbildning och ska istället förberedas för arbetslivet eller 

för fortsatta studier inom folkhögskolan eller vuxenutbildningen. Det stora och övergripande 

målet är dock att förbereda flertalet elever för de olika nationella program som finns på 

gymnasienivå. Detta är även oftast det mål eleverna själva, samt också deras föräldrar, 

eftersträvar. Att komma in på ett nationellt program blir en sorts status. För att bli antagen till 

ett nationellt gymnasieprogram krävs minst betyget godkänd i de tre kärnämnena svenska som 

andraspråk, matematik och engelska. I undersökningskommunen räcker dock att bli godkänd i 

de två förstnämnda ämnena, då engelska är ett ämne dessa andraspråksinlärare har dispens 

från. Problemet är emellertid att de konkurrerar på samma villkor som övriga blivande 

gymnasieungdomar, som har nioårig svensk grundskola bakom sig och då även slutbetyg från 

densamma.  

 För ca sex år sedan fanns det endast ett IVIK i undersökningskommunen, men inom 

kommunen var man inte riktigt nöjd med resultatet för dessa ungdomar, som förväntades 

klara av gymnasiet. Det politiska målet var att 85 procent av ungdomarna skulle lämna 

gymnasiet med behörighet till högskolestudier. Detta mål gällde även denna kommuns IVIK-

ungdomar. Endast 20 procent av de sent anlända ungdomarna klarade dock av gymnasiet med 
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behörighet till vidare studier på universitet/högskola enligt en undersökning från 2002 som 

genomfördes av Eva Svensson, dåvarande biträdande rektor på ett av kommunens gymnasier 

(EskilstunaKuriren 2002). Svensson undersökte 222 elever som gick IVIK i 

undersökningskommunen under åren 1991–1997. Ungdomarna hade vitt skilda bakgrunder 

beträffande studier i hemlandet, ekonomiska och sociala förhållanden. Från Mellanöstern, 

främst Kurdistan, kom hälften av de undersökta ungdomarna. Övriga var bosnier, vietnameser 

samt en liten grupp ensamkommande somaliska ungdomar. Eleverna gavs möjlighet att läsa 

på IVIK mellan ett och fyra år och att där studera främst svenska som andraspråk men även 

några andra gymnasieämnen. Målet för IVIK-verksamheten är att lotsa in elever på ett 

nationellt program och undersökningen visade att detta misslyckades för 79 ungdomar, eller 

35 procent av eleverna på IVIK. Resultatet för de som fick påbörja ett nationellt program var 

inte heller särskilt positivt. 34 elever valde att avsluta sina studier, 29 elever fick endast 

slutbetyg från det individuella programmet. Studien visade att endast 46 elever av alla som 

påbörjade gymnasiet lyckades få slutbetyg som uppfyllde kravet på behörighet till högskolan, 

vilket motsvarade 45 procent av de som gick gymnasiet och 20 procent av hela 

undersökningsgruppen. 

 Svenssons slutsats av undersökningen var att kommunen hade misslyckats med 

mottagandet av tonårsungdomar. Att föra in nyanlända ungdomar i ett system av skolplikt, 

grundskolebetyg, gymnasiestudier och studiemedel som är anpassat till svenskfödda elever 

var fel enligt Svensson: ”Om integrationen av ungdomar, som kommer hit ska lyckas, måste 

vi anpassa mottagandet och undervisningen till eleverna och inte försöka anpassa ungdomarna 

till det skolsystem vi har” (EskilstunaKuriren 2002). 

 För att komma till rätta med problemet började man i undersökningskommunen diskutera 

nya former för mottagandet och omhändertagandet av dessa ungdomar. Man valde att dela på 

och utöka IVIK-verksamheten. Istället för att endast ha det på en enda gymnasieskola skulle 

det finnas ett IVIK på alla tre gymnasierna. Eleverna skulle på så vis ges större möjligheter att 

välja IVIK utifrån sina intresseområden och sina förutsättningar. Är man intresserad av att 

läsa på industriprogrammet väljer man det IVIK på den skola som tillhandahåller just det 

programmet och är man intresserad av el- eller byggprogrammet väljer man en annan skola. 

Det beror helt enkelt på vilka mål man har för framtiden. På så vis kommer man närmare och 

kopplas till det program man är intresserad av och kan därmed anpassa studierna på ett bättre 

sätt, ett sätt som inriktar sig mer mot just det programmet. Eleverna kan till exempel få 

möjlighet att läsa in några kurser som man anser de skulle kunna klara av tillsammans med 

programelever. I undersökningskommunen finns idag IVIK med följande inriktningar: 
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industri/mekanik, hotell- och restaurang, handel, el, bygg, fordon och teori. Trots att eleverna 

väljer ett IVIK på en speciell gymnasieskola är de inte på något vis låsta till den skolan. Om 

och när de godkänns i kärnämnena får de söka till vilket nationellt program som helst i 

kommunen.  

 För nyanlända ungdomar inrättades det som kallas Slussen, en introduktionsverksamhet 

som ingår i den Mångkulturella enheten. Till Slussen kommer alla nyanlända ungdomar som 

fyllt 16 år; här får de grundläggande undervisning i kärnämnen och kartläggs, för att slutligen 

slussas vidare till ett valt IVIK. I Slussen får eleverna stanna högst sex månader (vid särskilda 

behov görs undantag). De elever som ännu inte fyllt 16 år får gå i en IN-klass på en 

grundskola. Vissa hinner t o m få chansen att läsa med en ”svensk” klass, innan de kommer 

till IVIK.  

 Läsåret 2007/08 finns det, på riksnivå, totalt 390 058 ungdomar inskrivna vid 

gymnasieskolan enligt statistik från Skolverket (skolverket.se/statistik 2008). Andel elever 

med utländsk bakgrund är 15 procent. 251 620 elever läser ett nationellt program, 39 617 läser 

ett specialutformat program (SM) och 31 081 återfinns på det Individuella programmet (IV), 

vilket utgör 8 procent av den totala siffran. (67 740 elever går på fristående skolor). Inom IV 

programmet räknas IVIK, som har totalt 3967 elever. Fördelat på kön är 1763 av IVIK-

eleverna kvinnliga och 2204 är manliga elever. Fördelat efter årskurs läser 3534 ungdomar år 

1, 316 läser år 2 och 117 elever går år 3. På kommunnivå återfinns totalt 4057 elever i denna 

medelstora stad, fördelat på fyra skolor (en är fristående) och av dessa utgör andelen elever 

med utländsk bakgrund 21 procent. Andelen elever som läser vid ett individuellt program är 

12,7 procent (skolverket.se/statistik 2008). 

 Många elever kämpar hårt för att samla ihop så många poäng som möjligt, förutom att bli 

godkända i svenska som andraspråk och matematik. Oftast erbjuds de möjlighet att få 

grundskolebetyg i estetisk-praktiska ämnen som bild, musik, hemkunskap, idrott och i vissa 

fall slöjd. De har också möjlighet att läsa religion och naturligtvis sina modersmål. Alla elever 

läser även engelska och har chans att bli godkända även i det ämnet på grundskolenivå, 

beroende på hur mycket engelskkunskaper de har sedan tidigare. Dessa möjligheter leder även 

till att skapa möten mellan IVIK och övriga skolan och därmed även skapa chanser till 

integrering. Varje år blir ca 20–30 procent av eleverna godkända och flera av dem lyckas bli 

antagna till ett valt treårigt nationellt gymnasieprogram. Men hur går det för IVIK-eleverna 

sedan? Klarar de av utbildningen och hur väl lyckas de i så fall? Hur ser deras 

språkutveckling i andraspråket ut? Detta är frågor som jag i min undersökning vill söka svar 

på.  
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3 SYFTE 
 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur några andraspråksinlärare, före detta IVIK-

elever, som blivit antagna till ett treårigt gymnasieprogram, har lyckats med sina studier på 

nationella program. Vidare är det intressant att undersöka vilka de gemensamma faktorerna är 

som bidrar till att de lyckas eller inte lyckas med sina studier.  

 

4 LITTERATURGENOMGÅNG 
 

Både under min tid som elev och som lärare i svensk skola har jag märkt att 

andraspråksundervisningen ses som ett ämne med låg status. Ofta har svenska som 

andraspråkslärarna varit åtskilda från den vanliga undervisningen och har fått sköta sig själva, 

trots att andraspråksundervisningen är av stor betydelse för elevers språkutveckling och även 

av betydelse för de lärare som kommer att ta emot dessa elever i framtiden. I Skolverkets 

kursplan för svenska som andraspråk står att läsa att ”Alla lärare har ett gemensamt ansvar 

och måste vara medvetna om språkets betydelse för lärandet” (2008). Gibbons skriver också: 

”No one teacher can answer all the language needs of bilingual children alone. There is no 

such thing as a magic language ‘fix’ which will suddenly turn a child into a fluent English 

speaker. The language development of bilingual children needs to be seen as a whole school 

responsibility, and a school’s response to their learning needs should be reflected in its 

policies and planning” (Gibbons 1991:110). Coelho (1998) anser också att samarbete ska och 

måste genomsyra hela skolan och läroplanen. I praktiken får IVIK-elever mycket stöd under 

sin tid på IVIK, men därefter lämnas de i stort sett åt sitt öde. 

 För att ett barn ska kunna utveckla sitt förstaspråk är en avgörande förutsättning att barnet 

kommer i kontakt med språket. Det är med andra ord viktigt att barnet hör språket talas i sin 

omgivning. Det så kallade språkliga inflödet är av största vikt framhåller Sjöqvist & Lindberg 

(1996:80). Ytterligare en förutsättning för vidareutvecklingen av förstaspråket är att barnet 

ges tillfälle att delta i olika former av språklig interaktion med till exempel vuxna, äldre 

syskon och kamrater, som på så vis gör språket (inflödet) tillgängligt för barnet. För Vygotsky 

(Sjöqvist & Lindberg 1996:80f) var detta en självklarhet och han menade att all inlärning sker 

i interaktion med andra. Det är genom samspelet med just föräldrar, syskon, kamrater och inte 

att förglömma lärare, som individer lär sig. Inlärningen ses som ett slags samarbetsprocess i 

vilken den vuxne i dialog med barnet gör det möjligt för barnet att lösa olika uppgifter som 

det inte skulle klara av att lösa på egen hand.  
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 Eleverna får fortsatt mycket språkligt stöd i gymnasiekursen i svenska som andraspråk. 

Men hur mycket stöd får de i övriga ämnen? Lindberg (2004) skriver i sin artikel ”Samtal och 

interaktion – ett andraspråksperspektiv” om vikten av stöd och mediering och menar att så 

länge en person inte kan agera fullständigt och inte har full kontroll över kunskaper och 

färdigheter är inläraren mycket beroende av mediering. Denna kan vara av social karaktär 

genom deltagande i skilda praktiska och intellektuella aktiviteter med stöd av mer erfarna 

individer men även genom olika slags verktyg och artefakter. Detta stöd kommer att resultera 

i ett alltmer självständigt och autonomt deltagande. Lindberg utgår just från Vygotskys tankar 

om zonen för närmaste utveckling (zone of proximal development, fortsättningsvis betecknat 

ZPD). Vygotskys teori går ut på att det ett barn lär sig idag med lite hjälp klarar det av att göra 

på egen hand imorgon. Grunden i denna pedagogiska tanke är att man helt enkelt lär av 

varandra.  

 En förutsättning av vikt för all kunskapsutveckling är också att den utgår från barnets 

tidigare kunskaper och erfarenheter, då ny kunskap aldrig kan byggas på luft. För Vygotsky 

var också sociala aktiviteter viktiga i skolarbetet, då det är just i kollektiva aktiviteter där 

elever tillsammans löser olika problem som inlärningsprocesser och kunskapsstrukturer 

synliggörs (Sjöqvist & Lindberg 1996:81). 

 Scaffolding (stöttning), ett begrepp myntat av Jerome Bruner, kännetecknar samspelet i 

olika typer av nybörjare – expertinteraktioner, skriver Lindberg (2004). Läraren spelar 

naturligtvis en viktig roll i undervisningssammanhang och man anger två kriterier för att 

kunna karakterisera en viss typ av hjälp som stöttning. ”Dels måste man kunna visa att eleven 

lyckas lösa uppgiften med lärarens hjälp, dels måste det framgå att eleven som ett resultat av 

detta har uppnått en högre grad av självständig kompetens” (Lindberg 2004:472 f). Mediering 

behöver dock inte endast vara i interaktionen mellan lärare och elev utan, enligt van Lier i 

Lindberg (2004:473), finns det flera olika typer av mediering i ZPD. Man kan utvecklas 

tillsammans med både jämbördiga och mindre kunniga eller erfarna vänner.  

 Forskare talar om att det tar mellan fem och åtta år att tillägna sig ett nytt språk, det vill 

säga för en andraspråksinlärare att nå målspråket (Hammarberg 2004). Till dess att en 

andraspråksinlärare har nått målspråket använder de sig av inlärarspråk, som betecknar den 

version som inläraren successivt bygger upp för sig själv. Man talar också om hur viktig den 

kommunikativa kompetensen, en term präglad av amerikanen Dell Hymes, är för språkets 

utveckling (Hammarberg 2004). Att använda språket i konkreta situationer har enligt 

Hammarberg en primär betydelse för hur ett språk behärskas, varierar och utvecklas. Språket 

blir ett kommunikativt redskap samtidigt som kommunikationen formar språket. Detta är en 
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del av kognitionen, det vill säga processer för uppfattning och förståelse, inlärning, kunnande 

och minne. I ett andraspråksperspektiv är det de processer som sker inom en inlärare när ett 

språk tillägnas och används som särskilt uppmärksammas, skriver Hammarberg. Inger 

Wikström (i Hultinger & Wallentin 1996:134) framhåller också den tid det tar att förvärva 

den språkfärdighet som krävs för att läsa och förstå innehållet i läroböcker, det förutsätter 

dock att inläraren har fått utbildning i ämnet.  

 När en person talar ett annat språk än sitt modersmål, gör personen ofta omedvetet större 

eller mindre grammatiska, syntaktiska och semantiska fel. När man säger att någon har en 

brytning avser man oftast att personen talar med avvikande språkljud, språkrytm och 

intonation. Man kan ofta identifiera personers modersmål genom deras brytning. Lär man sig 

ett främmande språk efter puberteten är det oftast omöjligt att lära sig tala helt utan brytning, 

även om man behärskar andra delar av språket, som till exempel grammatik och ordförråd. 

Ibland används även ordet accent som synonym till brytning (Nordenstam & Wallin 

2002:143f). 

 Spelar mognadsbegränsningarna för språkinlärning någon roll för äldre andraspråkselever? 

Abrahamsson & Hyltenstam (2004) nämner Lennebergs hypotes om en kritisk period (the 

critical period hypothesis, CPH) Enligt denna hypotes försvinner möjligheten till automatiskt 

tillägnande enbart utifrån språkligt inflöde efter puberteten; därefter måste ett främmande 

språk/andraspråk läras in genom undervisning och medveten och stor ansträngning från 

inlärarens sida. Lenneberg menar att ett bevis för detta är att många vuxna har svårt att bli av 

med sin utländska brytning. Flera forskare har försökt falsifiera Lennebergs hypotes från 

1967. Snow & Hoefnagel-Höhle (1977, 1978) (i Abrahamsson & Hyltenstam 2004) 

undersökte amerikanska inlärare av nederländska som andraspråk i Nederländerna. 

Individerna, som alla var på nybörjarstadiet, var indelade i fem åldersgrupper: 3–5-åringar, 6–

7-åringar, 8–10-åringar, 12–15-åringar och vuxna inlärare. Man testade individernas språkliga 

behärskning och det visade sig att tonåringar och vuxna presterade bäst, medan de yngre 

barnen konsekvent uppvisade de sämsta resultaten (Abrahamsson & Hyltenstam 2004). 

Abrahamsson & Hyltenstam har också själva konstaterat att ”äldre barn och vuxna har en viss 

fördel gentemot små barn i initiala skeden av inlärningsprocessen, men slår samtidigt fast att 

barn relativt snabbt passerar de äldre inlärarna samt i slutändan som regel uppnår 

behärskningsnivåer jämförbara med infödda talares” (Abrahamsson & Hyltenstam 2004:225). 

 Cummins (i Appel & Muysken 1987) utgick från Skutnabb-Kangas & Toukomaas teori 

(1976) i vilken de särskiljer två olika former av språkfärdigheter, ytlig språkbehärskning och 

begreppsmässig-lingvistisk kunskap. ”Immigrant children can often communicate effectively 
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in everyday situations (surface fluency) but they lack the conceptual - linguistic knowledge 

necessary for the development of academic language skills, especially those related to 

literacy” (Appel & Muysken 1987:105). Cummins vidareutvecklade denna syn och använde 

termerna CALP (Cognitive Academic Language Proficiency) och BICS (Basic Interpersonal 

Communication Skills) för att förklara ovanstående resonemang. BICS är de fonologiska, 

syntaktiska och lexikala färdigheterna som krävs för att fungera i den vardagliga kontexten. 

BICS är kontextbundet och icke kognitivt krävande. CALP å andra sidan behövs i uppgifter 

där studenter måste använda eller reflektera över språket utanför den omedelbara personliga 

kontexten, så som i skoluppgifter, som uppsatser eller språktest. Det är kognitivt krävande och 

kontextreducerat (Appel & Muysken 1987:105ff).  

 Cummins (i Bråbäck & Sjöqvist 2001:211) hävdar att  

 

för att språkutveckling ska ske måste det mesta av undervisningen ske på en hög kognitiv svårighetsnivå 

men med stöd av en kontext. Först då kan eleverna skaffa sig ett språkligt redskap för att kunna pendla 

mellan det konkreta och det abstrakta mellan det personliga och det generella på andraspråket. Att arbeta på 

låg kognitiv nivå med ett kontextobundet innehåll menar Cummins att man inte ska ägna sig åt. Det är 

varken språk- eller kunskapsutvecklande, exempelvis läromedel som bygger på fylleriövningar. Allt arbete 

måste utgå från en meningsfull kontext.  

 

Genom att arbeta med intellektuellt utmanande uppgifter utvecklas både tanke och språk. 

Språk är inte bara uttryck för vad en person tänker utan språket bidrar också till att utveckla 

tänkandet.  

 

Att lära sig ett nytt språk tar tid och måste få ta tid. Särskilt om man skall tillägna sig och få en djupare 

förståelse av nya ord och begrepp på det nya språket. Man måste få vrida och vända på de nya orden och 

använda dem i många situationer och exempel. Först då kan de bli redskap för tänkande, lärande och 

argumentation som krävs för skolframgång. För att tillgodogöra sig skolans övriga ämnesundervisning 

är nämligen ordförrådet den viktigaste enskilda faktorn. (Bråbäck & Sjöqvist 2001:221 f) 

 

Douglas Barnes (1978), en brittisk språkforskare, säger att ”en förutsättning för att inlärning i 

någon djupare mening ska kunna komma till stånd i skolan är att eleverna får möjlighet att 

använda språket i en utforskande funktion, det vill säga för att upptäcka och tolka 

verkligheten och organisera sitt tänkande och handlande” (Sjöqvist & Lindberg 1996:82). Likt 

Vygotsky menar Barnes att det är genom samspelet med andra som elever har möjlighet att 

forma om sina kunskaper och aktivt ta del i sin egen inlärning. Detta sker enligt Barnes bäst 

genom arbete i smågrupper där eleverna med språkets hjälp kan få grepp om ny kunskap och 
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relatera den till sina kunskaper genom att ”tänka högt” med språket som tankeinstrument och 

genom att kommunicera med andra elever kring lösningar av olika typer av problem. 

Samarbete inom smågruppsarbeten har också visat sig vara värdefullt inom 

andraspråksundervisningen, istället för traditionell lärarstyrd undervisning. 

Andraspråkseleverna får då istället möjlighet att använda språket på ett konstruktivt och aktivt 

sätt (Long & Porter 1986; Lindberg 1996. I Sjöqvist & Lindberg 1996:83). Det kan tänkas att 

elever ofta är rädda att tala inför en lärare och känner sig mer avslappnade att våga tala inom 

en liten grupp. Detta kan kopplas till undervisningen i moderna språk, då man som elev är 

rädd att säga fel när läraren ställer frågor. Olga Dysthe (1995) understryker, i likhet med 

Vygotsky och Barnes, den språkliga formuleringens viktiga roll i elevernas språk- och 

kunskapsutveckling. Dysthe talar om dialogens betydelse och beskriver det dialogiska 

klassrummet, i vilket arbetet till största delen bygger på elevernas egen språkliga produktion i 

tal och skrift. Detta ska leda till arbetssätten som möjliggör en ständig dialog där 

uppfattningar och tankar uttryckta i tal och skrift blir en utgångspunkt för elevernas aktiva 

lärande. I det mångkulturella klassrummet är detta arbetssätt i synnerhet viktigt, enligt Dysthe. 

Här motiveras behovet att utgå från varje enskild elevs behov och förutsättningar av både 

språkliga, kulturella och kognitiva aspekter.  

 Nordenstam & Wallin (2002:193f) reflekterar kring det nya betygssystemet kontra det 

gamla och undrar hur det nya systemet påverkar andraspråksinlärares resultat. De menar att 

det positiva med det nya systemet är att det håller eleverna på alerten, då de tvingas att 

ständigt arbeta hårt. Till skillnad från det gamla, så kallade relativa betygssystemet, har 

eleverna inte längre tre år på sig utan endast en termin eller ett läsår, innan en ny kurs med 

nya betyg börjar. För många elever med utländsk bakgrund och med svenska som ett 

andraspråk blir detta betygssystem negativt, då de aldrig hinner lika mycket som övriga. 

Deras kompetens i svenska ökar vartefter, under de tre år de spenderar på gymnasiet, och de 

tillägnar sig ofta andra ämnen bättre i de högre årskurserna, menar författarna. Precis som 

nämns ovan, framhåller Åke Viberg (1996:115) att det tar mellan fyra och åtta år för elever 

med utländsk bakgrund att hinna ikapp de infödda eleverna i läsämnena. Invandrarelever som 

kommer till Sverige efter skolstarten befinner sig mitt i en inlärningsprocess i det svenska 

språket som naturligtvis påverkar resultaten i övriga ämnen och då blir betygssättningen för 

andraspråkselever av avgörande betydelse skriver Viberg (1996). Nordenstam & Wallin 

(2002) tog fasta på detta och tittade på resultaten för tre manliga elever, som endast bott i 

landet i tre respektive åtta år. De fann bland annat att eleverna hade fått högre betyg i 

matematik B än i A-kursen, trots att de efterföljande kurserna bygger på den enklare A-
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kursen, en kurs som läses av alla i årskurs 1 och som är en mycket lättare kurs. Ytterligare en 

elev med sex års bakgrund i Sverige, lyckades att nå VG i matematik D, trots att han endast 

fått G i de tre första matematikkurserna. ”Detta visar att elever som kommit till Sverige som 

tonåringar kan komma ikapp sina kamrater i ämneskunskaper, men att de behöver tid på sig” 

(Nordenstam & Wallin 2002:194). Vidare menar författarna att nuvarande betygssystem kan 

ha särskilt negativa konsekvenser för elever som endast vistats i landet i få år. Ofta kan dessa 

ungdomar komma till gymnasieskolan med höga ambitioner och om de sedan misslyckas med 

att få höga betyg i första årskursen på grund av bristande svenskkunskaper, kan det leda till att 

eleverna sänker sin ambitionsnivå och tappar sitt självförtroende. 
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5 METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 

Jag valde att genomföra min undersökning med hjälp av elever som tidigare läst på IVIK och 

som nu är inne på sitt andra och sista läsår på ett nationellt program. Denna mellanstora stad 

har tre kommunala gymnasieskolor och därmed också tre olika IVIK-inriktningar, det vill 

säga varje skola har sin respektive inriktning. För att avgränsa min undersökning valde jag en 

av dessa skolor, nämligen den gymnasieskola där jag tidigare arbetat. För ca fyra år sedan 

undervisade jag flera av IVIK-eleverna i svenska som andraspråk och engelska. De flesta av 

eleverna känner mig således och känner också på så vis en viss trygghet i intervjusituationen. 

Jag valde att intervjua fyra elever, två pojkar i årskurs 3 och två flickor i årskurs 2. Tre av 

eleverna kände jag sedan tidigare, medan den fjärde, en av flickorna, kom från ett annat IVIK. 

Jag kontaktade eleverna personligen och frågade om de var villiga att medverka i min 

undersökning och förklarade syftet med undersökningen. 

 Då jag endast har fyra informanter valde jag att genomföra personliga djupintervjuer med 

dessa informanter. Enligt Larsen-Freeman m fl (1991) innebär detta en kvalitativ metod. Patel 

& Davidson (2003) skriver att det är viktigt att beakta två aspekter vid arbete med 

informationsinsamlingsfrågor. De menar att en intervju kan kategoriseras efter grad av 

standardisering och strukturering. Standardiseringsgraden respektive struktureringsgraden 

kan i sin tur vara låg eller hög.  

 Standardisering rör intervjuarens ansvar gällande frågornas utformning och inbördes 

ordning. Intervjuer med låg grad av standardisering (ostandardiserad) karakteriseras av frågor 

som formuleras vid intervjutillfället samt att ordningsföljden dem emellan är oviktig; frågorna 

ställs istället i lämplig ordning för att passa informanten. Intervjuer med hög grad av 

standardisering har karaktären av att frågorna är likalydande och ställs i precis samma ordning 

vid varje intervju. 

 Strukturering är det svarsutrymme som intervjupersonen/informanten ges, det vill säga hur 

stor tolkningsfrihet, utifrån tidigare erfarenhet och egen inställning, informanten får. Låg 

struktureringsgrad (ostrukturerad) innebär att intervjuaren ställer öppna frågor där 

informanten ges maximalt med svarsutrymme, till skillnad från frågor med hög 

struktureringsgrad, där informanten istället ges minimalt med svarsutrymme. Här kan 

intervjuaren förutsäga vilka alternativa svar som är möjliga (Patel & Davidson 2003). 

 I undersökningen gavs samtliga elevinformanter samma frågor för att svaren sedan skulle 

kunna jämföras. Medvetenheten om att en intervjusituation kräver flexibilitet, då nya aspekter 

på ett problem/undersökning kan dyka upp, fanns. Intervjuerna har således karaktären av låg 
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struktureringsgrad, (öppna frågor – brett svarsutrymme). Standardiseringsgraden varierar 

emellertid beroende på intervjusituationen. Alla informanter fick samma frågor, men vid 

tillfällen fanns det behov av att ställa frågor i en annan ordning samt formulera följdfrågor.  

 Jag valde att utnyttja mina kontakter på en av gymnasieskolorna och kontaktade via mejl i 

första hand berörd skolledare. Rektorn gav sitt tillstånd och såg undersökningen som något 

positivt och intressant.  

 Därefter kontaktade jag vissa lärare både via mejl och telefon för att fråga om de kunde 

förmedla frågan om att ställa upp i en intervju till före detta IVIK-elever. Lärarna hjälpte även 

till med urvalet, vilket egentligen var slumpmässigt. Det fick helt enkelt bli de elever som 

fanns närmast till hands. På så vis fick jag således kontakt med fyra elever. Jag valde 

informanter som hade möjlighet och vilja att delta i min undersökning. Enligt Trost (1997) 

benämns denna typ av urval för ett bekvämlighetsurval. Metoden är både vanlig och praktisk 

när man vill ha ett strategiskt urval. Informanterna har som nämnts alla tidigare varit IVIK-

elever. Tre av eleverna har gått på IVIK vid samma gymnasium medan den fjärde kommer 

från ett IVIK från en annan gymnasieskola. Två pojkar, båda 20 år, läser sitt sista år på 

Elprogrammet och två flickor, 19 och 20 år gamla,  läser sitt andra år på Handels- och 

administrationsprogrammet. Då alla elever är myndiga krävdes inte tillstånd av föräldrar. 

Intervjuerna med de två pojkarna var personliga, i den mening att jag som undersökare 

intervjuade en informant i taget. Däremot valde flickorna att bli intervjuade tillsammans, 

eftersom de inte hade så lång tid på sig. Under intervjun med flickorna var ytterligare en 

klasskamrat med, eftersom hon gärna ville vara med och lyssna. Det var dock ingen tidigare 

IVIK-elev. För att förenkla resultatsammanställningen valde jag att använda fingerade namn 

för de fyra informanterna, Amir, Bashir, Catina och Darah. Före varje intervju talade jag på 

nytt om för informanterna att all medverkan är anonym, vilket de tidigare fått veta både via de 

lärare som först kontaktade dem och sedan även mejlledes från min sida. Intervjun med Amir 

skedde i ett klassrum på skolan, torsdag 15 maj, 2008, kl. 13.30. Intervjun tog ca 20 minuter i 

anspråk. Catina och Darah intervjuades i ett grupprum fredag 16 maj kl. 12.30 och 

intervjuerna varade i ca 35 minuter. Direkt därefter, kl.13.10,  intervjuade jag Bashir i ett av 

IVIK:s klassrum. Denna intervju var ca 25 minuter lång. Efter varje intervju fick jag kopior på 

elevernas betyg och individuella studieplaner.  

 Under intervjun förde jag vissa anteckningar men valde att dessutom banda intervjuerna, 

naturligtvis med informanternas tillstånd. Valet att banda samtalen gjordes för att undvika att 

gå miste om viktig information, genom att informanternas svar registreras exakt. Enligt Patel 

& Davidson (2003) bör informanterna vid fysisk träff få en förförståelse och ytterligare en 
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presentation och även introduceras till syftet med undersökningen. Detta gjordes före varje 

intervju och för att få reda på lite om informanten inleddes varje intervju också med neutrala 

frågor och information om olika bakgrundsvariabler (Patel & Davidson 2003). Jag frågade 

eleverna om jag fick ta del av deras betyg, som jag sedan kunde använda som underlag i min 

undersökning. Just detta sätt att få fram information kanske kan ses som en del av en 

kvantitativ metod (Larsen-Freeman m fl 1991) Jag själv som intervjuare har också en 

förförståelse och är väl förberedd och insatt i ämnet genom att ha läst litteratur som behandlar 

området ifråga. Patel & Davidson (2003) menar att intervjuare och informant båda är 

medskapare i ett samtal. Som hjälp och stöd i samtalet och för att förtydliga vissa svar 

konstruerar jag följdfrågor under samtalets gång. Efter varje intervju fick informanterna 

möjlighet att göra egna tillägg och kommentarer, enligt rekommendation från Patel & 

Davidsson (2003). Intervjuerna bearbetades därefter kvalitativt, genom noga avlyssning och 

transkribering av desamma. Jag har min litteraturgenomgång i åtanke när jag redovisar 

resultatet och när jag för resonemang i min diskussion och slutsats.   
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6 RESULTAT 
 

Eleverna som intervjuades har alla olika bakgrund. Tabell 1 och 2 visar en sammanställning 

över vissa data för alla informanter. Därefter följer en redovisning av intervjuerna.  

 

 

Tabell 1: Bakgrundsfakta om informanterna 

 Ålder Antal skolår i 
hemlandet 

Antal år i 
Sverige 

Antal år i 
IN-klass 

Antal år på 
IVIK 

Årskurs på 
gymnasiet 

Amir 20 9 ca 4,5 -– 1  3 

Bashir 20 7 ca 6,5 ca 2  1  3 

Catina 19 7 ca 5 6 månader 2 2 

Darah 20 7 ca 7 1 3  2 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Bakgrundsfakta om informanternas språk 

 Första språk Läst annat språk 
som modersmål 

Övriga språk som 
behärskas 

Amir arabiska – engelska, svenska, 
franska1 

 
Bashir turkmeniska/turkiska arabiska kurdiska, svenska, 

(förstår keldanska) 
 

Catina arabiska – kurdiska, turkiska, 
svenska 

 
Darah keldanska arabiska kurdiska, svenska 
 

 

                                                 
1 Amir har läst franska som tillval, vilket framgår av betygen, han nämner dock aldrig under intervjun att han 
även talar franska. 
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6.1 Amir  
 
Amir läser sitt sista år på Elprogrammet. Han kommer från Palestina och talar arabiska, Han 

har läst arabiska som modersmål i den svenska skolan. Amir kom till Sverige som 16-åring 

för fyra och ett halvt år sedan och bodde i Palestina innan ankomsten till Sverige. Förutom 

arabiska talar han engelska och svenska. I Palestina talade han oftast arabiska men läste också 

engelska i skolan. Dessutom säger Amir att eftersom det kom så många från andra länder så 

fick man lov att använda det engelska språket och det var en anledning till att han lärde sig 

engelska ganska snabbt. Han gick i skolan i nio år och hann gå en månad i klass tio, det som 

motsvarar första årskursen på gymnasiet i Sverige. Han började skolan som sexåring. 

Familjen flyttade till Sverige på grund av krig. Amir läste engelska i nio år i sitt hemland. Han 

gick inte i Slussen utan fick gå i en IN-klass på en grundskola i en mellanstor stad. Där gick 

han en månad under höstterminen och hela vårterminen innan han sedan fick komma till 

IVIK. För Amir räckte det att läsa ett läsår på IVIK. Samtidigt fick han läsa vissa 

gymnasiekurser tillsammans med programelever; han läste bland annat matematik A och 

engelska A.  

 Amir tyckte att det var svårt i början när han började på programmet, men inte bara på 

grund av språket utan även det nya skolsystemet. Han berättar att han kände att han inte 

förstod någonting första lektionen. Allt var nytt, men det var inte själva språket – han kunde 

ju tala och förstå svenska – utan det var snarare själva ämnesspråket. I första och andra 

årskursen läste han både svenska som andraspråk A och B och A-kursen i svenska. Det som 

ändå var svårast när han började var nog språket, tycker Amir. Han hade då varit i Sverige ca 

1,5 år. Men med tiden blev det bättre och bättre eftersom man hörde svenska hela tiden, vilket 

han tycker var bra.  

 Han har svårt att komma på vad som kändes lättast när han började ett program. Det ämne 

som var svårast när han började var digitalteknik just på grund av alla nya ord som hörde till 

ämnet, det lättaste ämnet kände han var engelska. Då han klarade av engelska A-kursen under 

samma år som han läste på IVIK, läste Amir B-kursen i årskurs 1. Ett annat ämne han ansåg 

var lätt var matematiken, eftersom den är internationell, det vill säga det är samma matematik 

oavsett var i världen man är. Dessa ämnen hade han läst förut och även om matematiken 

innehåller texttal så är själva räkningen densamma. Idag tycker Amir att kursen svenska som 

andraspråk B är svårast, men det beror inte på att han inte förstår utan han menar att 

exempelvis skriva en uppsats utan några misstag är svårt. Han gör ingen skillnad mellan 

svenska och svenska som andraspråk. Det senare kanske är lite lättare, men man får lika 
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mycket stöd och hjälp i båda kurserna. Det ämne han känner är enklast idag är fysik, han har 

inte läst det tidigare men har lätt för det. Han upplever att han får den hjälp han behöver i alla 

ämnen och menar att det är bara att fråga respektive lärare så förklarar de närmare. Amir är 

nöjd med sina betyg. På frågan om han känner att han har fått bättre betyg i år 3 än i år 2, trots 

att ämnena blivit svårare, svarar Amir ja. Ett undantag är matematiken, där han fick VG i både 

A- och B- kurserna, men endast G i C-kursen. Men han säger att det absolut inte berodde på 

språket utan att han hade mycket annat att göra.  

 Amirs framtidsplaner är att fortsätta med högskolestudier. Han har sökt till ett tekniskt 

basår, där Amir, om han blir antagen, kommer att fortsätta läsa matematik D, fysik B och 

kemi A och blir han sedan godkänd i alla ämnen, innebär det att han får platsgaranti till alla 

civilingenjörsprogram som erbjuds på högskolan. Amirs mål är att läsa 

civilingenjörsprogrammet med inriktning mot rymdteknik, ett mål han har haft länge.  

 Hemma talar Amir arabiska med föräldrarna och när han är med svenska kompisar talar 

han svenska och för skojs skull talar de ibland även engelska med varandra. Han har även 

vänner utomlands och då talar han engelska. När han umgås med andra vänner som också kan 

arabiska brukar han blanda, och då talar de både arabiska och svenska. Amir tycker att det var 

bra att börja ett program, trots vissa svårigheter i början. Han anser att det var bra att man inte 

bara fick en bok som man skulle läsa och därefter skriva ett prov utan uppskattar alla 

praktiska moment, som gjorde att man lärde sig mer och befäste kunskapen. Amir känner 

också att han hade stöd från IVIK-lärarna om det var något han inte förstod och behövde hjälp 

med, även om han inte ofta utnyttjade den möjligheten.  

 Som tabell 3 visar är Amirs betyg mycket bra och man kan bland annat se att Amir höjer 

sina betyg år 2 då han endast har VG och MVG i betyg. De flesta kurser är visserligen olika 

jämfört med året innan men granskar man exempelvis ämnena engelska och svenska som 

andraspråk (år 3) så kan man tydligt se att han i samma ämnen, trots att de blivit mer 

avancerade, höjt sina betyg.  
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Tabell 3: Exempel på betyg för Amir 

Ämne Kurser lästa 
under IVIK-

tiden 

Betyg år 
1 

Betyg år 2 Betyg år 3 

Databashantering   MVG  
Datakörkort   VG  
Datorkommunikation   VG  
Datorkunskap  MVG   
Digitalteknik A  G   
Elektronik grundkurs  G   
Elkunskap  VG   
Ellära A  G   
Engelska A  G   
Engelska B   VG  
Estetisk verksamhet  VG   
Lokala datanät   MVG  
Matematik A  VG   
Matematik B   VG  
Matematik C     
Moderna språk, franska , steg 1 MVG    
Naturkunskap A   VG  
Persondatorer  G   
Programmering A  MVG   
Programmering B   MVG  
Projekt och företagande   VG  
Styrteknik A  MVG   
Sv A  G   
SvA A  G   
SvA B    VG 
Webbdesign   MVG  
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6.2 Bashir 
 
Bashir är turkmén och kom till Sverige vid 14 års ålder, och idag är han 20 år gammal. Han 

kommer ursprungligen från Irak och före ankomsten till Sverige för sex och ett halvt år sedan 

bodde han två år i Syrien. Turkmeniska, ett språk nära besläktat med turkiska, är Bashirs 

förstaspråk. Han talar även arabiska, kurdiska och svenska. I Sverige har han även, via 

kompisar, lärt sig att förstå keldanska. Hemma pratar Bashir turkiska/turkmeniska. Familjen 

talar inte arabiska hemma, men Bashir berättar att hans far egentligen är arab och att när de 

får besök av släktingar från faderns sida pratas det även arabiska hemma. Endast då blandas 

det både turkiska och arabiska.  

 Han fick börja en IN-klass på grundskolan och räknades till årskurs 8. Året därpå fortsatte 

han ena terminen i IN-klass och andra terminen fick han följa en ”svensk” klass. Han var på 

grundskolan i ca två år innan han kom till IVIK som 16-åring. För Bashir räckte det med ett år 

på IVIK och sedan var han behörig till det valda Elprogrammet med inriktning mot data. Idag 

läser han sitt sista år.  

 Första året på programmet kändes allting helt nytt; allt var annorlunda från de studier han 

var van vid i Irak. Efter några månader tyckte Bashir att programmet kändes för lätt för 

honom och han ville egentligen byta program, men valde ändå att fortsätta och det har gått 

bra. Efter andra året kände Bashir på nytt att han ville läsa fler kurser, speciellt vetenskapliga 

kurser. Så han fick läsa in matematik C, fysik A, samt några datakurser från IT-programmet.  

 I hemlandet började Bashir skolan när han var sex år gammal och läste till motsvarande 

svenska årskurs 7. På programmet läste och läser Bashir både svenska och svenska som 

andraspråk och den sistnämnda kursen känns lite lättare, anser han. Bashir har MVG, vilket 

han även hade i A-kursen första året. Däremot var han godkänd i svenska A och han tror att 

han ligger på VG i B-kursen i svenska. Det svåraste när han påbörjade ett program var att han 

skulle anpassa sig i klassen. Han menar vidare att man aldrig kan bli fullärd i svenska och det 

kändes genant att tala med övriga i klassen på grund av att han var rädd att säga fel. Men när 

man lär känna sina klasskamrater och blir kompisar och lär känna deras egenskaper kändes 

det bra och man vågade mer. De ämnen som kändes svårast var digitalteknik och ellära; de 

var dock inte svåra på grund av brister i språket utan det berodde snarare på att de var 

baserade på fysik och Bashir saknade förkunskaper och grunder i det ämnet. Språket 

uppfattades inte alls som ett stort hinder eller problem. Det lättaste ämnet var nog 

datakunskapen, som var av en mer praktisk karaktär.  
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 Det ämne Bashir upplever som tuffast idag är loka datanät, eftersom det är på engelska. 

Det finns inga lätta ämnen enligt Bashir, men det mest stimulerande ämnet för honom är 

alltjämt matematik. Vidare känner informanten att han får all hjälp och stöd han behöver från 

sina lärare, de ställer alltid upp. Vid behov av hjälp vänder han sig alltid till respektive 

ämneslärare.  

 Bashirs framtidsplaner har det senaste året förändrats och han trodde att det skulle låta 

konstigt i undersökarens öron. Han ville nämligen tidigare läsa till flygplanstekniker, men har 

nu istället siktet inställt på att bli tandläkare. Han menar att Elprogrammet var ett udda 

program att läsa om han vill bli tandläkare men därav alla extrakurser som Bashir läst. Så fort 

han kände vad han ville arbeta med i framtiden bestämde han sig för att läsa in vissa av de 

kurser som finns tillgängliga på skolan och som krävs för särskild behörighet, som till 

exempel matematik B, C och fysik A. Efter studenten planerar informanten att fortsätta på 

Komvux för att läsa in ytterligare naturvetenskapliga ämnen för att uppfylla kravet för vidare 

studier.  

 När Bashir umgås med vänner utanför skolan använder han olika språk att kommunicera 

på. Det beror helt enkelt på vilka man umgås med, menar han. Med svenska vänner talar han 

naturligtvis svenska och han förklarar att det har blivit så att med vissa kurdiska kompisar 

talar de alltid arabiska sinsemellan trots att alla kan kurdiska, och med andra kurdiska 

kompisar kan det vara kurdiska som talas. Vid ett beskrivet scenario där det skulle finnas en 

svensk kompis med i umgänget, svarar Bashir snabbt att de då ser till att prata svenska. Visst 

händer det att man kan glömma men det är alltid någon i gänget som då påminner de övriga 

att de ska ta det på svenska, säger han. Hemma talar man som sagt turkiska med föräldrarna 

och även med syskonen. Han har dock en yngre bror som gärna talar svenska även om Bashir 

pratar turkiska med honom och då blir det att många saker diskuteras på svenska. Vissa saker 

går inte att prata om på turkiska, många ord kan ha glömts bort och då används svenskan ofta 

som ett hjälpspråk menar Bashir. Detta kan också gälla när han talar med sina föräldrar, trots 

att de inte alltid förstår vad han då menar.  

 Bashir läste tidigare arabiska som modersmål, både på IVIK och under det första året på 

programmet. På frågan om han anser att modersmålet har hjälpt honom i hans studier svarar 

Bashir nej. Jag förklarar närmare och ställer frågan: Om han inte hade läst arabiska som 

modersmål, skulle han då haft det svårare i skolan?  Han vidhåller dock fortfarande att det inte 

har hjälpt honom på så vis, men att det har hjälpt honom rent betyg- och poängmässigt för de 

planerade framtida studierna. När han läste arabiska som modersmål kände han att det var för 

lätt, det tog bara tid i anspråk, tycker han. Men i efterhand ångrar han sig, eftersom han menar 
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att om han hade fortsatt läsa arabiska C och D o s v, skulle han haft möjlighet att samla på sig 

flera betyg och därmed ha större chans att söka till högskolestudier. Men det skulle 

fortfarande inte hjälpt honom i skolarbetet framhäver han.  

 Om det är något som är oklart vid läxläsningen, som till exempel ord, hoppar han oftast 

över dem och förstår dem av sammanhanget. Ibland blir man dock tvungen att slå upp vissa 

ord. Han kan också gå till läraren om det är något stycke som skulle vara oklart.  

 Tabell 4 visar att Bashir, förutom ett enda G år 1, endast har VG och MVG i sitt betyg. 

Avläser man endast tabellen går det ej att se utvecklingen från år 1 i ämnet svenska A till år 3 

i svenska B då betyget vid intervjun ännu inte satts. Man förstår dock av intervjun med Bashir 

att han kommer att erhålla betyget VG i svenska B. Vidare redovisas i tabellen att Bashir har 

fått mycket goda betyg i andra ämnen som kräver god språkförmåga - religionskunskap och 

samhällskunskap. 
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Tabell 4: Exempel på betyg för Bashir 2  

Ämne Kurser lästa 
under IVIK-

tiden 

Betyg år 1 Betyg år 2 Betyg år 3 

Arbetsmiljö och säkerhet    MVG 
Databashantering   MVG  
Datakörkort   MVG  
Datorkommunikation   MVG  
Datorkunskap  MVG   
Digitalteknik A  MVG   
Elektronik grundkurs  VG   
Elkunskap   MVG   
Ellära A  MVG   
Engelska A    Ej satt 
Estetisk verksamhet  VG   
Fax, skrivare, kopiatorer   MVG  
Fysik A    VG 
Idrott och hälsa A    VG 
Lokala datanät   MVG  
Lokala nätverk A    VG 
Lokala nätverk B    VG 
Matematik A VG    
Matematik B  VG   
Matematik C    Ej satt 
Modersmål A (arabiska) MVG    
Modersmål B (arabiska)  MVG   
Naturkunskap A   VG  
Operativsystem    VG 
Persondatorer  MVG   
Programmering A  MVG   
Programmering B   MVG  
Projekt och företagande   MVG  
Religionskunskap A    MVG 
Samhällskunskap A    VG 
Styrteknik A  MVG   
Sv A  G   
Sv B    Ej satt 
SvA A  MVG   
SvA B    VG 
Webbdesign   MVG  
 

                                                 
2 Kommentar till tabell 4: Tabellen över Bashirs betyg skiljer sig från Amirs på grund av att vissa kurser är 
individuella val samt att Bashir, via utvecklingssamtal, hunnit få reda på vissa slutbetyg i några kurser i årskurs 
3. 
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6.3 Catina och Darah 
 

Som nämnt under rubriken metod och genomförande redovisas flickorna av praktiska skäl 

tillsammans under samma rubrik därför att de intervjuades samtidigt.  

 Catina är en 19-årig tjej, som ursprungligen kommer från Irak. Hon bodde dock i Turkiet 

innan familjen kom till Sverige. Hon talar arabiska och har bott i Sverige i snart fem år. 

Catina behärskar också turkiska och kurdiska, då hennes mamma har både turkiskt och 

kurdiskt påbrå. Catina började skolan vid sex års ålder och gick till årskurs 7. Darah är 20 år, 

och har bott i landet i snart sju år. Hon är född i Irak, men bodde i Syrien innan ankomsten till 

Sverige. Darah var sex år när hon började skolan i sitt hemland och hon hann påbörja årskurs 

7. Hennes förstaspråk är keldanska, men hon talar även kurdiska och arabiska. Arabiska är det 

starkaste språket för Catina. Kurdiska kan hon endast tala, inte skriva. För Darah är det 

arabiska och det keldanska språket lika starka men arabiskan är det språk hon haft som 

modersmål i svensk skola.  

 Catina var i 14-årsåldern när familjen kom till Sverige och detsamma gäller Darah. Ingen 

av dem gick på Slussen utan båda fick börja en IN-klass på grundskolan. Catina spenderade 

en termin i IN-klassen på sin grundskola, medan Darah hann gå ett helt läsår i sin klass, 

därefter fick de båda gå på IVIK på olika gymnasieskolor. Darah gick tre år på IVIK, där hon 

kände att hon lärde sig allt. Hon nämner att hon knappt kunde säga ”hej” innan. Catina läste 

två år på IVIK innan hon gick vidare. Båda eleverna läser sitt andra år på Handels- och 

administrationsprogrammet.  

 Catina berättar att hon naturligtvis tyckte det var svårare att börja ett nationellt program. 

Det tog längre tid att göra sina läxor eftersom det var många nya ord och flera ämnen att läsa. 

Hon kände ändå att det gick bra för att hon alltid använde lexikon, hennes hjälpmedel för att 

lära sig de nya orden. Hon kände också att hon fick hjälp av sina lärare och behövde inte 

vända sig till IVIK-lärare för hjälp.  

 Darah minns att det var lätt att börja ett program. Hon ansåg sig vara väl förberedd då 

lärarna på IVIK undervisade på det sätt som det senare skulle förväntas bli på programmet. 

Första året var bra och betygen var mycket tillfredsställande anser hon. Alla ämnen var inte 

bara godkända utan även väl och mycket väl godkända. Detsamma gäller Catina. Flickorna 

läste både svenska som andraspråk A och svenska A i årskurs 1 och båda fick betygen G i 

svenska A och VG i svenska som andraspråk A. Nu läser Catina och Darah B-kurserna. De 

betygen får de inte förrän i årskurs 3, men de har fått veta hur de ligger till i båda kurserna, 

Catina ligger på VG-nivå och Darah på MVG-nivå. På frågan om vad som var svårast när de 
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började ett program är Darahs svar först ”ingenting”, men vid en följdfråga om kompisar så 

höll hon med om att det var svårt att få kompisar den första veckan. Catina minns att hon 

tyckte det var jobbigt att behöva fråga saker hela tiden och det kändes även jobbigt att inte 

känna någon i klassen och att det var svårt att få kontakt med vissa övriga i klassen.  

 Båda svarade att administrations- och de företagsekonomiska ämnena var de svåraste 

kurserna första året. För Catina berodde det på språket medan Darah ansåg att det var själva 

ämnena i sig som var svåra. Handelskurserna var också nya och det var svårt att skapa 

hemsidor tyckte de båda. Det lättaste ämnet var matematik, Catina svarade att den är 

densamma överallt. Företagsekonomin är den kurs som fortfarande känns tuffast och båda 

läser B-kursen. Vid frågan om vilket betyg de erhöll i A-kursen, skrattar flickorna och svarar 

MVG. De hävdar dock att mycket berodde på läraren, som var kunnig och snäll. I B-kursen 

säger de att de har en strängare lärare.  

 De tycker att de alltid får hjälp av sina lärare i respektive ämnen när de behöver det. Vid 

läxor kan de bara fråga om det de ej begriper. Ibland kan de även fråga andra ämneslärare om 

hjälp. De får inte mycket hjälp av andra klasskamrater, men när dessa klasskamrater i sin tur 

behöver deras hjälp frågar de gärna och får hjälpen. Enligt Catina hälsar de på henne just när 

de efterfrågar hjälp, annars inte. Medan Darahs framtidsplaner är att arbeta i en butik och 

senare eventuellt öppna egen butik och bli egenföretagare, siktar Catina på att vidareutbilda 

sig till civilekonom. 

 Val av umgängesspråk utanför skolan beror på situationen eller på kompisarna. Om Catina 

umgås med kompisar som kan tala arabiska blandar de både svenska och arabiska. Ibland 

glömmer man vissa ord på arabiska och då kan man säga det på svenska istället, påtalar 

Catina. Om Darah träffar på en kurdisk kompis använder hon kurdiska för att inte glömma 

språket, detsamma gäller med arabisktalande vänner. Hemma talar Darah keldanska både med 

föräldrar och syskon och Catina talar arabiska med sin familj. Darah menar att man annars 

kommer att glömma språket och Catina säger att det troligen förhåller sig så, eftersom hon 

endast har äldre syskon. Om hon istället hade haft yngre syskon tror hon att det skulle vara 

mer angeläget att prata det svenska språket. Båda eleverna har tidigare läst arabiska som 

modersmål i svensk skola, men detta var under IVIK-åren och de läser inte modersmål längre. 

De anser att arabiskan har hjälpt dem i studierna, på så vis att de kunde använda sig av 

arabiska lexikon för att slå upp ord i och skriva upp saker de inte förstod för att sedan fråga 

modersmålsläraren.  

 Tabell 5 och 6 visar främst Catinas och Darahs betyg i årskurs 1. Jämför man flickornas 

betyg ser man att båda fått betyget G i svenska A men VG i svenska som andraspråk A.  
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Tabell 5: Exempel på betyg för Catina 

Ämne Kurser lästa 
under IVIK-

tiden 

Betyg år 1 Betyg år 2 

Administration A  VG  
Estetisk verksamhet  VG  
Försäljning och service  VG  
Information och layout A  VG  
Modersmål A (arabiska) MVG   
Modersmål B (arabiska)  MVG  
Naturkunskap A  VG  
Näthandel A  VG  
Praktisk marknadsföring A  VG  
Projekt och företagande  VG  
Småföretagande A  MVG  
Svenska A  G  
Svenska som andraspråk A  VG  
Turism   VG  
 

 

Tabell 6: Exempel på betyg för Darah 

Ämne Kurser lästa 
under IVIK-

tiden 

Betyg år 1 Betyg år 2 

Administration A  VG  
Aktiv tvåspråkighet (arabiska)  MVG  
Estetisk verksamhet  MVG  
Försäljning och service  VG  
Information och layout A  VG  
Livskompetens /LK VG   
Modersmål A (arabiska) VG   
Modersmål B (arabiska) MVG   
Naturkunskap A  G  
Näthandel A  G  
Praktisk marknadsföring A  G  
Projekt och företagande  VG  
Småföretagande A  MVG  
Svenska A  G  
Svenska som andraspråk A  VG  
Trafiksäkerhetskunskap   VG 
Turism  G  
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7 DISKUSSION AV RESULTAT 
 

De fyra elever som intervjuats har olika bakgrund och har bott i Sverige olika länge, mellan 

4,5 och 7 år. Det som inte framkom i resultatsammanställningen var elevernas brytning på 

respektive modersmål. Det visar sig att den som bryter mest är Darah, trots att det är hon som 

varit i landet längst tid. Detta tyder på att brytning inte alls påverkar skolframgången för 

elever, om man jämför Darahs betyg med övrigas. Fraurud & Bijvoet (2004) skriver, som 

nämnt ovan, att brytning inte behöver vara ett hinder för ett rikt språk. ”Huruvida brytning blir 

ett hinder för individen avgörs naturligtvis av graden av brytning, men också av 

majoritetssamhällets attityder till olika brytningar, kopplade till dess värderingar av olika 

etniska grupper” (s 399).  

 Informanterna i denna studie har flera faktorer gemensamt som gjort att de lyckats med 

sina gymnasiestudier. Sjöqvist & Lindberg (1996:81) menar att ny kunskap aldrig kan byggas 

på luft. En förutsättning av vikt för all kunskapsutveckling är alltså att den utgår från barnets 

tidigare kunskaper och erfarenheter. Alla informanter är skolade och vana vid studier. De 

började skolan i sina respektive hemländer i samma ålder som svenska elever börjar. De har 

även kunskaper i flera språk än modersmålet vilket säkerligen bidrar till att de har lättare att 

lära sig ett nytt språk. Informanterna ser också utbildning som en viktig del av livet och de har 

alla ett mål med sina studier. Lennebergs hypotes (i Abrahamsson & Hyltenstam 2004) om en 

kritisk period tycks stämma in på mina informanter. Informanterna vistas i miljöer där de 

ständigt får höra svenska talas och de tvingas kommunicera och interagera på svenska. 

Sjöqvist & Lindberg (1996:80) framhåller detta språkliga inflöde som den viktigaste faktorn 

för språkinlärning. Eleverna själva menar att det är positivt för språkutvecklingen att vistas i 

miljöer där man ständigt hör det svenska språket. Jag instämmer dock med Lenneberg om att 

endast språkligt inflöde inte leder till ett automatiskt tillägnande av ett andraspråk, särskilt 

inte efter puberteten. Då alla informanter i undersökningen kom till Sverige som tonåringar 

innebär det att de, enligt hypotesen, tvingats lära in språket genom just undervisning och stor 

medveten ansträngning från deras egen sida; något de också har gemensamt. Att eleverna är 

motiverade och ambitiösa märks väl på deras betyg. Ytterligare ett litet bevis för Lennebergs 

tolkning är att den utländska brytningen är svår att bli av med. Det bör dock återigen 

understrykas att brytning absolut inte är något hinder för kommunikation eller för prestation.  

 Utgår man från Cummins’ modell om CALP (Cognitive Academic Language Proficiency) 

och BICS (Basic Interpersonal Communication Skills), märker man tydligt, både när man 

talar med informanterna, men också resultatmässigt på betygen de erhållit, att de gått förbi 
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BICS, som är kontextbundet och icke kognitivt krävande, det handlar helt enkelt om de 

fonologiska, syntaktiska och lexikala färdigheter som krävs för att fungera i den vardagliga 

kontexten. För att klara av studier på den nivå eleverna befinner sig måste de använda sig av 

CALP, då detta är något som krävs i uppgifter där studenter måste använda eller reflektera 

över språket utanför den omedelbara personliga kontexten, som exempelvis i skoluppgifter, 

uppsatser eller språktest. Detta är något som är kognitivt krävande och kontextreducerat och 

det är uppenbart att de fyra informanterna har kommit så pass långt i sin språkutveckling att 

de uppnått CALP, vilket alltså innebär att de kan använda språket till att kunna reflektera över 

något som finns utanför deras omedelbara personliga kontext. I alla teoretiska, men även 

praktiska ämnen eleverna läser, tvingas de visa prov på användningen av CALP. Eleverna 

pratar om att det oftast inte är språket som är hindret utan själva ämnesinnehållet. Killarna 

nämnde bland annat att det var bra att få tillfälle att praktisera saker som de har läst om. På 

det viset får de möjlighet att visa att de tagit till sig det som i teorin varit både kognitivt 

krävande och kontextreducerat. Här kommer även Dewey’s ”Learning by doing” in. Genom 

att också arbeta med något i praktiken förstärks kunskaperna.  

 Jag instämmer definitivt i Cummins’ teori i vilken han hävdar att den övervägande delen 

av undervisningen måste ske på en hög kognitiv svårighetsnivå, men med stöd av en kontext, 

för att en språkutveckling ska ske. Denna höga kognitiva svårighetsnivå utsätts eleverna 

särskilt för när de påbörjar ett nationellt program. På så vis får eleverna det språkliga redskap 

som krävs för att kunna växla mellan det konkreta och abstrakta, mellan det generella och det 

personliga på andraspråket, enligt Cummins. Intellektuellt utmanande uppgifter utvecklar 

både tanke och språk, där språket också bidrar till att utveckla tänkandet och inte endast ge 

uttryck för vad man tänker. 

 Det är imponerande att se att ingen av informanterna har fått betyget IG i någon kurs. 

Nordenstam & Wallins (2002) tes om betygen och att eleverna främjas av att de skulle haft 

längre tid på sig, tycks logisk. Amir instämmer själv i att han fått högre betyg år 2 än år 1, 

trots att svårighetsgraden i ämnena höjts. Han nämner dock att han i matematik C endast fick 

betyget G, till skillnad från de tidigare två kurserna i vilka han fick VG. Han betonar ändå att 

det inte alls berodde på språksvårigheter utan hävdar att orsaken var att han var upptagen och 

tvingades prioritera andra kurser. Viktigt att notera är att matematik C är en extrakurs både 

Amir och Bashir valt att läsa vid sidan av det som ingår i Elprogrammet. Att det förhåller sig 

så som Nordenstam & Wallin påpekar, syns vidare klart och tydligt när man analyserar 

killarnas betyg. Amir har inte ett enda G år 2, vilket han har år 1, utan endast VG och MVG. 
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Detsamma gäller Bashir, som har övervägande MVG (endast ett VG) i alla ämnen år 2 men 

ett G, tre VG och nio MVG år 1.  

 Jag tänkte att denna teori även går att applicera på kortare kurser i till exempel år 1. Vissa 

kurser som endast varit på 50 poäng, avslutas under en termin och betygssätts. Kan man där 

se att eleverna fått lägre betyg på grund av den korta tid de har på sig att sätta sig in i ämnet? 

Till min förvåning såg jag istället att eleverna hade presterat bra; de hade uppnått det högsta 

betyget i vissa av de kortare kurserna. Bashir har exempelvis fått MVG i datorkunskap, ellära 

A, och digitalteknik, kurser som han dessutom ansåg vara svåra. Samma betyg fick Bashir i 

arbetsmiljö och säkerhet samt persondatorer, kurser som varade endast några månader. 

Detsamma gäller Amir, som fick högsta betyg i den ca fyra månader långa kursen 

datorkunskap. När det gäller flickorna är det svårare att se eftersom deras kurser sträcker sig 

under hela läsåret.  

 Som Gibbons (1991:6) skriver kan inte tvåspråkiga elevers språkbehov endast tillgodoses 

av en enda lärare. Andraspråksinlärares språkutveckling måste ses som hela skolans ansvar, 

framhäver Gibbons och hävdar vidare att skolans ansvar för elevernas undervisningsbehov 

ska uppmärksammas i skolans läroplan. På sätt och vis hjälper alla lärare till, mer eller mindre 

omedvetet, både vid elevernas andraspråksinlärning och ämnesinlärning genom att alla lärare 

ger eleverna olika inflöde tack vare de olika kurser som eleverna läser, de utsätts för en slags 

språkdusch. På så vis samarbetar lärarna högst omedvetet med varandra. De lär sig också 

genom sina lärare samt sina klasskamrater, genom Vygotskys proximala zon. Vidare lär de sig 

i dialog med berörda ämneslärare och klasskamrater, vilket enligt Dysthes teori är en nog så 

viktig förutsättning för att utveckla ett språk.  

 Ytterligare en gemensam faktor som bidrar till att man lyckas och som nämns av de fyra 

informanterna i denna studie är stöttning (scaffolding). Att veta att de har lärares stöd i 

undervisningen innebär en trygghet och betyder mycket för inlärningen. Informanterna tycker 

att de får hjälp och stöd av sina lärare; om det är något de inte förstår så är det bara att fråga, 

menar de. Lärarna finns alltid till hands och ställer upp. De känner även att de kan fråga andra 

lärare, men har inte alltid utnyttjat den möjligheten. Lindbergs (2004:7) term om mediering 

passar väl in här. Så länge en person, i detta fall mina informanter, ”…inte kan agera 

fullständigt och inte har full kontroll över kunskaper och färdigheter är inläraren mycket 

beroende av mediering”, för att klara av saker självständigt och lyckas. Detta stöd kan vara av 

skilda slag,  

 I skolan får eleverna ständigt lära sig olika nya ord som är ämnesspecifika och detta lär de 

sig på sitt andraspråk. Bråbäck & Sjöqvist (2001:221f) framhåller just ordförrådet som den 
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viktigaste enskilda faktorn för att andraspråksinlärare på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig 

övriga ämnen. Genom att eleverna ges möjlighet att vrida och vända på ord och begrepp i 

olika situationer får de en djupare förståelse av dessa. Denna möjlighet ges på så vis att de 

läser olika kurser och ämnen samt att de utsätts för olika kursmoment av både teoretisk och 

praktisk karaktär. Vi kan bland annat se att alla informanter har fått mycket goda betyg i 

praktiska moment, vilka, som sagt, kan kopplas till Dewey’s teori ”Learning by doing”. Alla 

olika kurser, kursmoment, lärare, klasskamrater och andra situationer som eleverna utsätts för 

bidrar, enligt mig, till en djupare förståelse av ord och språk. Jag samtycker med Bråbäck & 

Sjöqvist att det är först då orden kan bli redskap för tänkande, lärande och argumentation som 

krävs för skolframgång. 

 Från andraspråkselevers sida krävs det verkligen stor motivation och ambition för att 

lyckas. Att eleverna i denna studie är ambitiösa, motiverade och ställer höga krav på sig själva 

märks både i intervjusvaren och i betygen. Flera informanter nämner de ämnen de ansåg vara 

svårast men uppvisar ändå att de har uppnått högsta betyg i ämnena, som till exempel 

digitalteknik för killarna och småföretagande för tjejerna. Betygen talar sitt tydliga språk.   

 Min studie har gjort att jag upptäckt flera problem eller fenomen som är värda fortsatta 

studier. Inför vidare studier vore det intressant: 

 

• att följa flickornas resultat år 3, för att ytterligare ge tyngd åt denna studie. 

 

• att göra en liknande, men större undersökning, för att på så vis kunna komma närmare 

en generell slutsats, genom att ytterligare pröva och förkasta eller bevisa en tes. Om 

man hade mer tid skulle det vara en fördel att även intervjua de lärare som kommer i 

kontakt med andraspråkselever, till exempel de som undervisar dessa elever i svenska 

som andraspråk på nationell nivå samt ett fåtal utvalda lärare som undervisar i några 

övriga ämnen. 

 

• att följa upp de elever för vilka det nuvarande betygssystemet kan ha haft särskilt 

negativa konsekvenser, enligt Nordenstam & Wallins teori som baseras på ungdomar 

som kommer till gymnasieskolan med höga ambitioner och som, när de misslyckas 

med att få höga betyg i första årskursen på grund av bristande svenskkunskaper, tappar 

sitt självförtroende och sänker sin ambitionsnivå.  
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• att genomföra en undersökning lik den Eva Svensson genomförde år 2002, i vilken 

hon studerade IVIK-elever mellan 1992–1997. Hur ser situationen ut tio år senare? 

Det tror jag skulle vara ett arbete av betydelse för kommunen och 

andraspråksundervisningen. Har resultaten förbättrats eller är situationen fortfarande 

densamma, trots de förändringar som hennes undersökning ledde till? Visserligen 

måste man tänka på att en sådan jämförelse inte helt kan göras då mycket till exempel 

kan bero på vilket elevunderlag man har haft under de senaste åren jämfört med det 

underlag som fanns under 1990-talet. 
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8 AVSLUTNING 
 

Det har varit givande att genomföra denna undersökning. Mycket av det som beskrivs av 

forskare i litteraturgenomgången stämmer väl överens med förhållandena för informanterna i 

undersökningen. Alla informanter hade en relativt gedigen skolbakgrund från sina hemländer, 

vilket gjort att de inte behövt så lång tid på sig i Sverige för att tillägna sig svenskan. Den som 

tagit kortast tid på sig för att påbörja ett nationellt program var också den som hade längst 

skolgång från sitt hemland.  

 Den slutsats som jag definitivt kan dra är att Lennebergs hypotes håller beträffande de 

elever jag studerat. Hypotesen om en kritisk period (the critical period hypothesis, CPH), 

innebär att möjligheten till automatiskt tillägnande, enbart utifrån språkligt inflöde, försvinner 

efter puberteten. Efter puberteten måste ett främmande språk/andraspråk läras in genom 

undervisning och medveten och stor ansträngning från inlärarens sida. Detta kan nog 

utvecklas att gälla även andra ämnen i skolan. Slumpen föll sig så att jag i denna 

undersökning intervjuade fyra ambitiösa elever, för vilka skoltraditionen har varit av vikt 

redan i hemlandet och som strävar att nå sina respektive mål med studierna. Studien ger 

därmed inte svar på vilka faktorer som kan bidra till att denna elevkategori misslyckas. Då 

undersökningen endast baseras på ett fåtal fallstudier vågar man inte dra några generella 

slutsatser; de slutsatser jag drar gäller endast dessa fyra informanter.  

 Enligt Monica Axelsson (2004:503) har studier och statistiska undersökningar från 

Skolverket återkommande visat att tvåspråkiga elever ”halkar efter vad gäller generell 

skolframgång och möjlighet till gymnasiestudier på de nationella programmen, språkfärdighet 

i svenska och läsförmåga”. Informanterna i undersökningen har gått emot den negativa 

statistiken och uppvisar att de på kort tid klarat av sin tid på IVIK, samt lyckats väl med sina 

gymnasiestudier på ett nationellt program. En enorm prestation har krävts av dessa elever för 

att lyckas, vilket är mycket imponerande. Axelsson (2004:504) skriver att en vanlig slutsats i 

debatten om andraspråkselevers generellt sämre skolframgång är att eleverna saknar något, till 

exempel tillräckliga goda kunskaper i svenska. Hon skriver att bakgrundsfaktorer som ålder, 

tidigare skolgång, tid i landet och språk- och kulturavstånd ofta förbises, liksom man också 

förbiser skolans och bostadsområdets sammansättning, pedagogers utbildning eller de 

pedagogiska arbetssätt som dominerar. ”Framför allt ges mycket litet fokus åt det faktum att 

minoritetsspråksbarnen i stället för att ha en brist har en särskild resurs i sitt modersmål och 

sin specifika kulturkunskap som förskola och skola i högre grad skulle kunna ta vara på” 

(Axelsson 2004:504).  
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 Informanterna i denna studie har tydligt visat att man kan lyckas om man får de rätta 

förutsättningarna. Att vistas i miljöer där man får höra och prata mycket svenska, stöd från 

lärare, kognitivt krävande uppgifter, elevernas flit, motivation och ambition är endast några 

faktorer som bidragit till informanternas goda studieresultat. Under mitt arbete med studien 

fann jag också, vilket jag nämnt i diskussionen (s 28), vikten av fortsatt forskning inom 

området.  
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Bilaga 1  
Intervjufrågor till elever 
 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du bott i Sverige? 

3. Var bodde du innan ni kom till Sverige? 

4. Vilket är ditt förstaspråk? 

5. Hur många språk talar du? 

6. Gick du i skolan i ditt hemland? 

7. Hur gammal var du när du började skolan i ditt hemland? 

8. Hur många år gick du i skolan innan du kom till Sverige? 

9. Hur gammal var du när du kom till Sverige? 

10. Började du i Slussen? 

11. Började du i en IN-klass på högstadiet? 

12. Hur gammal var du när du började på IVIK? 

13. Hur många år läste du på IVIK? 

14. Vilket program läser du? 

15. Vilken årskurs? 

16. Hur tycker du att det gick med studierna första året på ditt program? 

17. Läste du svenska som andraspråk eller modersmålssvenska, eller kanske båda? 

18. Vad tycker du var svårast när du började ett program? 

19. Vad var lättast? 

20. Vilket ämne var svårast när du började? 

21. Vilket ämne var lättast när du började? 

22. Vilket är svårast nu? (Jämför) 

23. Vilket ämne är lättast nu? 

24. Känner du att du får hjälp och stöd av dina lärare när du behöver det? 

25. Om det är/var något du inte förstod i exempelvis läxor, hur gjorde du då? 

26. Läser du ditt modersmål? 

27. Tycker du att modersmålet har hjälp dig i dina övriga studier? (T ex att du lärt dig 

bättre svenska, eller andra ämnen?) 

28. Vilka betyg har du? 

29. Vad har du för framtidsplaner? 

30. Vilka språk använder man i umgänget med kompisar utanför skolans väggar?  

 


