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Sammandrag 
 
Agneta Nylund Guhrén 
 
Varför har många tvåspråkiga elever svårt att nå målen skolan ställer på dem? 

En studie av situationen i en internationell gymnasieklass. 

 

Why Do Many Bilingual Students Have Difficulties in Achieving School Targets?  

A study of an International Class at a Swedish Upper Secondary School. 

 
VT 2011 Antal sidor: 55 
 
En lägre andel av andraspråkseleverna når målen för grundskolan än de som är födda i landet.  

 

Forskning och kunskap finns inom området om hur framgångsrik andraspråksinlärning ska 

bedrivas. Varför består och till och med ökar andelen andraspråkselever som inte når målen?   

 

För att uppnå syftet att urskilja faktorer som avviker från dem som enligt forskningen leder till 

goda studieresultat har styrdokument och forskningsrön studerats, en kvalitativ intervjuunder-

sökning bland elever och lärare genomförts samt observationer gjorts i en internationell klass 

vid en gymnasieskola i Mellansverige.  

 

Resultatet visar att vissa andraspråkselever kommunicerar i lägre grad än vad som är nödvän-

digt för att utveckla språket. I textproduktionen finns krav på elevernas abstraktionsförmåga 

men i muntliga situationer utmanas inte språknivån. De sent anlända andraspråkelevernas 

ordförråd räcker inte till för ämnestexter med krav på lingvistisk förståelse.  

 

Elever med tidigare skolgång har verktyg för att överbrygga språksvårigheterna och ta till sig 

ett mer abstrakt kunskapsrelaterat språk medan elever utan skolgång behöver utveckla förmå-

gan. Elevernas få tillfällen att utveckla sin additativa tvåspråkighet påverkar deras möjlighet 

att nå kunskapsmålen. Samarbete mellan sva-, ämnes- och modersmålslärarna för att förbättra 

andraspråkelevernas måluppfyllelse är nödvändig.  

_________________________________________________________ 
 

Nyckelord: Andraspråkselever, additiv tvåspråkighet, bristande måluppfyllelse, förberedelse-

klass, sent anlända elever. 
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1  Inledning 
Allt fler elever som har ett annat modersmål än svenska ska undervisas i den svenska skolan. 

För dem är svenska som andraspråk ett alternativ. Ämnet har flera syften. Gunnar Tingbjörn 

(2004:759) redogör för hur eleverna dels ska lära sig det nya språket utifrån sina förutsätt-

ningar och dels behärska svenska språket så att inlärningen i andra ämnen fungerar på en ål-

dersadekvat nivå. Just det är den största utmaningen för eleverna – att ta till sig ämneskunska-

per på ett språk som de samtidigt håller på att lära sig.  

 

Ca 20 % av grundskolans elever hade enligt Skolverket (2010:6) utländsk bakgrund i februari 

2010. Antingen var de själva eller föräldrarna födda i ett annat land. Läsåret 2009/10 (PM 

2010:3)  var det drygt 8.000 grundskoleelever som läste svenska som andraspråk. Av dem var 

det 26,7 % som inte nådde målen i ämnet och således inte fick godkänt betyg.  

 

I en rapport som Skolverket har publicerat (2008:8) tas problemet med andraspråkselevernas 

bristande måluppfyllelse upp. Mellan elever med utländsk och svensk bakgrund skiljde det ca 

20 meritpoäng efter årskurs 9, läsåret 2006/07 (Skolverket 2008 tabell 1, s 19). Det genom-

snittliga meritvärdet för elever med svensk bakgrund var 210,1 poäng av 320 möjliga medan 

elever med utländsk bakgrund hade ett meritvärde på 190,1.   

 

Tyvärr har det visat sig att det inte är så enkelt att komma till rätta med andraspråkelevernas 

bristande måluppfyllelse. Skolverket (PM 2010:5) har visat  att allt fler elever anländer till 

Sverige och påbörjar sina studier i högre åldrar, jämfört med tidigare. Den kortare tiden i 

svensk grundskola har medfört ökade skillnader och andelen elever som inte uppnått godkänt 

betyg har ökat.  

 
Svårigheten med sent anlända elevers bristande måluppfyllelse har uppmärksammats ur flera 

perspektiv. Flera forskare (Cummins 2001, Hattie 2009) visar på lärarnas kompetens och för-

hållningssätt som viktiga faktorer för god måluppfyllelse. Elevernas möjligheter att få arbeta 

på en åldersadekvat kunskapsnivå trots den enkla språknivån har Jim Cummins (2001: 67) 

visat vara viktigt för en god språk- och kunskapsutveckling. Trots omfattande kunskap inom 

området kvarstår problemet med den höga andelen andraspråkselever som ej når målen. För 

att de elever som har ett annat modersmål än svenska ska ha möjlighet att nå målen i lika hög 

grad som övriga elever krävs inte bara kännedom om måluppfyllande förutsättningar utan 

även att dessa förankras i verksamheten. Det finns forskning och kunskap inom området om 
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hur framgångsrik andraspråksinlärning ska bedrivas men varför består och till och med ökar 

andelen andraspråkselever som ej når målen. Bedrivs undervisningen enligt de kriterier som 

har visat sig ge goda resultat?  

1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att ur ett sociolingvistiskt perspektiv, i svenska som andraspråksunder-

visning för sent anlända elever, urskilja och beskriva faktorer som avviker från dem som en-

ligt forskning leder till goda studieresultat. För att uppnå syftet är avsikten att ta del av styr-

dokument och forskningsrön, genomföra en kvalitativ intervjuundersökning bland elever och 

lärare samt göra observationer i en internationell klass vid en gymnasieskola i Mellansverige. 

Genom att i verksamheten hitta och definiera faktorer som enligt forskningen strider mot det 

som leder till god måluppfyllelse skulle man kunna arbeta mer måluppfyllande i undervisning 

med elever som läser svenska som andraspråk i förberedelseklass. 

1.2 Avgränsning 

Ämnet jag har valt kan ses ur flera perspektiv. Inom ramen för C-uppsatsen i svenska som 

andraspråk ska intervjuer ske med elever och lärare i förberedelseklass för andraspråkselever i 

gymnasieåldern. Observationer ska genomföras under lektioner i svenska som andraspråk. 

Inriktningen på intervjufrågorna och observationerna ska gälla varför de sent anlända elever-

nas har svårt att nå skolans mål. 

1.3 Uppsatsens disposition 

Efter ett inledningsavsnitt med problemformulering, syftesbeskrivning och definition av be-

grepp redogörs i kapitel 2 för aktuell forskningsbakgrund. Sociokulturell kunskapsteori, gene-

rella principer för studieframgång, specifika krav för god andraspråksutveckling och vad styr-

dokumenten föreskriver tas upp. Kapitel 3 innehåller metod och material. De medverkande 

grupperna beskrivs, metodkritik genomförs och en diskussion om validitet respektive reliabili-

tet utförs. Resultatet redovisas i kapitel 4 och en avslutande analys och diskussion förs i kapi-

tel 5. Arbetets sista del, kapitel 6, innehåller en kort avslutande reflektion.  
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1.4 Definitioner av termer som används i uppsatsen 

Andraspråk 

Ett språk som lärs in i målspråksmiljö dvs. i det land där språket talas (Hammarberg 2004:26). 

 

Asylsökande elev 

En elev som har sökt skydd från förföljelse i Sverige men ännu ej fått besked om uppehålls-

tillstånd.  

 

Förberedelseklass 

En klass där nyanlända elever utan tillräckliga kunskaper i svenska studerar för att sedan börja 

i en grundskole- eller gymnasieklass. 

 

Internationell klass 

För att bli behörig för studier på ett nationellt program i gymnasieskolan krävs godkänt betyg 

i kärnämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska (fr.o.m. läsåret 

2011/2012 åtta betyg för ett yrkesinriktat program respektive tolv för ett studieinriktat). Ele-

ver som har påbörjat sina studier i den svenska skolan i relativt sen ålder, har ett annat mo-

dersmål än svenska och arbetar för att bli behöriga för ett nationellt program, tillhör de inter-

nationella klasserna. I dem bedrivs studier framförallt i kärnämnena för att uppnå behörighet. 

Elevernas studiebakgrund varierar från inga år alls till tolv år.  

 

Nyanländ elev  

Definieras som elever med ett annat modersmål som anländer nära skolstarten eller under sin 

skoltid i grund-, gymnasie- eller särskolan och som bristfälligt eller inte alls behärskar det 

svenska språket. Skolverket (Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever 2008:6−7). 

 

Sent anländ elev 

En sent anländ elev har i det svenska skolsystemet påbörjat sina studier från årskurs sex eller 

senare under grundskole- eller gymnasietiden. Skolverket (2004:6). 

 

Svenska som andraspråk (sva) 

Språkundervisning i svenska språket för elever med ett annat modersmål än svenska. 
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2  Forskningsbakgrund 
I avsnittet om forskningsbakgrund tas inledningsvis sociolingvistiskt och sociokulturellt per-

spektiv på inlärning upp. Därefter redogörs för generella och specifika principer för studie-

framgång. Avslutningsvis redovisas skolans styrdokument.   

2.1 Teoretiskt perspektiv 

Lagerholm (2005:64−67) påpekar att ämnet sociolingvistik är omfattande och kännetecknas 

av tvärvetenskaplighet. Det språkvetenskapliga perspektivet omfattar språkets användning 

både socialt och kulturellt samt vilken betydelse det får i olika sammanhang.   

 
Säljö (2000:20−22, 119−120) redogör för att syftet med språket är kommunikation. Männi-

skor vill kunna förmedla sig och ta emot budskap. Språket ger möjlighet till erfarenhetsutbyte 

och lärdomar. Säljö påpekar med stöd i Vygotskys sociokulturella perspektiv hur en elev be-

finner i ständig utveckling. I samspelssituationer kan stöd från omgivningen göra att eleven 

utvecklas och presterar mer än vad som skulle ha skett vid enskilt arbete. Alla påverkas av sin 

omgivning. Speciellt införlivas barn i den omgivning de växer upp i. Med stöd i Vygotskys 

teorier beskriver Säljö (2000:155 ff) vidare den sociala miljöns betydelse för barnets förkov-

ran. Ur det sociokulturella perspektivet ses olika mänskliga verksamheter och sociala situatio-

ner som den ”arena” där lärande äger rum. När kunskapen är satt i sitt sammanhang är förut-

sättningarna för lärandet som bäst. Det är bland annat av den anledningen inte självklart att 

skolan är den mest naturliga platsen för inlärning. Skolan bidrar till inlärning av bra kunskap 

men även till att förstärka människors misslyckanden. Människor lär sig till och med bättre i 

andra mer naturliga sammanhang, även om syftet enligt Säljö kanske inte i första hand är att 

förmedla kunskap. Kunskapen som varje individ utvecklar beror på det sammanhang som 

råder. Claesson (2002:32) poängterar att det är i samspel med andra som människor kommu-

nicerar med ett verbalt språk och lagrar information i minnet.  

2.2 Generella principer för studieframgång 

John Hatties (2009) sammanställning av 800 metastudier inom området undervisning och lä-

rande har inte bara syftat till att ge en överblick över området utan även till att konstruera en 

modell över i vilken grad olika faktorer leder till goda studieresultat. Ur sammanställningar av 

tidigare forskningsresultat har urskiljts sex faktorer som i olika grad påverkar elevernas ut-

veckling. Hattie har urskiljt barnet, hemmet, skolan, läroplanen (curricula), läraren och för-

hållningssättet som påverkansfaktorer. Den inställning barnet jämte familjen har till skolan 
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och lärandet påverkar i hög grad. Om barnet och familjen har höga förväntningar och en posi-

tiv inställning till skolan påverkas lärandet positivt. I motsvarande mån kan en negativ inställ-

ning sätta gränser för vad som uppnås. T. ex. har den omdebatterade faktorn vilka resurser 

som tilldelas skolan inte den avgörande inverkan som många tror. Däremot är ett positivt 

klassrumsklimat med en trygg tillåtande atmosfär utvecklande och främjar ett gott resultat. 

Lärares höga förväntningar på elevers förmåga påverkar måluppfyllelsen i hög grad. Ett tole-

rant klimat, där fel inte bara tolereras utan välkomnas, tillsammans med identifikation av 

framgångsfaktorer för varje enskild elev och hög elevaktivitet är de faktorer som gör skillnad. 

Lärare som lär av sina misstag och är lyhörda för elevernas synpunkter samt uppmuntrar till 

aktivitet, och engagemang är det som påverkar måluppfyllelsen mest. 

 

Skolverket (2010) har i en enkätundersökning till rektorer urskiljt vilka faktorer som skolor 

har mött framgång med i arbetet med att stötta elever som riskerar att inte få godkänt betyg. 

Faktorer som påverkade elevernas resultat positivt var: 

* Skolpersonalens engagemang i eleverna och deras skolsituation 

* Lyhördhet från skolans sida för elevernas behov och förutsättningar 

* Dialog hellre än pekpinnar 

* Flexibel och anpassad utbildning 

* Ej reducerad utbildning 

* Hög lärarnärvaro och tillgänglighet till stöd för eleverna 

* Tydliggörning av utbildningens mål 

* Tydliggörning av utbildningens krav 

* Konkreta verktyg för att nå målen 

* Lokaler för stödundervisning används också i undervisning för elever som vill ha högre 

   betyg än godkänt. 

 

En av studierna som Skolverket speciellt lyfter fram i rapporten är Möllås (2009), som har 

studerat hur gymnasieelevers skolpraktik konstitueras av kommunikation och samspel. Möllås 

(2009:167) lyfter fram elevens delaktighet i det egna lärandeprocessen som helt avgörande för 

studieframgång. Utslagsgivande är också att den ansvarige mentorn och eleven har en väl 

fungerande kommunikation. Studieresultaten påverkas positivt av en lyssnande och förstående 

lärare som tar elevens situation på allvar och har möjlighet att planera och anpassa undervis-

ningen efter dennes behov. 
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2.3 Specifika principer för studieframgång 

I en kort inledning i boken Negotiating Identities: Education for Empowerment in a Diverse 

Society låter Jim Cummins (2001:iii-v) den från Grekland invandrade Vasilia Kourtis Kazoul-

lis relatera sin egenupplevda skolgång för införlivning i det nordamerikanska samhället. Ge-

nom en mödosam väg fick han lära sig att undertrycka sin egen kulturkompetens och i stället 

utveckla en metamorfosisk förmåga att tolka omgivningens förväntningar och agera i enlighet 

med dess krav. Vasilias berättelse får representera det som många andraspråkselever vittnar 

om, nämligen att det redan i klassrummet avgörs om kraften i olika individers kulturella kom-

petens kan komma samhället till del. Lärarens förmåga att tro på och bekräfta eleverna avgör 

om mångfaldens kraft ska tillvaratas i en anda av samförstånd för elevens utveckling eller 

förtryckas och uppgå i majoritetens tolkningsföreträde.  

 

Cummins (2001:165) visar på att utveckling av en additativ tvåspråkighet där språket och 

kunskaperna får utvecklas utöver den redan befintliga nivån, och inte på bekostnad av (sub-

traktiv språkutveckling), gynnar elevernas studieframgång. Cummins (2001:132) poängterar 

även att lärarens inställning påverkar. Höga förväntningar på eleverna leder till en positiv 

självbild som i sin tur ger bättre resultat. Genom ett interaktivt arbetssätt där eleverna och 

deras språk samt kultur bekräftas och används i undervisningen stärks elevernas identitet. 

Förväntningarna på att eleverna är och kommer att bli viktiga aktörer och deltagare i det om-

givande demokratiska samhället bidrar till att eleverna ser kunskapsinhämtningen som an-

vändbar och meningsfull. 

 

Cummins (2001:66−67) visar genom en modell (se figur 1) hur studieframgång dels beror av 

kontextuellt stöd och dels av hur utvecklat elevens kunskapsspråk är. Modellen har en x- re-

spektive en y-axel vilka representerar ett kontinuum från hög grad av kontextuellt stöd respek-

tive mindre utmanande språknivå till kontextreducering och högt utvecklat kunskapsspråk. Av 

modellen kan således utläsas den utveckling en andraspråkselev genomgår avseende minskat 

behov av hjälper i form av kroppsspråk, illustrationer och förklaringar till hög självständighet 

i fråga om förståelse av abstraktioner samt tillägnandet av ett väl utvecklat kunskapsspråk. Ett 

kontextuellt stöd erhålls inte bara utifrån utan bärs även av elevens tidigare kunskaper, erfa-

renheter och kulturbakgrund. 
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Figur 1. Sambandet mellan graden av kontextuellt stöd och språkutmaning i skolrelaterade ak-

tiviteter 

 

          Hög kognitiv utmaning 

          |    

           B |      D 
   |   

Kontextbundet  ------------------------------------------   Kontextreducerat 
   |                       
            A |      C 
   | 
        Låg kognitiv utmaning 

 

 
Källa: Cummins (2001). Negotiating Identities: Education for Empowerment in a Diverse Society 

 

Utanför skolan, förklarar Cummins (2001:67−68), möter eleven oftare en kontextuell situation 

där förståelse uppnås av sammanhanget. Skolans aktiviteter däremot representerar ofta den 

andra ytterligheten där förståelse främst ska uppnås genom lingvistisk förståelse. Den nedre 

delen av det vertikala kontinuumet kräver låg kognitiv utmaning och representeras ofta det 

som redan är automatiserat hos eleven. Den övre delen däremot kräver stor språklig och kog-

nitiv ansträngning för att uppnå förståelse och är ej ännu automatiserad. Det som kräver kun-

skap är lågfrekventa innehållsrika ord, komplicerade syntaxer, t. ex. passivformer och abstrak-

tioner. Vardaglig konversation är en aktivitet som oftast sker i sitt sammanhang och med au-

tomatiserat ordförråd vilket gör att aktiviteten hamnar i kvadrant A. I kvadrant B och D ham-

nar textproduktion. Allteftersom ordförrådet ökar kan eleven öka abstraktionsgraden. Aktivi-

teter i kvadrant C t. ex. att fylla i arbetsblad eller skriva av från tavlan innebär ingen egentlig 

kunskapsmässig utmaning. För andraspråkseleven innebär sådana uppgifter att förståelsen 

brister beroende på avsaknaden av kontextbundenhet. Eftersom aktiviteten inte är knuten till 

ett sammanhang och inte leder till någon igenkänning sysselsätts eleven utan att någon effek-

tiv inlärning sker. Andraspråkseleven bör få ett kontextuellt stöd och successivt ökade kogni-

tiva utmaningar i takt med att ordförrådet växer. Skolrelaterade aktiviteter för andraspråksele-

ver bör således gå utmed den vertikala axeln genom kvadranterna A och B för att till slut 

hamna i D-kvadranten, för att vara inlärnings- och kunskapsmässigt utmanande. 
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I Axelsson, Rosander & Sellgrens (2005) rapport Stärkta trådar – flerspråkiga barn och ele-

ver utvecklar språk, litteracitet och kunskap redovisas utvärderingen av Stockholm stads in-

satser för att stärka tillväxten och jämställdheten i speciellt utsatta områden. Särskilt nämns 

det svenska språkets betydelse som ett viktigt redskap för elever att nå grundskolans mål samt 

att den vuxna befolkningen får möjlighet att fullfölja gymnasiestudier, där de saknas. I en 

uppföljning och fortsatt utredningsuppdrag med samma intention att höja kunskapen om två-

språkiga barns språk- och kunskapsutveckling studerades bl. a. ämnesundervisningen för ung-

domar som ännu inte nått en åldersadekvat nivå i sitt andraspråk. Mariana Sellgren 

(2005:200) nämner speciellt hur svårt det är för elever att via ett andraspråk som fortfarande 

är under uppbyggnad att ta till sig ämnesstoff, bearbeta information och uttrycka sig muntligt 

och skriftligt. Speciellt framhålls betydelsen av att få utveckla ett kunskapsspråk på det egna 

modersmålet. Samtidigt beskrivs de praktiska svårigheter det innebär att ge alla andraspråks-

elever adekvat ämnesundervisning på respektive modersmål och vilka konsekvenser det skul-

le innebära i fråga om extra kompetens inom skolans värld avseende flerspråkighetens villkor, 

andraspråksinlärning och interkulturellt arbetssätt.  

 

Sellgren (2005:206−207) redogör för olika typer av språkbehärskning. Det vardagliga sam-

talsrelaterade språket är det språk som ofta uppnås inom två år och används i interaktiva för 

talaren välbekanta situationer. I litteraturen benämns språket med olika termer, t. ex. sandlå-

despråk, vardagsspråk och samtalsrelaterad behärskning. Det mer abstrakta kunskapsrelatera-

de språket, som tar mellan 5 och 7 år att utveckla till en åldersadekvat nivå, krävs för att till-

godogöra sig undervisning. Sellgren (2005:207) redovisar med stöd i O´Malley (1994) att det 

kunskapsrelaterade språket inte går att definiera eftersom det ofta är ämnesspecifikt. Däremot 

ska språket rent funktionellt behärskas så väl att eleven klarar av att använda det exempelvis 

vid förklaringar, analyser och kritiska granskningar. Författaren påpekar vidare att kunskaps-

språket även måste behärska de särdrag som endast skrivna texter innehåller, t. ex. passivkon-

struktioner, vanliga diskurskonventioner samt textbindningar som endast finns i skriven text.  

2.4 Styrdokument 

Arbetet i skolan bestäms av olika styrdokument. Det är många riktlinjer som det ska tas hän-

syn till i verksamheten. De nationella läroplansdirektiven styr demokratiuppdraget. Ämnes- 

och kursplaner reglerar undervisningens innehåll och bedömningskriterier. Utöver de natio-

nella styrdokumenten ska även den kommunala och lokala arbetsplanen följas. 
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1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf-94) stadgar att skolans arbete ska förank-

ras i demokratiska värderingar såsom miljöhänsyn, alla människors lika värde och jämställd-

het mellan kvinnor och män. Värdet av en kulturell mångfald understryks och att utrymme ska 

ges för att stärka elevens eget kulturarv. Det svenska språket ska utvecklas och stärkas genom 

att eleverna läser många olika ämnen, där en saklig och allsidig undervisning ska förenas med 

en öppenhet för skilda uppfattningar. Enligt skollagen (1985:1100 1kap 2§) ska undervisning-

en anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Om eleven har svårigheter att nå målen 

innebär det enligt läroplanen (Lpf-94) ett särskilt ansvar för skolan.  

 

Läroplanen (Lpf-94) föreskriver vidare att elevernas eget inflytande över studierna ska vara 

starkt genom tydlighet i fråga om utbildningens mål, innehåll och arbetsformer samt synliggö-

rande av elevernas rättig- och skyldigheter. Eleverna förbereds i skolan för att verka i ett 

komplext samhälle som förutsätter ett livslångt lärande. Elevernas kommunikativa och sociala 

kompetens ska utvecklas och hälso- och livsfrågor uppmärksammas med regelbundet bedriv-

na fysiska aktiviteter.  

 

Kunskaper i form av fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet förutsätter en aktiv diskus-

sion om vad som är viktig kunskap. Förberedelse och beredskap inför framtiden och förståelse 

för ett relativt kunskapsbegrepp uppnås genom historiskt perspektiv och utveckling av dyna-

miskt tänkande. Överblick och sammanhang samt tillämpning av kunskaper förutsätter sam-

verkan med det omgivande samhället. Framtidstro och ett positivt förhållningssätt till lärande 

ska utvecklas, speciellt om eleven har tidigare negativa skolerfarenheter.  

 

Kunskapsmålen i ämneskurserna är relaterade till användningen och problemlösning. Reflek-

tion över erfarenheter, kritisk granskning, självständigt arbete, grupparbete, egeninsikt och 

självinsikt poängteras som strävansmål. Uppnåendemålen är relaterade till uttrycksförmåga i 

tal och skrift i olika sammanhang, kulturintresse och en utvecklad förmåga att delta i demo-

kratiska beslut, processer i samhälls- och arbetsliv samt hälso- och miljöaspekter. 

 

Kommunens egen skolplan för läsåret 2008–2011 understryker lusten att lära tillsammans 

med arbetsglädje som ett viktigt utvecklingsområde. Planen refererar i stort till läroplanens 

värdegrund och framhåller att elever med rötter i andra länder ska ses som en resurs. Integra-

tionsarbetet betonas som självklart genom naturliga mötesplatser där eleverna får möjlighet att 

utbyta tankar och erfarenheter.  
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I och med den nya gymnasiereformen (www.skolverket.se) som genomförs hösten 2011 in-

förs nya kursplaner i syfte att höja kvalitén i utbildningen. För samtliga ämnen mot grundsko-

lans mål anges syfte, centralt innehåll och vilka godtagbara kunskaper som ska vara uppnåd-

da. Dagens individuella program för gymnasieskolan kommer att ersättas med ett introduk-

tionsprogram. För behörighet till ett nationellt program kommer det att fordras åtta betyg till 

yrkesinriktade program och tolv betyg för de studieinriktade programmen.   
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3  Metod och material  
I kapitel 3, metodavsnittet, redogörs för det valda tillvägagångssättet för att uppfylla arbetets 

syfte. Inledningsvis sker en redogörelse av föreställningsramen och en presentation av under-

sökningens medverkande grupp görs. Därefter beskrivs metoden och metodkritik genomförs. 

En validitets- och reliabilitetsdiskussion redovisas, det praktiska genomförande beskrivs och 

det vetenskapliga perspektivet förklaras. 

3.1 Föreställningsram 

Mina erfarenheter inverkar på utformningen av arbetet. Medvetet och omedvetet påverkar jag 

forskningsmetoden. Min uppfattning om omvärlden inverkar på hur jag avgränsar mig, vilket 

i sin tur har inflytande både på arbetet och resultatet. Jag har erfarenhet av arbete både i och 

utanför skolan. Lundahl och Skärvad (1999:57) skriver om att yrkesroll, utbildning, erfaren-

heter och uppfostran formar föreställningsramen. Det är viktigt att forskaren/utredaren kom-

mer till insikt om sin personliga föreställningsram och de antaganden som påverkar forsk-

ningens metoder, upplägg och resultat. 

3.2 Medverkande  

De elever, grupper och lärare som medverkar i undersökningen tillhör de internationella klas-

serna vid en gymnasieskola i Mellansverige. Totalt är det ca 95 elever i åldrarna 16 till 20 

som går i fem klasser. Organisatoriskt tillhör eleverna gymnasieskolans individuella program 

och läser för att få behörighet till ett nationellt program. Skolan har ingen utbyggd organisa-

tion för att andraspråkeleverna ska integreras med dem som har svenska som modersmål. Vis-

sa av andraspråkeleverna går med svenska elever enstaka timmar ute i olika klasser vilket 

enskilda lärare har tagit initiativ till. Personalen i de internationella klasserna består av fem 

lärare och fyra assistenter. Av eleverna har ca 25 % kommit till Sverige som analfabeter. Alla 

sent anlända elever med ett annat modersmål än svenska tillhör de internationella klasserna. 

Orsakerna till att de är i Sverige är olika. Asylskäl eller kommunplacering genom FN:s kvot-

flyktingprogram är de vanligaste. Andra skäl kan vara arbetskraftsinvandring, deltagande i 

olika utbytesprogram eller tillfälligt boende hos släktingar. Även den fria rörligheten inom EU 

har påverkat elevsammansättningen. Flera familjer har sökt sig hit för att de har valt att bo i 

Sverige. Naturnära boende och ett glest befolkat land, jämfört med mer tätbefolkade delar av 

Europa, lockar. Elevernas skolbakgrund varierar från inga skolår alls till omkring tolv år. In-

tervjuerna och observationerna sker bland elever i gymnasieåldern som läser mot målen i 
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årskurs nio. De kommer från Afghanistan, Armenien, Burma, Eritrea, Irak, Iran, Somalia och 

Thailand.  

3.3 Metod 

För att uppfylla arbetets syfte gör jag en fallstudie i form av intervjuer med lärare respektive 

elever i en förberedelseklass för elever i gymnasieåldern samt observationer under lektioner i 

ämnet svenska som andraspråk. Denscombe (2009:60−61) tar upp fallstudiens möjligheter att 

använda flera olika källor, t. ex. insamling av dokument, intervjuer och observationer för att 

kunna gå på djupet av en företeelse och även belysa komplexiteten i processer för att få fram 

ett resultat. Mitt syfte är inte enbart att finna svar utan även att förstå processen, som leder till 

andraspråkselevers bristande måluppfyllelse.  

 

En svaghet hos fallstudier är att resultatet inte är generaliserbart. Denscombe (2009:68−70) 

anger att fallstudiens generaliserbarhet påverkas av i vilken mån den undersökta kategorin 

ingår i en vidare indelningsgrupp. Jämförelsevis med andra enheter ska den undersökta enhe-

ten kunna definieras och dess egenskaper beskrivas. Genom att detaljerat beskriva den under-

sökta enhetens egenskaper underlättar forskaren för läsaren. Denne kan då göra en egen be-

dömning genom att relatera till andra enheters kännetecken och avgöra i vilken mån resultatet 

är generaliserbart. En Survey-undersökning däremot med en bredare ansats som omfattar ett 

stort antal enheter lämpar sig bättre vid kvantitativa studier och kan i högre grad användas för 

att dra slutsatser om hur det allmänt sett ser ut. 

 

Per Lagerholm (2005:53−57) redovisar intervjuns flexibla form jämfört med enkätens mer 

bundna. Utrymmet att anpassa intervjun till informanten och i viss grad låta denne påverka 

situationen innebär att inte enbart forskarens perspektiv får råda. Lagerholm (2005:55) tar 

dock upp forskarens strategiska ansvar att hålla sig till den i förväg uppgjorda frågemanualen 

för att uppfylla syftet. Öppenheten för informantens perspektiv kan innebära ett behov av om-

formuleringar och följdfrågor även om huvudsyftet är styrande. 

 

Avsikten är att samla in data genom en halvstrukturerad intervju med i förväg uppgjorda frå-

gor inom ramen för den valda teorin, med en öppenhet för att informantens erfarenhet kan 

påverka. Vissa frågor exempelvis om elevernas tidigare skolbakgrund och vilken hjälp som 

krävs för att nå målen, kan vara känsliga. För att informanten ska känna sig bekväm sker in-

tervjuerna enskilt på en i förväg bestämd tid och på en plats som är bekant. Innan intervjuerna 
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genomförs förklaras syftet tydligt och att de inspelade intervjusvaren kommer att transkriberas 

till skriven text vilken kommer att ligga till grund för resultatredovisningen.  

 

Lagerholm (2005:56) påpekar att det inom ramen för intervjuns form finns olika sätt att få den 

önskade informationen. Det är inte alltid innehållet i svaren som ger den utförligaste förklar-

ingen utan det nyttjade språkbruket kan i sig ge nog så väsentlig information. Samtidigt bör 

medvetenheten om att informantens svar kan påverkas av intervjuarens språkbruk finnas. La-

gerholm (2005:56) nämner som exempel att ordet språk kanske inte ska användas vid under-

sökning om språkbruk eftersom unga informanters uppfattning om det egna språkbruket inte 

alltid stämmer med hur de egentligen använder det.  

 

Utöver intervjuerna ämnar jag även samla in data genom observationer i en förberedelseklass 

med andraspråkselever som läser svenska som andraspråk. Denscombe (2009:271−274) anger 

att metoden producerar kvalitativa data och används för att få förståelse för olika processer. 

Genom att samla in data direkt ute på fältet mitt i den naturliga miljön och det skeende som 

studeras, erhålls förstahandsinformation. Metoden är känslig för den påverkan forskaren kan 

ha på den företeelse som studeras och vilka data som samlas in. Tolkningsprocessen där fors-

karen påverkas av personlighet, tidigare erfarenheter, kompetens, selektivt minne etc. påver-

kar vilken information som redovisas. Ett sätt att minska den påverkan är att göra ett observa-

tionsschema. Eftersom det är en metod som i första hand associeras med systematiska iaktta-

gelser och insamling av kvantitativa data är det inte ett alternativ i denna undersökning. 

 

En sätt att reducera forskarens påverkan på undersökningssituationen är att göra en deltagande 

observation. Denscombe (2009:283−284) förklarar att metoden syftar till att inte påverka den 

naturliga miljön. När forskaren själv deltar i situationen är deltagarna omedvetna om att de är 

föremål för observation och förväntas därför agera som de brukar göra. Metoden möjliggör 

således att se sådant som deltagarna vid en systematisk observation medvetet undanhåller 

forskaren. Deltagande observationer sker i sammanhanget, går på djupet och syftar till en för-

ståelse av helheten. I och med att de undersökta faktorerna studeras i förhållande till helheten, 

i sitt sammanhang är validiteten i underlaget högre än i en annan situation. Denscombe 

(2009:287) tar upp de etiska problemen kring deltagande observationer. Eftersom observatio-

nerna görs utan att det egentliga syftet med forskarens närvaro röjs har deltagarna ej kunnat ge 

ett formellt medgivande. Forskaren måste därför kunna säkerställa att deltagarnas identitet 

inte röjs och att inte någon påverkas negativt av undersökningen. 
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3.4 Olika perspektiv 

Mitt intresse för forskningsfrågan har väckts genom att jag är yrkesverksam i förberedelse-

klasser där andraspråkselever i gymnasieåldern studerar. Varje år har ungefär en tiondel av 

det totala antalet nått behörighet för nationellt program. Eleverna är studiemotiverade, men 

har ändå haft svårt att nå målen. Verksamheten uppvisar likartade problem som Skolverket 

har påtalat och även media ofta rapporterar om, nämligen skillnader i måluppfyllelse mellan 

andraspråkselever och elever med svenska som första språk. Data till undersökningen samlas 

in från lärare och elever på en gymnasieskola i Mellansverige. Det går inte att generalisera 

utifrån materialet, men kunskapen om fenomenet som studeras ökar. 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Lundahl och Skärvad (1999:10) beskriver att syftet med källkritik är att bestämma om källan 

mäter det den utgör sig för att mäta, dvs. validiteten, om materialet är väsentligt för frågeställ-

ningen, dvs. relevansen, och om det är fritt från systematiska felvariationer, dvs. reliabiliteten.  

 

Jan Trost (2007:64−66) påpekar att begreppen validitet och reliabilitet i första hand förknip-

pas med kvantitativa studier. Stabiliteten i en kvalitativ undersökning kan inte jämföras med 

en kvantitativ situation vilken är mer statisk. En kommunikativ intervjusituation där tankar, 

känslor och beteenden undersöks har lägre grad av standardisering än kvantitativt mätbara 

variabelvärden. Just den låga standardiseringsgraden med inslag av slumpinflytande kan en 

skicklig intervjuare uppfatta, registrera och använda i analysen. Trost (2007:64−66) förklarar 

att ett omsorgsfullt ordval, diskussion av använd metod och dess alternativ kan öka trovärdig-

heten i en kvalitativ undersökning. Till exempel skulle ett alltför komplicerat språk kunna 

medföra att frågor uppfattas olika, och kanske till och med missuppfattas eftersom förståelsen 

skulle variera. På motsvarande vis skulle ett genomtänkt och lättförståeligt språkbruk göra att 

fler personer uppfattar frågorna på samma sätt, vilket i sin tur skulle medföra både högre vali-

ditet och reliabilitet. 

 

Martyn Denscombe (2009:188−190) tar upp triangulering som en metod att öka validiteten i 

data. En företeelse betraktad ur flera perspektiv ger möjlighet till bekräftelse och komplette-

ringar av insamlade data. Den större mängden data och arbete som triangulering medför kan 

leda till att antalet frågeställningar måste begränsas och kan även komplicera analysarbetet, 

framförallt om motstridiga empiriska förhållanden uppdagas. Denscombe (2009:190) tar upp 
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konflikten mellan att under tidspress få fram ett resultat och ansvaret att göra ytterligare un-

dersökningar för att förklara motstridiga samband eller att lägga fram ett arbete med bristfäl-

ligt resultat.   

 

Min egen uppfattning är att även om arbetet blir mer omfattande och om det uppdagas att oli-

ka perspektiv visar motstridiga data, så är det också viktig kunskap. Empiriska data ur ett för 

ensidigt perspektiv, som i nästa steg i vidare undersökningar visar motsägelser är en fördel om 

det upptäcks i ett tidigare skede. Att empiriska data inte stödjer teorin är också en insikt. Om 

forskaren tar sig tid att samla data ur flera perspektiv kan det i viss mån balansera och mot-

verka påverkan av den intuitiva förförståelse som finns bakom varje frågeställning. 

3.6 Genomförandet 

Jag är gymnasielärare i skolan och är aktiv i verksamheten. Jag är medveten om att jag kan 

påverka resultatet när jag ställer frågor, tolkar svaren, gör observationer och analyser. Trost 

(2005:30−31) påpekar att i interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade har intervju-

aren hela ansvaret för att kommunikationen fungerar. Det är inte frågan om något utbyte av 

åsikter utan separata roller där den ena parten är intresserad av information som den andre 

parten kan ge. Utifrån de teoretiska ramarna har frågorna konstruerats. Trost (2005:88) förkla-

rar att följdfrågor är avgörande för förståelsen. Det är viktigt att veta att man verkligen har 

förstått och inte bara tror att man har gjort det. Medvetet har jag försökt minska min påverkan 

genom att i intervjuerna även försöka lämna öppet för det som intervjupersonerna ansett vara 

viktigt. May (2001:151) förklarar att metoden är en form av ställningstagande för den inter-

vjuades perspektiv. Intervjuerna med eleverna har spelats in på band och därefter transkribe-

rats till skriven text. Lärarnas intervjusvar har antecknats direkt vid intervjutillfället. 

 

I träningssyfte genomförde jag en testintervju med en elev som av åldersskäl skulle sluta för 

att börja en annan utbildning. En allmän uppfattning är att en person som ska lämna en verk-

samhet har större benägenhet att framföra inte bara positiv utan även negativ kritik. Det visa-

de sig under intervjun att det var mycket svårt att få fram negativa synpunkter. Vilka följdfrå-

gor jag än ställde ville intervjupersonen endast framföra positiva uppfattningar. Erfarenheten 

från provintervjun gjorde att jag bestämde mig för att som urval endast ha intervjupersoner 

från andra mentorers klasser, för att minska min egen inverkan på intervjupersonerna.  
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Jag har gjort deltagande observationer i en internationell klass på gymnasieskolan med 23 

elever mellan 16 och 20 år som läser svenska som andraspråk och arbetar mot behörighet för 

nationellt program. Formellt tillhör eleverna det individuella programmet. Alla har egna 

scheman beroende på vilka ämnen de läser. Det innebär att elever kommer och går i princip 

under varje lektion. Klassen har därför sällan exakt samma elevantal på alla lektioner.  

 

Min närvaro i klassrummet presenterades som extra resurs beroende på att elevantalet hade 

ökat den senaste tiden. Ibland gick jag omkring i klassrummet för att hjälpa eleverna. Vid 

lärarens genomgångar satt jag med i en bänk i klassrummet bland eleverna där jag formellt 

var sysselsatt med att ordna med övningsuppgifter o. dyl. Jag var mitt i händelsernas centrum 

och kunde helt avbryta min sysselsättning, när jag ansåg att det krävdes, för att studera inter-

aktionen mellan läraren och eleverna, kommunikationen i gruppen och hur eleverna reagerade 

i olika situationer. Jag stöttade läraren men jag hade inget huvudansvar. Eleverna var således 

omedvetna om mitt egentliga syfte. Läraren var positivt inställd till min medverkan och hade 

blivit väl informerad om min uppgift. Efter varje observationstillfälle samtalade vi en stund 

och hon var nyfiken på vad jag hade observerat. Rollen som extra resurs och papperssorterare 

gav mig en möjlighet att hålla distans, koncentrera mig på den egentliga uppgiften att obser-

vera och som deltagare i gruppen notera det som hände. Min roll som lärare på skolan gav 

mig legitimitet och eleverna tyckte inte att det var konstigt att jag var med. Observationerna 

skedde under en lektion varje vecka vid fem tillfällen. Lektionerna var 60 minuter långa. Di-

rekt efter lektionen ägnade jag ca 30 minuter åt fältanteckningar som jag sedan skrev rent. 

Anteckningarna delade jag in i två delar, en med faktiska observationsanteckningar och en 

reflekterande del där jag gjorde kommentarer. Inga namn är nämnda i anteckningarna. Delta-

garnas identitet går ej att röja och ingen kan lida skada genom att kännas igen. Arbetslaget har 

varit informerade om att jag har gjort observationer men inte vad jag har observerat. 

 

En viktig fråga är hur observationerna ska dokumenteras. Den observerade situationen är 

komplex och många faktorer påverkar. Eftersom jag har valde att avstå från att göra anteck-

ningar under observationstillfället funderade jag på hur anteckningarna skulle struktureras.  

 

David Silverman (2004:65−67) påpekar att det är orimligt att notera allt man har sett och hört 

vid observationer. Han beskriver hur han själv utöver inspelningar av samtal mellan läkare 

och patienter kompletterade med att strukturera observationsanteckningarna. Genom att kate-

gorisera patientbesöken kunde han upptäcka inte bara den kliniska underbyggda kommunika-
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tionen mellan läkaren och patienterna utan även se att läkaren anpassade den sociala interak-

tion efter respektive patientkategori.  

 

Under den inledande observationsfasen förstod jag att jag skulle ha hjälp av en struktur i det 

jag observerade. Efter att ha fördjupat mig i olika forskares tekniker att komplettera intervjuer 

och inspelningar med koder och kategorier för att urskölja mönster, valde jag att kategorisera 

observationerna. Faktorer av intresse var elevernas tidigare skolgång samt genus. 

3.7 Vetenskapligt synsätt 

Utifrån ett hermeneutiskt (Patel och Davidson 1994:25− 27) synsätt tolkas intervjusvaren och 

observationsanteckningar för att förstå företeelsen ifråga. Hermeneutiken ses som en tolk-

ningslära där man med språkets hjälp kan förklara hur vi tolkar en förståelse. Per-Johan Öd-

man (1995:18) beskriver hur förståelsen i sin tur är beroende av förförståelsen, tidsandan och 

ändamålet. Fenomen som forskaren studerar är inte oberoende. Verkligheten och förståelsen 

interagerar. En förståelse kan inte appliceras på ett fenomen utan att detta i sin tur meddelar 

sig. På motsvarande vis samverkar språket med tolkningen så att språket genom sitt uttryck 

medverkar till förståelsen. 
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4  Resultat 
I det här kapitlet redovisas resultatet av datainsamlingen. Intervjuerna med lärarna respektive 

eleverna samt observationerna redovisas var för sig och följer samma indelning som i teoriav-

snittet. De återgivna intervjusvaren har redigerats för ökad läsbarhet men ej ändrats till sitt 

innehåll. Andraspråkelevernas särdrag i språket har behållits. De intervjuades pauser i svaren 

för att fundera över formuleringar eller söka efter ord har i citaten markerats med tre punkter. 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

4.1.1 Resultat av intervjuer med lärare 
Kommunikationen mellan lärare och elev anser båda lärarna har stor betydelse för att eleverna 

ska nå målen. Dock är det inte alltid självklart att andraspråkseleverna vågar kommunicera så 

mycket som behövs för att utveckla språket. För att underlätta kommunikationen och få elever 

att samtala använder lärarna olika redskap. Det kan gälla de fysiska förutsättningarna, t. ex. 

möbleringen i klassrummet, eller förhållningssättet, t. ex. en skämtsam tilltals- och undervis-

ningston.  

 

Lärarna arbetar aktivt med de fysiska förutsättningarna för att underlätta kommunikationen 

mellan eleverna. Genom att ändra möbleringen styrs gruppen att agera på olika sätt. Speciellt 

den ena läraren poängterar vikten av att arbeta med den kommunikativa processen för att 

uppnå syftet. Lärarna har noterat att eleverna själva vill sitta så som de är vana vid från sina 

hemländer. De föredrar att sitta i par tillsammans i rader bakom varandra vilket inte främjar 

kommunikationen.  

 

För att nå målen får lärarna i sitt förhållningssätt gentemot eleverna ge avkall på sin prestige 

och driva på med olika medel. En lärare sade att eleverna till en början ser läraren som en 

lustig figur. Senare förstår de lärarens betydelse för resultatet och anpassar sig. När endast de 

mest talföra eleverna, de med bäst självförtroende, yttrar sig, upplever lärarna att det styr 

mycket av arbetet i klasserna. Lokalerna utnyttjas både för helklassundervisning och också för 

gruppundervisning. 
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4.1.2 Resultat av intervjuer med elever 
De intervjuade eleverna anser att de lär sig bra tack vare sin ungdom, när de är fria från be-

kymmer och i umgänget med kompisarna. Speciellt framhåller de hur lätt det är att snabbt ta 

till sig språkbruket när de talar med dem som har svenska som modersmål: 

 
När man har inga andra bekymmer. När man har det lugnt, så man kan tänka sig att nu är 
det dags att läsa för att lära sig för framtiden. För om man har andra problem så kan man 
inte tänka 100 % bara på att läsa, då blir det andra saker att tänka på. Därför att man mås-
te ha en fräsch och lugn hjärna för att lära sig. 
 
När jag är med kompisarna. Ja, för att man hänger kompisarna, pratar med svenskar som 
förstaspråk, Då lär man sig snabbt…språket. 

 

Eleverna anser att lärarna lyssnar på vad de har att säga och att det har stor betydelse för in-

lärningen. Förmågan att kommunicera på svenska har utvecklats efterhand. I början var det 

både svårt och tufft att uttrycka sig på det nya språket och uttrycka det man ville säga. Dess-

utom var det svårt att minnas, vilket de intervjuade eleverna bekräftar: 

 
I början var det svår…nu jag kommit, jag kan känna jag kommit långt alltså. 
 
Kommunikationen med lärarna är väldigt bra, naturligtvis. Första…första gången var det 
tufft, svårt… men nu går det...uppåt. Ja, det berodde faktiskt på språket. Jag vågade inte 
säga det jag ville, kunde inte uttrycka mig hur jag ville. Vad jag tycker och tänker. 
 
Vet du vad…det svenska språket... Modersmålet glömmer vi nästan aldrig om vi nån 
gång har lärt oss det. Men svenska är ju...som en faktabok som jag läser...lite fakta kanske 
om  rymden, så sparar jag i huvudet, efter en viss tid så glömmer jag. Det är ju samma sak 
med svenska, jag lär mig bara språket, jag sparar det i huvudet…om jag inte pratar det, 
använder det så glömmer jag det. 
 
Jag gick bara hem och glömde det jag ville…det jag inte förstod. 

 

Eleverna upplever att det är skillnad mellan hur olika lärare förstår dem. De lärare som under-

visar i svenska som andraspråk lyssnar på eleverna, förstår vad de säger och upptäcker om de 

inte förstår. Det är inte alltid fallet med lärare i olika grupper där det har varit en blandning av 

elever både med svenska som första- och andraspråk, vilket intervjupersonerna har erfarenhet 

av:  

Lärarna är väldigt…väldigt snälla här inne. Lyssnar mig och svarar det jag frågar sakta 
och fint så att jag ska förstå. 
 
De märker, lärarna de är tydliga och de har stora ögon, jag menar väldigt noga, om ele-
verna inte förstår, ser de frågetecknen. Ok, den där eleven behöver lite mer förklaringar. 
 
Lärarna nej, inte alltid förstår. Vi vet inte varför men de har många elever så de kan inte 
märka. Det finns skillnad. Här, läraren känner eleverna mycket mer än i svensk klass. 
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Ja, jag tycker också… hur andra lärarna vet att vi förstår? Det är bara inlärda saker som vi 
pratar om på svenska språket. Jag tycker det är lite konstigt när lärarna pratar och vi sä-
ger. ”Ja, vi förstår” och de tror att vi förstår. Jag vet inte hur de tror. Duktiga lärare mär-
ker det och andra bara pratar det som de har och sedan går. 

 

En viktig resurs för att förstå bättre är hjälp från kompisar. Som en särskild tillgång betraktar 

de intervjuade eleverna dem man känner eller de som har samma modersmål:  

 
Om nån inte förstår, ser frågande ut, då brukar... asså ... göra prata med kompisar, prata 
med ... samma språk. Om han kan det jag vill ha svar på. Om han kan faktiskt han ska 
hjälpa mig om han inte kan så säger han att han inte kan. 
 
Det går bäst när vi känner varandra och lära mig. Det finns en person som pratar samma 
språk, andra pratar inte så. 
 
De som kan mest, om de vet svaret på en fråga, ska förklara till de andra. Vad frågan 
handlar om och vad svaret handlar om. På högstadiet ... de förklarade inte. 
 
 

4.1.3 Resultat av observationer 
Klassrummet där observationerna äger rum är stort och rektangulärt. Den ena långsidan består 

av en hel fönstervägg. Det är möblerat med bänkar ställda i en ”U-form” vars öppna del vetter 

mot tavlan där läraren har sina genomgångar. Längst bak i klassrummet vid fönsterväggen 

finns en läshörna med två tygklädda soffbänkar vid ett soffbord. Intill sittgruppen är det hyllor 

med litteratur i. Mot den inre motsatta väggen står ett flertal runda bord avsedda för gruppar-

bete. Klassrummet är inrett med elevarbeten uppsatta på flyttbara skärmar, gröna växter och 

dukar på de runda grupparbetsborden. Ett grupprum finns med ingång längst fram i klass-

rummet. 

 

Varje lektion startar med närvaroregistrering och en stunds reflektion över tiden som förflutit 

sedan klassen senast träffade sin mentor, hur det pågående arbetet flyter på samt instruktioner 

för fortsatt arbete. Arbetsuppgifterna är varierande mot en allt högre grad av självständighet. 

Den lektion i veckan som observationerna genomfördes var i huvudsak vikt för textproduk-

tion. Eleverna färdigställde t. ex. refererat, recensioner, argumenterande texter, valde underlag 

i tidningar, arbetade med artiklar. I mån av tid kunde eleverna ta med arbeten från andra äm-

nen för att få studiehandledning under lektionerna i svenska som andraspråk (sva-lektioner).  

 

Atmosfären i klassrummet är kommunikativ. Läraren initierar ofta diskussioner och reflektio-

ner över sådant som har hänt. Elevernas frågor fångas upp direkt och bildar ofta underlag för 

vidare diskussioner. De flesta elever är aktiva, deltar i resonemang, svarar på frågor och små-
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pratar med varandra. Läraren påminner ofta om de pågående uppgifternas relation till styrdo-

kumenten, strävans- och uppnåendemålen och den framtida uppgiften som god samhällsmed-

borgare. 

 

Ofta avhandlas även sådant som inte direkt är förknippat med arbetsuppgiften. T. ex. diskute-

ras gemensamt värdegrundsfrågor, samarbetssvårigheter och ordkunskap. Bl. a. initierade 

läraren vid ett observationstillfälle en helklassdiskussion om vad som är viktigt för att få en 

grupp att samarbeta. Eleverna hade på en utedag misslyckats med uppgiften att sätta ihop 

grupper och få till ett gott samarbete vid de olika stationsuppgifterna. Alla deltar aktivt i klas-

sens diskussion. De aktiva högljudda pojkarna stjäl mycket av tiden och associerar direkt 

samarbetsproblematiken med det egna fotbollsintresset. ”Passar man inte in i laget så finns det 

andra lag att spela i.” Även om lagen enbart bestod av andraspråkselever föreslogs kultur-

skillnader vara en trolig orsak till samarbetssvårigheterna. ”Invandrare och svenskar arbeta på 

olika sätt, invandrare kan ta kritik och hårda tränarråd medan svenskar uppmuntrar varandra 

med goda tillrop, även om det inte finns orsak till det.” 

 

Lärarens något ”provokativa” frågor fick eleverna att fundera grundligt. Pojkarna fick mycket 

utrymme. Deras höga aktivitetsnivå fick ofta lugnas med personliga, direkt riktade frågor. 

Flickorna kom igång efter en stunds inledande tystnad och kommenterade med insiktsfulla 

funderingar. Ofta testade de först sina funderingar på bänkkamraten med samma modersmål, 

innan de yttrade sig i den större gruppen. Många av eleverna kommunicerar mer med bänk-

kamraten (vald efter modersmål) eller direkt med läraren än med elever med ett annat mo-

dersmål. 

 

Flera elever behöver ytterligare instruktioner och hjälp för att komma igång. Den elev som 

sitter närmast mig under min deltagande observation utnyttjar situationen genom att fråga om 

sin arbetsuppgift – att välja citat ur en artikel, notera det i en kolumn och skriva ner egna re-

flektioner i kolumnen bredvid. – Vilket citat kan man välja? Varför det? Hur ska det kommen-

teras, etc.  Artikeln handlar om barn och ungdomar som får för lite D-vitamin när de tillbring-

ar mycket tid inomhus. Efter en stund förstår eleven vad en vitamin är, varför de behövs samt 

sambandet mellan mycket innesittande och D-vitaminbrist.  

 

De aktiva pojkarna talar både om sådant som kan relateras till arbetsuppgiften och annat. Med 

anledning av en annons från en teleoperatör avhandlas mobiltelefoner – hur mycket de kostar, 



 25

vilka finesser de har, skillnader mellan olika märken, etc. Ett citat i texten i arbetsuppgiften 

inspirerar eleverna till att diskutera hur en av deras idoler uttrycker sig på engelska respektive 

hur en elevs syster brukar uttrycka sig på engelska etc. En penna krånglar och eleven byter ut 

den genom att utan lov ”låna” en penna från bänkkompisen, som ser tilltaget men accepterar 

situationen. Läraren fortsätter den individuella genomgången. Några flickor utreder med lära-

rens hjälp sin egen situation inför det nya gymnasievalet. Hur många betyg som krävs för yr-

kes- respektive studieinriktning, vad de har uppnått nu, strategi i studieval etc. 

 
Vid ett observationstillfälle hade klassen en ung vikarie. Uppgiften för dagen presenterades 

med en skriftlig instruktion på tavlan. Eleverna skulle leta reda på en lokal tidningsartikel, en 

in- respektive utrikes artikel, skriva en text med motivation över varför de hade valt just de 

artiklarna och återberätta dem med egna ord.  

 

Alla får en dagstidning att leta i. De som har gått länge i skolan hittar ganska snabbt sina ar-

tiklar. Pojkarna försjunker i läsning av olika texter, inte nödvändigtvis de man ska använda 

utan det som väcker intresse. Några elever bläddrar och bläddrar. En elev utan skolbakgrund 

klipper ut en halv artikel. Han blir av läraren upplyst om att han inte kan klippa ut en halv 

artikel eftersom det då blir svårt att förstå texten. Efter en stund har eleven återigen klippt ut 

en halv artikel. Vikarien säger ”Du kan inte klippa ut halva artiklar”. 

 

Efter en stunds lugn blir det stökigt och kiv. Inte alla har förstått skillnaden mellan olika typer 

av artiklar. Andra hittar intressant läsning. Vikarien skyndar på arbetet. ”Nu måste ni skynda 

er!” Och riktar sig till en speciell elev ”Nu har det gått tio minuter och du har bara klippt ut en 

artikel”.   

 

När eleverna ställer frågor får de svaret. ”I början av lektionen fick ni instruktioner, eller lyss-

nade ni inte?” Gruppen fokuserar mer och mer på uppgiften, de svarar på signalerna om att 

det ska gå fortare. Vikariens uppenbara mål är att uppgiften ska bli klar inom ramen för lek-

tionstiden, 60 minuter. När det är fem minuter kvar och en somalisk elev utan tidigare skol-

bakgrund har klippt ut en artikel får hon veta att det ska vara tre. ”Jag sa ju det, om du hade 

lyssnat”, säger vikarien. En elev med nioårig skolgång från hemlandet och tre år i Sverige 

översätter en artikel noggrant och systematiskt, men får påpekande att hon måste klippa ut tre 

artiklar. ”Åh, jag trodde att jag skulle översätta, jag förstår inte alla ord.” 
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4.2 Generella principer för studieframgång 

4.2.1 Resultat av intervjuerna med lärarna 
De intervjuade lärarna är båda två medvetna om vilken betydelse deras egen och familjernas 

inställning har för att eleverna ska lyckas med sina studier. Både elever och föräldrar har en 

mycket positiv inställning till skolan.   

 

Stämningen i klassen påverkas enligt lärarna av en kärntrupp elever som tillsammans med 

läraren medverkar till den goda stämningen. Samtidigt kan klassrumsklimatet påverkas av de 

mer talföra eleverna som tar stor del av talutrymmet, vilket i sin tur inverkar på de mer försik-

tiga elevernas utveckling.  

 

Engagemanget från samarbetspartner utanför skolan är ett viktigt stöd för eleverna. Program-

mets samverkan med Rotary och Röda korset nämns som en tillgång, som gör att eleverna 

kommer ut på olika aktiviteter, t. ex. studiebesök och sportaktiviteter. En lärare nämner kyr-

kans stöd som mycket väsentligt för elevkategorin.   

 

Trots att lärarna har ägnat mycket tid åt att förankra målen hos eleverna anser de att insikten 

om målen brister hos eleverna. Även om eleverna hävdar att de har kännedom om målen och 

vad som krävs för att nå dem, anser lärarna att insikten kunde varit större. Likaså skulle verk-

tygen för att nå målen behöva kompletteras. Utrymme att möta elevernas behov av bekräftelse 

är ett önskemål från lärarnas sida. Det finns planer på ytterligare arbete med att förankra läro-

planen.  

 

4.2.2 Resultat av intervjuer med eleverna 
De intervjuade eleverna bekräftar familjernas positiva inställning till skolgången. Trots att 

ungdomarnas familjer har en positiv inställning till utbildningen kan det vara svårt att få hjälp 

med hemuppgifterna, vilket följande citat exemplifierar: 

 

Min familj…jag tror inte bara min familj, de flest föräldrar tycker att deras barn ska ha 
den bästa utbildningen för att satsa på en bra framtid. De hjälper mig med allt som jag 
behöver…inte hjälp med läxor, för hemma har jag inte människor som kan hjälpa mig 
med läxor utan med stöd, råd…ekonomi. 
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Stämningen i klassen upplevs som positiv och de intervjuade eleverna vågar yttra sig i klassen 

även om det inte alltid är helt lugnt. Trots att läraren stöttar i samtalssituationer kan klassen 

reagera på felsägningar. Klassrumsklimatet medger dock ett visst utrymme för misstag. Flera 

av de intervjuade ger uttryck för att det kan kosta på att yttra sig: 

 
Ja, jag tycker hittills är bra stämning i klassen. Ibland lite då och då lite pratigt…våran lä-
rare tycker så. 
 
Om jag säger fel skrattar dom lite åt mig. Det är Itk:s tradition asså om man säger nåt fel. 
Lärarna förklarar, ”Nej, du ska inte göra så”. Ja, jag tar inte illa upp, jag är van. 
 
Ja, tycker miljön är perfekt i klassen, för att kunna lära sig. Det är upp till person hur man 
reagerar. Sen om man gör fel så...det är inte alltid lika. Ibland man kanske skrattar och så 
ibland man kanske rättar fel mot varandra. Livet kan inte vara en väg, det är olika. 

 

Vägen till kännedom om målen har varit mödosam. Processen, innan insikten om målen in-

fann sig, beskrivs av en elev:  

 
Hittills har jag gått här två år så…svenskan vet jag målena, att man ska kunna skriva, 
också man ska kunna delta i gruppen, man ska kunna prata och läsa. Jag har börjat upp-
täcka målen nu. Förut, jag var som döv...döv och blind…kunde inte höra nåt...kunde inte 
se nåt eftersom jag var ny, språket var tufft, alltid. 

 

Elevernas inställning till det stöd de skulle behöva för att nå målen är skiftande. En förutsätt-

ning för att få stöd är att behovet uppmärksammas, vilket kommenteras speciellt: 

 
Jag behöver att man ska stötta mig och ge mig det jag behöver eftersom det är så pass vik-
tigt. Ja, skolan kan ge mig det om de märker det jag behöver. Om de inte märker så, då är 
det svårt att ge mig vad jag behöver. 
 
Jag behöver mer svenska…mer grammatik. 
 

 
Beträffande verktyg för att nå målen visar eleverna med god skolunderbyggnad på god insikt.  

Medvetenheten om vilken betydelse det egna ansvaret och motivationen har för studieresulta-

tet visas: 

 
Läsa böcker…att hämta mera ord i min ryggsäck som jag behöver och grammatik med 
rätt tider….att använda dom. Att prata med en svensk person, där man är född lär man 
sig. Jag tycker inte om att prata med dom ungdomar eftersom de har exakt det som jag 
säger, de har inte nåt nytt. De som är äldre de pratar om nåt som historia eller traditio-
ner…nåt nytt så att jag kan lära mig. 
 
Det som krävs av mig för att nå målen är att läsa och göra mina uppgifter. För de två be-
höver jag viljan att läsa att kunna studera och göra mina läxor. Det vill jag. 
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En elev med kortare utbildningsbakgrund visar frustration över att inte ha fått hjälp med att 

förstå processen även om han i princip använder samma verktyg som de som har gått längre i 

skola. Frustrationen visas i följande ordalydelse:  

  
Jag behöver mera…undervisning i svenska, olika språk…jag tycker själv att jag inte lär 
mig mycket. Ni kunde ha kommit fram till mig eller sagt det som saknas som jag behöv-
de…de grejer som jag behövde. Att ni skulle frågat mig…att ni ska väcka mig. Här lite 
mer…eleven som tar ansvaret själva. Jag själv läser böcker och pratar mycket med kom-
pisarna, hänger mycket med kompisarna som första språk svenska. Och då tycker jag 
att…om jag skulle hänga med dem som har tredje språk svenska eller andra språk..då inte 
mycket…nåt för mig, Ja, jag tycker salarna fungerar…salarna är bra. Behöver kanske lite 
mer tysta rummet. Lite mer grupprum, att vi ska kunna arbeta i. 

 

4.2.3 Resultat av observationer 
Stämningen i klassen präglas av ett stort engagemang. Både läraren och eleverna är fokusera-

de och aktiva. Läraren driver på, ställer frågor, förklarar och förtydligar. Eleverna lyssnar, 

frågar om både det som är uppgiftsanknutet och annat, deltar i diskussioner och tar olika initi-

ativ. Stämningen är aktivt positiv. Det är tydligt att eleverna har hög motivation till sina studi-

er. Merparten deltar aktivt och är engagerade.  

 

Kontrasten mot den normalt goda stämningen i klassen blev påtaglig när en lektion med en 

vikarierande lärare gav en annan bild. Inte alla hade då förstått uppgiften vilket resulterade i 

en orolig stämning. Frågor till vikarien besvarades med hänvisning till den skriftliga instruk-

tionen på tavlan. Det blev oroligt med bråk och kiv i klassen.  

 

Lektionerna med den ordinarie läraren avbryts ofta. Elever kommer och går, både med giltiga 

och ogiltiga skäl. Sena ankomster reds ut. Vissa frågor upplevs angelägna och samlar alla i 

diskussionen. Ett utdrag ur observationsanteckningarna lyder:  

 

En sen ankomst avbryter…Kommer du nu? Varför det? Eleven vill ha utrett varför han 
får frånvaro i Dexter (skolans databaserade frånvarosystem) på musiklektionerna trots att 
han inte ska delta i dem. Hela klassen engagerar sig i frånvarosystemet och hur det funge-
rar. Hur loggar man in? Några har lyckats andra inte. 
 

 

Trots avbrotten och att läraren oftast svarar på omedelbara funderingarna kring vitt skiftande 

ämnen tas alltid den röda tråden upp igen. Eleverna får ibland välja arbetssätt och har lätt för 

att enas. De väljer ofta gemensamma genomgångar där eleverna läser varsitt avsnitt högt följt 
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av ordförklaringar. Toleransnivån i klassen är hög. Även om eleverna säger fel, kommenterar 

och tillrättavisar varandra, accepteras förfarandet.  

 

En del elever får mer tid än andra genom att ta för sig. De frågar ofta, svarar alltid även om 

svaret saknar relevans, tar ordet och relaterar till egna upplevelser. Lektionerna avslutas ofta 

stressigt när eleverna försöker hinna med att slutföra uppgifterna eller åtminstone samla så 

mycket material så att uppgiften kan slutföras hemma.  

 

Beträffande stöd så är det inte de elever som är i störst behov av stöd som får det. De elever 

som får mest uppmärksamhet av läraren är de som själva pockar på. De som skulle ha behövt 

mer stöd är inte lika initiativrika. I mer styrda aktiviteter, som t. ex. högläsning med genom-

gång av ordförståelse, har läraren kontroll över att alla förstår texterna. Vid individuellt arbete 

är det vissa elever som inte förstår alls eller missförstår uppgiften, vilket gör det svårt att 

komma igång. En del elever lämnar inte in sina uppgifter.  

 

I egenskap av resurs i klassrummet ombads jag göra i ordning en igångsättningshjälp för text-

produktion till elever som behövde det stödet. Med hjälp av ett i förväg strukturerat underlag 

för textproduktionen blev det lättare att förstå och producera uppgiften även för de elever som 

var i behov av det verktyget och stödet.  

 

På skärmar i klassrummet finner man resultatet av ett grupparbete där läro- och kursplanens 

mål har processats i syfte att förankras. Många förslag har givits hur målen ska nås. När ele-

verna blir ombedda av läraren att berätta hur de hade tänkt genomföra olika arbetsuppgifter är 

entusiasmen i förslagen större än realismen i möjligt utförande. Innan de många idéerna är 

genomförbara omarbetas de med hjälp av läraren som bollplank.  

4.3 Specifika principer för studieframgång 

4.3.1 Resultat av intervjuer med lärare 
Som det tidigare redogjorts för, anser lärarna att föräldrarnas och elevernas inställning till 

skolan är positiv. Däremot upplevs trycket hemifrån på andraspråkseleverna vara orimligt 

höga och orealistiska. Det är inte alltid eleverna kan få hjälp med studierna av föräldrarna 

däremot kan äldre eller yngre syskon som har kommit längre i sin språkutveckling vara till 

hjälp.  
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Skolans kunskap om vilket stöd som andraspråkseleverna behöver varierar. Båda lärarna be-

rör att svenska som andraspråkslärarnas och den enskilde enhetens medvetenhet är stor men 

att skolledningens och vissa ämneslärares insikt om andraspråkelevens behov brister. T. ex. 

anser den ena läraren att mer tid borde ägnas åt ordförståelse i olika ämnen.  

 

Lärarna anser att eleverna lär sig bäst i samarbete med andra i ett helhetsperspektiv. Förhål-

landet exemplifieras med olika metoder som ger bäst resultat t. ex. projektverksamheter, film-

visningar, sång och musik. En lärare nämner att eleverna styr med sina frågor och läraren tar 

tillfället i akt och beskriver, förklarar och konkretiserar ofta genom att rita på tavlan. När sva-

ret möter ett omedelbart behov hos eleven anser läraren att kunskapen blir bestående.   

 

Lärarna har noterat att elever som har kortare eller ingen skolgång bakom sig har stort behov 

av stöd från kompisar med samma modersmål. De som har kommit längre, har egna erfaren-

heter och även andra förklaringar än lärarna är ett stort stöd för dem utan skolbakgrund. Ele-

ver med skolerfarenhet har oftast verktyg och god förmåga att använda dem för att ta till sig 

kunskap.  

 

Lärarna nämner båda två den situation när elevens skolgång har saknat den specifika anpass-

ning som andraspråkseleverna behöver. Utan möjlighet att gå i en förberedelseklass påverkas 

det tillägnade språket och meningsfullheten, vilket kommenteras: 

 
Det är stor skillnad mellan elever som har gått i vanlig klass och förberedelseklass. En 
som har gått i klass lurar alla med sitt ytflyt men har sämre djupa kunskaper. 
 

En elev har varit placerad i vanlig klass från början och inte fått någon anpassning av un-
dervisning eller läromedel. Han har nu ett ytflyt och tycker att han klarar sig bra med 
svenska språket, har koncentrationssvårigheter och hög frånvaro. Eleven hade hunnit 
längre om han hade gått i förberedelseklass. 

 

Konkretiseringsgraden är hög för att skapa gynnsammare förutsättningar för god förståelse. 

Visualiseringar och helhetsperspektiv underlättar, berättar lärarna: 

 
Elevernas förståelse kommer med hjälp av konkretiseringar. Rita på tavlan och beskriva, 
film och arbeta med bilder etc, går lättare in. 
 
När man får med sig helheten då blir resultatet bra. 

 
Lärarna är medvetna om att elevernas förståelse ofta brister men att det är tydligt när eleverna 

inte förstår. Båda lärarna arbetar aktivt och anpassat för att uppnå förståelse hos alla. De be-
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skriver och redogör för den successiva processen när eleverna så småningom via konkretise-

ringar uppnår ett kunskapsspråk och en allt högre abstraktionsnivå:  

 

Eleverna förstår inte allt, långt ifrån. Det krävs arbete med ordförståelse och samtal om 
olika perspektiv. Eleverna kan ha ett perspektiv men det finns olika sätt att se på saker. 
Arbete med bilder också…det gäller att inte ge sig, att fortsätta tills alla förstår. I många 
situationer får man verkligen tänka först och förklara sedan, för att eleven ska förstå. 
 
Alla elever behöver olika hjälp. Man måste konkretisera, rita, lyssna, skriva och tala i en 
process där kunskapsspråket successivt uppnås. En del har till och med svårt att själva rita 
medan andra tar till sig kunskapsspråket på lektionerna. 
 

Om eleverna har möjlighet att få förklarat på modersmålet går utvecklingen fortare, anser 

lärarna. Modersmålsundervisningen motsvarar inte alltid behovet, vilket kommenteras:  

 

För att alla ska förstå får man ta hjälp av klassen, elever som har samma modersmål men 
kommit längre, som har egen erfarenhet och andra förklaringar. Några läser modersmål, 
inte alla. Somaliska modersmålsläraren sjuk efter två…tillfällen, inget mer tillfälle på en 
hel termin. 

 

Förutom kärnämnen läser eleverna även andra ämnen. Lärarna anser inte att elevernas ordför-

råd är tillräckligt för att ta till sig ämnestexter: 

 

Egentligen räcker elevernas svenska inte till för att förstå ämnestexter. De behöver hjälp 
att förklara ord. 

 

För att utveckla kunskapsspråket ser de två lärarna flera möjliga alternativ:  

 

För att utveckla elevernas kunskapsspråk vill vi fortsätta det påbörjade samarbetet med 
ämneslärarna och arbeta mer tematiskt. Fortsätta det strategiska arbetet med att förbättra 
för andraspråkseleverna och utveckla arbetet med ordförståelsen. 
 
Det går att dela in hierarkiskt. Då skulle det gå fortare kunskapsmässigt för de med lång 
skolbakgrund men strävansmålen skulle inte förankras lika lätt. 

 

Båda de intervjuade lärarna tror att eleverna kommer att klara sig i samhället. Den lärare som 

har de senast anlända eleverna svarar att det behövs mer kunskaper medan den lärare som har 

elever som har kommit lite längre tycker att de har tillräckligt med kunskap: 

 
Kunskaperna eleverna får ska räcka till att fungera i samhället så småningom. Bra början 
här men inte tillräckligt. 
 
Eleverna kunskap kommer att räcka för att klara sig i samhället. 
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4.3.2 Resultat av intervjuer med eleverna 
Eleverna ger på olika sätt uttryck för att den egna kulturen får stå tillbaka till förmån för den 

som dominerar, den svenska, till exempel:  

 
Om jag kommer från Kurdistan t. ex. då hade vi ett system där och här i Sverige är det 
helt annat men det är upp till mig att börja snabbt anpassa mig till det systemet och 
glömma det andra. Nu lever jag i Sverige då är det bara att tänka på det svenska systemet 
inte något annat land. 
 
Här är det Sverige och det är bara svenska saker, man kan inte alltid ha sitt. Då måste 
man lära sig att leva med svenskarna. 
 
Ja, jag får ibland berätta om min kultur…inte så mycket…sällan. 

 

Studiesituationen i Sverige är mer ensam och utsatt till skillnad mot den i hemlandet där hjälp 

kunde fås från flera håll, vilket framgår av följande citat: 

 

Från landet som jag kommer från först fick man hjälp av skolan av lärarna sen var det av 
familjen av dem som var duktiga och hade läst ämnena förr. Men nu i Sverige har jag 
ingen som kan göra det åt mig. Jag har bara lärarna som kan hjälpa mig med läxor och… 
som stöder mig med andra saker. 

 

Eleverna ger uttryck för frustrationen mellan längtan efter en åldersadekvat språk- och kun-

skapsutveckling utifrån befintlig nivå och den som faktiskt erbjuds. Hänvisning sker till beho-

vet av korrekt språklig input. Erfarenheten av skolgång med svenska förstaspråkstalare har i 

det avseendet upplevts positivt: 

 

Ja, i första klassen i hemlandet där jag började i skolan…första gången när jag fick lära 
mig skriva ”äpple” ”en äpple” eller ”ett äpple”. I den sista klassen som jag gick så gjorde 
vi svåra fysikprov, kemiprov. När jag kom till Sverige så började jag igen med ”ett äpple” 
och ”en apelsin”. Det var den stora skillnaden. Man missade mycket kunskap. 
 
Ja, jag tycker att det var bättre med svenska elever för man fattade. De pratade ju rätt. Vi 
pratade ju ibland fel...och  när man sitter bara med elever som har andraspråk än svenska 
så vet man inte vad pratar man för fel. Jag vet inte om jag pratar fel, då förstår de inte, de 
andra, medan svenskarna förstod ju. De kunde rätta och jag kunde höra vad de säger, jag 
kunde lära mig direkt. 

 

Eleverna relaterar till olika skolrelaterade situationer där de upplever frustration. Exempelvis 

kan det gälla skillnader i kunskapssyn, förhållningssätt gentemot lärare eller att den uppnådda 

språknivån är olika på modersmålet och andraspråket: 

 
Det är skillnad på många sätt…för det första var det miljön. I hemlandet inte en bra miljö 
för att studera…här är ju bra…lärarna var inte så väl utbildade... Här i Sverige, lärarna är 
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utbildade och en annan grej, att lärarna är lite mer som vänner mot eleverna. I hemlandet 
lärarna trodde om sig…de visade mot eleverna…de trodde att de kan mer. Så kan inte en 
lärare vara eftersom det är lärarens jobb att lära andra inte att visa sig att hur mycket jag 
kan.  
 
Det är stor skillnad mellan här och Somalia. Det är två olika kulturer. Här är det lite mer 
eleven som tar ansvaret själva…men i Somalia vet du…I Somalia…där föräldrarna lägger 
sig i och läraran är asså…piskar och gnäller. Lite mer på hela tiden…så här...Har du gjort 
så här? Har du gjort det? 

 

Att det konkretare vardagsspråket är enklare och att skolans kunskapsinriktning med krav på 

lingvistisk förståelse är svårare har respondenterna tydliga egna erfarenheter av: 

 

Vi pratar bara vårt språk eftersom vi alla...alla i samma nivå så de mina klasskompisar de 
har inte den kunskapsnivån. Man kör bara vardagsspråk. 
 
Eftersom kompisspråk är som sms-språk är det egna ord som kommer i varje me-
ning...nästa men när man skriver…asså ämnet är inte exakt samma och det jag pratar...det 
kan jag inte skriva. 
 
Väldigt tufft med skillnad i olika språk. Ja, faktiskt. Som kompisspråk går ju inte upp till 
kunskapsnivån. Så kompisspråk är lite mer neråt nivå. Jag lärde mig genom att slå varen-
da ord. Tills jag blir…mina ögon blir röda. Enda sättet. 
 
Det som var svår där i min förra klass på högstadiet att det var ett språk som var ganska 
lätt. Här har vi en språk...ett språk som är ganska svårt. Det tar tid för att lära dig. Det var 
skillnad. 
 
Jo, sen behöver man också utvecklas hela tiden Jag kan inte bara prata med dig med lätta 
ord. Men när jag studerar en geografibok så behöver jag lite mer kunskap bättre ord. Jag 
behöver det, utveckla mig och gå framåt inte bakåt och stanna på en nivå. 
 

 
De intervjuade eleverna vittnar om den mödosamma vägen att ta till sig olika ämnesspråk 

med hjälp av ett språk som är under uppbyggnad och om att modersmålet kan underlätta ut-

vecklingen. Medvetet beskrivs svårigheterna: 

 

När jag hittar ett ord så ska jag översätta det till mitt språk, sen ska jag lära mig, så ska 
jag veta hur jag ska använda det. 
 
Modersmålet hjälper svenska som när vi översätta också. Eftersom vi inte glömma det.  
Jag behöver mer svenska för att förstå andra ämnen. Det räcker för att förstå SO-ämnen 
men inte NO-ämnen. Det var svåra ord på mitt språk också. När jag var i högstadiet fick 
vi nationellt prov i fysik. Då läste jag på mitt språk eftersom det är samma. Eftersom man 
hade tolk fick man godkänt. Jag hade läst det på mitt språk och sedan på svenska...som att 
översätta. 
 
Vi behöver lite lättare...helt enkelt lite lättare böckerna som vi ska läsa. Göra texten lite 
lättare. 

 



 34

Fördelen med att utveckla modersmålet inses, men invändningar finns. Fler lektioner, bättre 

utbildade lärare och nivåindelning efterfrågas. Kritiken lindas in i det positiva:  

 

Ja, om modersmålet är bra så har man lexikon både i sitt språk och svenska då är det ett 
hjälp att lära svenska. 
 
Nu är det ju mycket bra med modersmål. De flesta eleverna glömmer, alla är inte lika 
hjärna att spara allt på en gång utan de lär sig nåt men glömmer nåt annat. Det är ju bra att 
man lär sig sitt modersmål för att inte glömma det. Vi får inte så mycket modersmål vi 
behöver. Det kan aldrig vara som det har varit i mitt hemland, men det är inte heller då-
ligt. Jag tycker det kunde förbättras genom mer lektioner. Lärarna borde vara lite mer ut-
bildade, bättre utbildade. Det kunde vara bättre. Vissa elever kan inte skriva sitt namn och 
andra kan hela språket. Nu är det inte lika. 

 

Frånvaron av en additativ tvåspråkighet ställer eleverna inför många besvärliga situationer. 

Till och med kommunikationen mellan familjemedlemmar påverkas: 

 

Om jag behöver någon hjälp ber jag min syster, hon som går i åttan. Hon kan svenska ef-
tersom hon går i svensk klass. Hon har inte läst NO-ämnen på arabiska, men hon vet... Vi 
blandar språket eftersom hon…vi förklarar med allting…så börjar hon på svenska…och 
om hon inte har ord säger hon på arabiska. Hon har inte på arabiska och inte på svenska 
heller…säger hon typ med kroppen. Det liksom två olika språk…tre språk. 

 

Att gå från hemlandets kunskapssyn med mycket utantillinlärning till den svenska där kun-

skapen förväntas konstrueras är en utmaning och försvårar anpassningen, vilket flera elever 

ger exempel på: 

 

Det är största problemet som alla eleverna har som kommer från Mellanöstern… är jag 
måste kunna …tolv böcker samtidigt. Tolv ämnen som jag hade, tretton. Tretton böcker 
jag kunde utantill. Det är inte svårt att lära mig saker. Jag kan spara saker i huvudet, för 
jag är van vid det. Men att analysera och forska och intervjua, då är det svårt för alla, för 
vi har inte gjort det. Vi har aldrig tränat på det. 
 
Jo, det är en stor skillnad. Där hade vi bara en bok. Jobba bara på den här boken, inte nå-
got annat...här andra saker också t ex tidningar jobbade vi med en vecka. Det kändes 
mycket bra. Nu förstår jag vad alla tidningar vill säga… beroende på varje argument. I 
mitt hemland så var det inte så. Vi hade en bok, bara den här boken. När den var slut så är 
det slutprov. 
 
Jag är van lite mer att bara läsa böcker. Att kunna utantill…böckerna. OK, så är det i So-
malia. Det är lite svårt att anpassa sig här i Sverige. 

 

Eleverna själva insåg olika elevkategoriers olika behov och föreslår olika grupper indelade 

hierarkiskt utefter tidigare skolbakgrund: 
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Det kan inte vara också att den som kan 40 % är med den som kan 5 %. Det blir skillnad i 
grupper. 
 
Ni måste först testa för att veta vad han har och sen ge ni det vad han behöver direkt. 

 

Eleverna känner att lärarna tror på att de kommer att klara sig i samhället. Stödet de får gör att 

de även har stor tro på sig själva och att de ska klara sig i samhället vilket de anser att även 

samhällssystemet bidrar till: 

 

Olika grupper får kunskap för att läsa vidare. Livet i Sverige vanligt. Det går ju mycket 
bra. Det är inget fel med livet, De eleverna…de personerna som jobbar här de har också 
gått i de skolorna som vi har gått nu. Det är samma system för alla. Och om det inte nu 
finns några problem och bekymmer i landet så kommer det inte att ändra sig här heller. 
Det jag menar är att systemet är bra. 
 
Kunskaperna kommer att räcka för att leva i Sverige. Absolut, jag tror, för att här i skolan 
eftersom det finns ju så duktiga lärare som undervisar, typ lite bra, och förklarar bra, de 
gör det jag behöver asså. Jag tror att det kommer att räcka. 

 

4.3.3 Resultat av observationerna 
Av observationerna på sva-timmarna har det framgått att det mångkulturella framhävs och tas 

tillvara. Läraren har ett aktivt förhållningssätt i att lyfta fram mångfalden och även kontrastera 

den gentemot andra förhållningssätt. Eleverna vittnar ibland om att det inte alltid har varit 

fallet. Några andraspråkselever som gått i vanlig klass på högstadiet har haft en lektion svens-

ka som andraspråk per vecka för att förklara frågetecken avseende ordförståelse i övriga äm-

nen. Under klassens vanliga timmar hade det inte funnits utrymme för att förklara ord som 

majoriteten av eleverna ändå förstod.  

 

Även om andraspråksläraren har en medveten strategi att låta alla komma till tals så får de 

tystlåtna, ofta de med mindre skolgång, stå tillbaka för dem med längre skolgång. Beträffande 

behovet av korrekt input iakttogs det vid observationerna att eleverna ofta sökte konversation 

med mentorn som hade kompetens att stimulera språkutvecklingen. Genom uppmuntran, stöd 

och utvecklande frågor kommunicerade läraren med eleverna.  

 

Avseende kontextuellt stöd så observerades behoven vara mycket individuella hos olika ele-

ver. De med längre skolbakgrund var vana att själva använda de redskap som behövdes för att 

uppnå förståelse. De relaterade ofta till olika erfarenheter (egna eller andras) som stödde in-

lärningsprocessen. Elever med kortare eller ingen skolbakgrund hade större behov av kontex-

tuellt stöd än vad gruppstorlek och kurstimmar medgav.  
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Under den lektion i veckan som observerades var arbetsuppgiften oftast textproduktion vilket 

kräver hög abstraktionsförmåga, en förförståelse för vilket slutresultat som förväntas och hög 

grad av självständighet. Den förmågan var sällan automatiserad hos andraspråkseleverna med 

kortare skolbakgrund.  

 

En lektion kunde ”bölja” fram och tillbaka mellan det påtagliga och det abstrakta. Den all-

männa diskussionen vilken fångade allas intresse kunde handla om annat än direkt utbild-

ningsanknutna spörsmål. Vid ett tillfälle försökte klassen ta reda på vägen till en jobbmässa de 

skulle besöka på egen hand. Lektionen skulle hålla på i 60 minuter. När arbetet med den 

egentliga arbetsuppgiften påbörjades var det 45 min kvar för eget arbete.  

 
 
När elevernas fick möjlighet att välja arbetssätt blev det ofta ett mer kontextbundet. Vid ett 

tillfälle kom den egentliga lektionen som skulle ägnas åt argumenterande text igång efter 20 

minuters allmänna spörsmål. Eleverna läste ett stycke var ur en text om ”Att skriva argumen-

terande text”. Efter varje elevs högläsning förklarades svåra ord. Läraren exemplifierade och 

lotsade eleverna till förståelse. ”Brukar du argumentera för något? Hur gör du då? Vilka ar-

gument använder du? Får du som du vill? När får du som du vill?” 

 

Läraren kämpar, stretar och drar gruppen för att uppnå en högre abstraktionsnivå, vilket ofta 

leder till diskussioner om ords betydelse. Exempelvis förs vid ett tillfälle ett samtal om vad 

ordet ”tönt” betyder. 

 
– Vad är en tönt? 

– Ja, vad betyder tönt, säger läraren. 

– Det är väl en som är självsäker. 

– Nej det betyder inte självsäker, säger en annan elev. 

– Mina kompisar har sagt när jag kom för sent ”Kommer du nu din tönt?” 

– Idiot kanske, föreslår en annan elev. 

– Njaa, säger läraren, inte riktigt. En som kanske inte bryr sig om mode, går klädd i annorlunda 

   kläder, gör andra saker än de vanliga 

– Jaha, jag trodde det betydde självsäker.  
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Eleverna, faktiskt hela gruppen, nappar direkt på kontextunderstödda autentiska samtalssitua-

tioner. Däremot är utmaningen att producera en text för svår för några elever. Somliga lämnar 

aldrig in en text och missar därmed den skriftliga återkopplingen från läraren.  

4.4 Styrdokument 

4.4.1 Resultat av intervjuer med lärarna 
De intervjuade lärarna nämner styrdokumentens strävansmål som ett högt prioriterat rättesnö-

re i verksamheten. Aktiviteter med syfte att förankra läroplanens ändamål genomförs ofta. 

Lärarna nämner projekt, gemensamma aktiviteter med de fem internationella klasserna till-

sammans och samarbete med aktörer utanför skolan. Även om styrdokumentens direktiv är 

vägledande i den dagliga verksamheten anser inte intervjupersonerna att skolan som organisa-

tionen prioriterar med samma medvetenhet. Framöver vill lärarna ännu starkare knyta det dag-

liga arbetet till läroplanen, vilket är ett uttalat behov: 

 

Nej, eleven vet inte vad de ska lära sig. Det finns planer på att undervisningen ska knytas 
starkare till läroplanen. 
 

Återkommande genomgångar är ett verktyg för att nå målen. Det räcker inte med en. Ele-
verna söker bekräftelse. Mer förankring i Läroplanen behövs. 

 

Lärarna nämner flera brister. Bl. a. tar de upp att medvetenheten om andraspråkelevernas be-

hov för att nå målen saknas och att den mångkulturella kompetensen kan vara bristfällig hos 

vissa ämneslärare. Andraspråksinlärarna har dessutom små möjligheter att läsa alla ämnen 

som behövs för behörighet till ett nationellt program, modersmålsundervisningen är otillräck-

lig och brister förekommer i hur andraspråkseleverna integreras i skolans övriga verksamhet.    

 

Konflikten mellan att snabbt nå kunskapsmålen och samtidigt uppnå strävansmålen tas upp. 

Gruppindelningen skulle kunna utformas med mer homogena elevgrupper för att snabbare nå 

kunskapsmålen men, enligt lärarna, skulle det vara på bekostnad av strävansmålen: 

 

Det går att dela in hierarkiskt. Då skulle det går fortare kunskapsmässigt för de med lång 
skolbakgrund men strävansmålen skulle inte förankras lika lätt. 

 
 
Elevernas delaktighet växer fram successivt, vilket speciellt påtalas: 
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Oftast vågar eleverna säga vad de tycker. De kan kritisera när de tycker att något är fel. 
Det har vuxit fram så småningom. 
 
Klassen är tillåtande nu när någon säger fel. Det är inte heller något som funnits med från 
början utan vuxit fram efter visst processande. 

 

Att delaktigheten inte är en självklarhet eftersom elevernas tidigare erfarenheter är från en 

mer styrd undervisningssituation, kommenterades:  

 
Eleverna är ej självgående. De måste ha en lärare som förstår sig på den mångkulturella 
situationen och förstår sig på eleverna och kan analysera situationen. 

 

Personalen på den enskilda enheten möter behoven men anser att insikten saknas på andra 

håll: 

 

På denna enhet förstår personalen elevernas behov och möter det. Eleverna är i fortsatt 
behov av personal som förstår deras behov men eleverna är inte i behov av andra stödåt-
gärder. Ämneslärarnas kompetens om elevkategorin är ej tillräcklig, de måste ägna mer 
tid åt ordförståelse. 

 

Avseende integrationen så ser lärarna både bra och mindre bra inlärningseffekter. Eleverna 

som har varit placerade i vanliga klasser har snabbt uppnått en behärskning av vardaglig 

kommunikation vilket enligt lärarna har skett på bekostnad av en djupare förståelse och ele-

vens utveckling. En lärare förknippar en elevs brist på stöd med att koncentrationssvårigheter 

och frånvaro har uppstått. Elevernas uppnådda vardagsspråk benämner lärarna som ”ytflyt”:  

 

Det är stor skillnad mellan de elever som har gått i klass och lurar alla med sitt ytflyt men 
har sämre djupa kunskaper och de elever som har gått introduktionsklass. 
 
Någon elev har varit placerad i en vanlig klass. Han blev placerad där från början och fick 
ingen anpassning av undervisning eller läromedlen. Han har nu ett ”ytflyt” och tycker att 
han klarar sig bra med svenska språket, har hög frånvaro och koncentrationssvårigheter. 
Läraren anser att eleven hade hunnit längre om han hade gått i förberedelseklass. 

 

Modersmålsundervisningen prioriteras inte som annan undervisning, vilket framgår av följan-

de påpekande:  

 
Några läser modersmål, inte alla. Somaliska modersmålsläraren sjuk efter två tillfällen, inget mer 
tillfälle på en hel termin. 

 
 
Huvuddelen av elevernas schemalagda tid ägnas åt kärnämnen. Utöver det får eleverna 

komplettera med andra ämnen efter behov och intresse. Möjlighet att läsa så många ämnen 
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som krävs för behörighet till nationellt program enligt den nya gymnasieförordningen Gy-11 

finns inte.  

 

Lärarna ser behovet av stöd till eleverna för att de ska ha möjlighet att nå målen. Det finns 

idéer kring hur samarbetet med ämneslärarna skulle kunna utvecklas för att sprida sva-

lärarnas mångkulturella kompetens till de lärare som behöver utveckla den: 

 

Egentligen räcker elevernas svenska inte till för att förstå ämnestexter. De behöver hjälp 
att förklara ord. Eleverna är i behov av personal som förstår deras behov. Ämneslärarnas 
kompetens om elevkategorin är inte tillräcklig. De måste ägna mer tid åt ordförståelse. 
 
För att utveckla elevernas kunskapsspråk vill vi fortsätta det påbörjade arbetet med sam-
arbete med ämneslärarna och arbeta mer tematiskt. Vi vill fortsätta det strategiska arbetet 
med att förbättra för andraspråkseleverna och utveckla arbetet med ordförståelsen. 

 

4.4.2 Resultat av intervjuer med eleverna. 
Eleverna nämner styrdokumentens syften i form av både strävansmål och kunskapsmål:  
 

Generellt vill jag lära mig, för det första att vara en med gruppen. Sen är det målet som 
ska uppfyllas, då läser man det, oavsett vad man har för mål. 
 
Hittills jag gått här två år så…jag har inte fått…svenskan vet jag målena, att man ska 
kunna skriva också man ska kunna delta i gruppen, man ska kunna prata och läsa. 
 

Eleverna är medvetna om det egna ansvaret och uttrycker att de känner sig delaktiga. Följande 

citat visar på olika infallsvinklar: 

 

Det som krävs av mig är att läsa å göra mina uppgifter. För det behöver jag viljan att läsa 
att kunna studera och göra mina läxor. Om man har bra idéer…så kan man alltid påverka 
andra…å när jag har idéer så kan säga att de… de är mina idéer… och vad andra tycker, 
då kan man rösta, är mina bättre, eller de reglerna som fanns. 
 
 Om man gömmer nåt så gömmer man sig i samhället. Om man gömmer sig i samhället 
då är man ingen betydelse, är inte nyttig för samhället. 
 
Det är två olika kulturer, här lite mer… eleven som tar ansvaret själva… men i Somalia, 
vet du…I Somalia… där föräldrarna lägger sig i och läraren… Det är de som har ansva-
ret…här elevernas ansvar. 
 
Vi kan ge förslag om dom speciella grej. Det går bra. De förslag som jag ska ge då måste 
jag tänka på alla andra. 
 
Ja, vi påverkar. Ja, vi brukar påverka undervisningen. Att vi vill…ibland vill vi göra så 
här. Vi vill prata med läraren. Ja, men det är inte så lätt att… inte så lätt eftersom våran 
lärare har planerat utefter vad vi ska göra så att…det är svårt att bryta av. 
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Jag vågar absolut påverka. Jag själv vågar ta risken att prata och säga vad jag tycker och 
tänker. Jag är inte rädd. 
 

Inte alla lärare har ett mångkulturellt perspektiv, vilket eleverna ger uttryck för:  
 

Ja, jag får ibland berätta om min kultur inte så mycket… sällan men speciellt när det är en 
ny elev kommer. Ja, vi har tid att berätta….om vi behöver lära varandra också oss själva. 
 
I  Sverige då är det bara att tänka på det svenska systemet inte nåt annat land. 
 
Ja, jag tycker också…hur lärarna vet att vi förstår? Det är bara inlärda saker som vi pratar 
om på svenska språket. Jag tycker det är lite konstigt när lärarna pratar och vi säger – Ja! 
Och de tror att vi förstår. Jag vet inte hur de tror. Duktiga lärare märker det och andra 
bara pratar det som man har och sedan går. 
 

Eleverna själva vill gärna gå tillsammans och integreras med svenska elever och tar i vissa fall 

själva avstånd från det mångkulturella: 

 

Jag …pratar mycket med kompisarna, hänger med mycket med kompisarna som första 
språk svenska. Å då tycker jag att…om jag skulle hänga med dem som har tredje språk 
svenska eller andra språk…då inte mycket…nåt för mig. 
 
Vi behöver asså hänga me de eleverna som är födda här i Sverige, blanda. Om man blan-
dar, jag menar asså blandas. Det är bara att kämpa med gruppen eleverna som har första-
språket. Om vi hjälpes åt och förklarar för varandra…och vi är mer tillsammans.  Ja, då 
blir nå målet lättare…som det är nu vi som är från samma land från Somalia vi pratar so-
maliska och svenska som andraspråk. 
 
Det krävdes ju vissa ämnen som man måste klara för att gå i en klass, man måste ha viss 
poäng för att gå med en svensk klass men jag tycker att en lektion eller två lektioner per 
vecka är ju mycket bra och nödvändigt för alla elever att ha, med svenskar, alla som läser 
svenska som andraspråk måste ha en lektion med svenskarna för att se hur de gör. Vad 
har de för problem? Här är det Sverige och det är bara svenska saker… man kan inte all-
tid ha sitt. Då måste man lära sig att leva med svenskarna. 
 
Ja, jag tycker att det var bättre med svenska elever…när man sitter bara med svenska ele-
ver som har andraspråk än svenska så vet man inte vad pratar man för fel. Jag vet inte om 
jag pratar fel och då förstår de inte de andra… medan svenskarna förstod ju, kunde rätta 
och jag kunde höra dem vad de säger, jag kunde lära mig direkt. 
 
Det var både roligt och tråkigt att gå med svenskar. Roligt att känna att jag också var en 
elev, tråkigt att man fattar inte allt så att man kan förlora saker. 
 
 

Eleverna har en kluven inställning till modersmålsundervisningen. De jämför med hem-

landets språkundervisning och har svårt att känna igen sig. Nästa steg är inte självklart 

om man har fått betyg på en nivå och bättre kvalitet efterlyses: 
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Ja, modersmålet jag ju läste där nere och sen här jag läste….jag fick betyg. Efteråt det 
blev lite …ja, lärarna. 
 
Det kan aldrig vara som det har varit i mitt hemland, men det är inte heller dåligt. Jag 
tycker…det kunde förbättra sig genom att ha lite mer lektion… eller lärarna borde vara 
lite mer utbildade, bättre utbildade…det kunde vara bättre. 

 

4.4.3 Resultat av observationer 
Av observationerna framgick att styrdokumentens intentioner ständigt var närvarande i verk-

samheten. På skärmar i klassrummet satt resultat av elevernas grupparbete kring hur de upp-

fattade målen och förslag på hur man kunde nå dit. Läraren hänvisade ofta i sina genomgång-

ar till hur arbetsuppgiften kopplades till styrdokumentens strävans och uppnåendemål. Som 

observatör uppfattade jag det som att styrdokumenten var förankrade både i förhållnings- och 

arbetssätt.   

 

När eleverna får vara delaktiga och får välja arbetssätt väljer de en styrd metod, t. ex. högläs-

ning tillsammans med gemensam genomgång av ordförståelse. De eleverna som har en hög 

självständighet kan invända mot att det går långsamt men finner sig för att alla ska hänga 

med. 

 

På de observerade lektionerna har flera olika nationaliteter deltagit med ett tiotal olika språk 

representerade. En naturlig mångkulturell situation har uppstått. Dock är läraren den enda 

person i klassrummet som har svenska som modersmål. Andraspråkseleverna frågade ofta 

vilka möjligheter det fanns att läsa ämnen tillsammans med svenska elever.  

 

Lärarens uppmärksamhet fördelas mellan alla elever. Ibland tar läraren själv initiativ till att 

prata med varje elev individuellt men ofta styrs uppmärksamheten till den elev som kräver det 

mest. Pojkarna dominerar många gånger lektionerna genom en hög aktivitetsnivå och en hög-

ljudd samtalston. Uppmärksamhet styrs på det sättet till dem antingen genom innehållsliga 

diskussioner eller tillrättavisningar.  

 

Under lektionerna hos sva-lärarna har eleverna möjlighet att få studiehandledning och ta med 

sig frågeställningar i andra ämnen än svenska som andraspråk. Under observationstillfällena 

har frågor ställts i främst ämnena historia och kemi. Materialet andraspråkseleverna har haft 

med sig har inte varit andraspråksanpassat, varken läroböcker eller arbetsuppgifter. Samma 

läroböcker och instruktioner har givits både till svenska elever och till dem som läser svenska 
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som andraspråk. Många gånger har sva-eleverna haft kopior av texter från äldre läroböcker. 

Eleverna har haft svårt både med ordförståelsen och sammanhanget. Ofta har de lärt sig långa 

stycken utantill utan att förstå vad de har lärt sig. Vid förfrågan om konkretiseringar har ele-

verna inte fått någon sådan. När jag frågade ämnesläraren i kemi fick jag svaret att tiden inte 

räckte till att ta fram modeller.  
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5  Analys och diskussion  
I det här avsnittet redovisas analys och diskussion av jämförelsen mellan teori och empiri en-

ligt samma indelning som i tidigare kapitel. Inledningsvis redovisas under respektive delav-

snitt en kort sammanfattning av det som framkommit vara väl fungerande ur ett måluppfyl-

lande perspektiv. Analysen och diskussionen förs utifrån syftets intentioner att urskilja mot-

satsen. Det är väsentligt att vara medveten om att det är ett alltför begränsat urval för att kun-

na generalisera utifrån undersökningen.  

5.1 Sociokulturellt perspektiv 

De fysiska förutsättningarna för undervisning och kommunikation är goda. Lokalerna är än-

damålsenliga och kan utnyttjas så att syftet med undervisningen främjas. Lärarna är medvetna 

om kommunikationens betydelse för elevernas språkutveckling. Undervisningen och atmosfä-

ren i klassrummet är kommunikativa.  

 

Den ordinarie lärarens kommunikativa förhållnings- och arbetssätt blir än mer tydligt när det 

motsatta intrycket fås under en vikaries lektion. Dennes instruktioner till klassen via ett skri-

vet meddelande på tavlan missförstås av många, vilket påverkar både arbetsresultatet och 

stämningen i klassen.  

 

Försvårande för måluppfyllelsen ur ett sociolingvistiskt perspektiv är att inte alla elever 

kommunicerar. Både de intervjuade lärarna, eleverna och observationerna bekräftar situatio-

nen. Det som hindrar kommunikationen är att det nya språket inte alltid räcker till, minnet 

sviktar för vissa elever och att de mest aktiva och talföra eleverna får störst utrymme. Dessut-

om skulle det mångkulturella förhållningssättet behöva utvecklas hos vissa lärare.  

 

Med hänvisning till Vygotsky redogör Säljö (2000:20−22, 119−120) för hur människor ge-

nom språklig kommunikation utbyter erfarenheter och tar till sig lärdomar. Claesson 

(2002:32) påtalar det verbala språkets betydelse i samspel med andra för att lagra information 

i minnet. Lärarna vittnar om att inte alla elever vågar prata och eleverna själva är tydliga med 

att de ibland har svårt att uttrycka sig och komma ihåg. Vad händer när det gemensamma 

språket inte är utbyggt och verktygen för kommunikationen saknas? Sva-lärarna lyssnar, för-

står eleverna och ger sig inte förrän förståelse uppnåtts. De kompletterar den verbala kommu-

nikationen med förtydligande gester och illustrationer. Eleverna förstår sva-lärarna fast deras 
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beteende uppfattas som ”lustigt”. Eleverna försöker göra sig förstådda med sitt begränsade 

ordförråd, kämpar med lexikon och tar hjälp av kompisar med samma modersmål.  

 

I autentiska samtalssituationer där ett vardagligt språk är tillräckligt och där eleverna har erfa-

renhet av sammanhanget engageras alla och kommunicerar livligt. Vid krav på att förstå in-

struktioner och vid egen textproduktion presterar elever med skolbakgrund bra medan elever 

utan skolbakgrund misslyckas. De redskap som förvärvats genom en skolgång är användbara 

när språkliga tillkortakommanden ska överbryggas. Med ett ännu ej utbyggt språk, och i av-

saknad av lämpliga redskap, är gapet för andraspråkselever utan skolgång till full förståelse 

för stort för att målen ska nås. Utan redskapen att ta till sig kunskapsspråket når andraspråk-

eleverna utan tidigare skolgång upp till vardaglig kommunikation. Med kompisarna eller med 

en samtalspartner som anpassar språknivån går det bra att kommunicera. För att nå målen 

måste andraspråkseleven utan tidigare skolgång få redskap för kunskapsinhämtning och stöd 

på modersmålet.  

 

Det är många frågor som ska avhandlas med mentorn under den observerade timslånga lek-

tionen. De egentliga arbetsuppgifterna avbryts ofta. Störningarna består delvis av elever som 

kommer och går men de utvikningar som stjäl mest tid är frågor om andra saker. Eleverna 

söker autentiska samtalsämnen och läraren svarar upp mot det behovet. Aktiviteten i klass-

rummet höjs betydligt vid dessa tillfällen och alla engagerar sig. De tystlåtna vågar dessutom 

yttra sig när det gäller diskussioner som är avgörande för dem själva. Ur ett sociokulturellt 

lingvistiskt perspektiv är det en situation med hög inlärningseffekt.  

 

Ett samtalsämne som berör angelägna frågor är mer påtagligt och ses eventuellt som mer an-

vändbar kunskap. Om man dessutom som elev utan tidigare skolbakgrund har svårt att identi-

fiera målen kan det vara svårt att se relevansen i de ordinarie arbetsuppgifterna. De personliga 

målen ligger kanske närmare till hands att uppfylla än skolans. Vygotsky (Säljö 2000:155ff) 

har visat att kunskap i sitt sammanhang är en förutsättning för ett effektivt lärande. Avvikel-

serna från ämnet skulle ur det perspektivet vara till nackdel för uppfyllande av de mål skolan 

satt upp men ej för individens egna.  

5.2 Generella principer för studieframgång 

Lärarna är medvetna om förhållningssättets betydelse för elevernas utveckling så som Hattie 

(2009:34) har visat. Familjerna stöttar men har svårare att bistå med läxhjälp. Lärarna är till-
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gängliga på det sätt som Skolverket (2010) poängterat vara viktigt för hög måluppfyllelse. En 

aktiv positiv arbetsinriktad stämning och ett tillåtande klimat råder i gruppen.  

 
Lärarna nämner elevernas behov av bekräftelse, men att det är svårt att hinna ge alla den tid 

de behöver. När eleverna själva får välja arbetssätt väljer de gemensam högläsning med efter-

följande ordförklaring, tillsammans med läraren. Valet av arbetssätt ligger mer i fas med den 

språkliga utvecklingsnivån eleverna uppnått än den som självständiga skrivuppgifter kräver. 

Möllås (2009:11) lyfter fram elevens delaktighet i den egna lärprocessen som helt avgörande 

för studieframgång. Kommunikationen mellan lärare och elev är väsentlig för att delaktighet 

uppnås. Eleverna anser att kommunikationen med läraren fungerar bra men att det ibland är 

svårt att uttrycka sig så som man vill. Dessutom måste, som en elev påpekar, de enskilda be-

hoven först uppmärksammas innan de kan tillgodoses. Lärarnas uppmärksamhet ges i huvud-

sak till de elever som pockar på mest vilket betyder att de som är i större behov av stöd får en 

mindre del än de kanske behöver.    

 

Tydliga mål, krav och verktyg är en förutsättning för att lyckas (Skolverket 2010). Lärarna 

nämner att elevernas insikt om målen brister och att verktygen behöver kompletteras. Det 

finns en progression i arbetsuppgifterna vilka ska utföras i tur och ordning. Alla elever ska 

igenom samma uppgifter vilket missgynnar dem med kortare skolgång bakom sig. De har 

svårt att komma gång och se helheten, hur den färdiga produkten ska se ut. Elever med längre 

skolgång klarar sig bättre. De som inte hade nått en åldersadekvat nivå i sitt andraspråk hade 

svårare att förstå de förelagda uppgifterna. Inga anpassade konkreta verktyg hade framtagits 

till stöd för dem utan tidigare skolgång. Försöket som gjordes att stötta textproduktionen ge-

nom mallen för textstrukturen föll väl ut och gjorde att en elev utan tidigare skolbakgrund 

förstod uppgiften direkt utan att behöva ta sig igenom tre A4-sidor med instruktioner. 

 

De sent anlända eleverna är mellan 16 och 20 år och har vitt skilda bakgrunder. Ett abstrakt 

kunskapsrelaterat språk tar fem till sju år (Cummins 2001:73) för en andraspråkselev att ut-

veckla till en åldersadekvat nivå. På kortare tid än så ska sent anlända elever lära sig det nya 

språket och i princip klara samma mål som de som är födda i landet. Den heterogena elevka-

tegorin i de internationella klasserna med olika skolbakgrund ska på kort tid vägledas till 

samma mål som en svensk homogen grundskoleklass. Andraspråkelevernas förtrogenhet med 

målen kunde ha varit högre bekräftar både lärare och elever. Eleverna intygar även att de är 

ovana vid självständigt arbete och aldrig har tränat på det. Det är inte alltid verktygen finns, 
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speciellt hos de elever som aldrig förr gått i skola. En hög delaktighet där eleverna har stort 

inflytande över sin arbetssituation skulle antagligen leda till goda studieresultat men inte sä-

kert uppfylla kunskapsmålen. En för hög progression styrd av tidspress leder till att färre ele-

ver når skolans kunskapsmål. 

5.3 Specifika principer för studieframgång 

Det råder en öppen och trivsam atmosfär i klassen som både lärare och elever bekräftar under 

intervjuerna. Eleverna känner sig sedda, bekräftade och stöttade av sva-lärarna vilket Cum-

mins påpekar (2001:132) vara av vikt för skolframgång. Under observationstillfällena uppfat-

tade jag att det rådde ett mångkulturellt förhållningssätt och att det fanns möjligheter för ele-

verna att framhålla sina erfarenheter och kulturkompetens. Som observatör representerar jag 

det perspektiv som normalt har tolkningsföreträde. Analysen av elevernas intervjusvar nyan-

serade bilden. Eleverna var tydliga med att de skulle anpassa sig till det som gällde och det 

talades om ett uppgående i det ”svenska”.  

 

Eleverna saknar den självklarhet som fanns i hemlandets skolgång och möjlighet till hjälp från 

ett nära nätverk bestående av familj och vänner. Samtidigt gör de jämförelser med utbild-

ningssystemet de hade i sina hemländer och säger att de är mer nöjda med det demokratiska 

samhällssystemet. Lärarnas kompetens och att de inte har ett hierarkiskt förhållningssätt gent-

emot eleverna och den kamratliga tonen uppskattas. Någon funderar till och med över lärar-

uppdragets innehåll. De är tydliga med att nu är de här och att det är de svenska förhållandena 

som gäller. Även om eleverna för ett logiskt resonemang där de anser att fördelarna överväger 

finns en känslomässig saknad efter det hemtama. Antagligen kommer det att växa fram en 

mer nyanserad syn utanför skolans skyddande värld. Just nu framför de i alla fall synpunkter 

där de undertrycker sin egen kulturkompetens genom att framhålla den svenska som bättre 

och den egna som sämre.  

 

Både lärare och elever kommenterar svårigheterna att höja den lingvistiska nivån över den 

vardagliga samtalsrelaterade behärskningen. Det kontextuella stöd eleverna får i alldagliga 

samtalssituationer genom det sociala samspelet och konversationens anknytning till kontexten 

kräver inte lika god språklig förmåga som ett mer skolrelaterat språk (Cummins 2001:74). 

Lärarna fäster uppmärksamheten på att vissa elever känner sig nöjda med den alldagliga 

språknivån och har lägre motiv för att utveckla nivån vidare. Samtidigt visar observationerna 

att merparten av lektionstiden ägnas åt angelägenheter som gäller vardagliga situationer. 
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Konversationen i klassrummet kan oftare hänföras till frågor som väcks av eleverna än till en 

progression i undervisningen avseende muntlig förmåga. Läraren är skicklig i att få med sig 

hela gruppen och möta eleverna på den kunskapsnivå de befinner sig. Balansgången mellan 

att få med sig hela gruppen och samtidigt utmana elevernas språknivå och utveckla den är 

svår. Läraren måste få alla i gruppen att förstå de konkreta vardagsfrågorna som gäller tider, 

platser, lektioner m. m. Kanske det uppfattas som om den muntliga konversationen som gäller 

praktiska spörsmål är tillräcklig övning i verbal förmåga? Under den tid som observationerna 

gjordes genomfördes inga styrda konversationsövningar där elevernas språknivå utmanades. 

Däremot förekom det gemensamma genomgångar av skriven text vilka utmanade elevernas 

förmåga både form- och innehållsmässigt.   

 

Eleverna själva ger en bild av den ansträngning och kognitiva utmaning som krävs för att 

uppnå ett kunskapsspråk. Hinder som ska övervinnas är bl. a. frustrationen som infinner sig 

när ett nytt språk ska läras in. Insikten om vilken åldersadekvat kunskapsnivå man skulle ha 

haft på modersmålet om man hade fortsatt sin tidigare skolgång är tung att bära. För övrigt 

upplevs inte omgivningens enklare språkbruk med i första hand andraspråksinlärare som sti-

mulerande för språkutvecklingen.  

 

Under den största delen av observationstillfällena talades det ett vardagsspråk. Lärarna anpas-

sade sin språknivå och stöttade med konkret hjälp. Eleverna sökte samtalssituationer och äm-

nen där deras automatiserade vardagsspråknivå som kunde kopplas till ett sammanhang kunde 

nyttjas. Relaterat till Cummins kan den muntliga kommunikationen i huvudsak inordnas i 

kvadrant A (se fig 1). Även om eleverna har uppnått ett vardagsspråk som de med lätthet an-

vänder har de långt kvar till ett användbart kunskapsspråk. Visserligen ska det under en sva-

lektion ges språkstöd och Sellgren (2005:207) konstaterar svårigheten att definiera ett kun-

skapsspråk p. g. a. av dess ämnesspecifika karaktär. Faktum var att eleverna med fördel valde 

den autentiska samtalssituationen. De hade en klar insikt om att en högre nivå var tvungen att 

uppnås men hade inte initiativförmåga att utmana gränserna för gruppens språknivå. Läraren 

var ju även mentor för klassen och skulle tillfredsställa elevernas behov av svar på praktiska 

spörsmål samt även möta deras anspråk på personlig bekräftelse. 

 

För att utveckla elevernas språk, utöver den förståelse som uppnås i sitt sammanhang, mot 

den lingvistiska nivå som krävs för förståelse i många av skolans aktiviteter, bör det kontextu-

ella stödet successivt minskas. Lärarna är medvetna om progressionen och kravet på allt högre 
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grad av abstraktionsförmåga, precis som Cummins (2001:74) har visat. Under observationer-

na använde läraren den hjälp som krävdes för att få med sig större delen av gruppen. Klassen 

får kontinuerligt nya deltagare som kräver kontextuellt stöd men får elever som har kommit 

längre utmaning i högre abstraktionsgrad. Antagligen är det svårt för läraren att successivt 

reducera ett redan tillägnat kroppsspråk.  

 

Den lingvistiska utmaningen får eleverna i textproduktionen. De skriftliga arbetsuppgifterna 

var allt mer utmanande för eleverna med en progression mot allt högre krav på självständighet 

vilket skulle motsvaras av kvadrant B och D enligt Cummins (fig 1). Motsvarande progres-

sion var inte lika tydlig i den muntliga kommunikationen. Prioriteras en snabb förståelse med 

kontextuell hjälp före en kognitiv utmaning eller behöver en så stor andel av gruppen ett kon-

textuellt stöd att läraren inte kan höja nivån?  

 

Eleverna är medvetna om att de gärna använder ett vardagligt språk och att uppbyggnaden av 

ett kunskapsspråk tar tid. Under ett viktigt utvecklingsskede i livet har elevernas skolgång 

blivit avbruten och omstart ska i ett främmande skolsystem. Cummins (2001:165) påpekar 

betydelsen av en additativ tvåspråkighet för utvecklingen av kunskapsspråket samt studie-

framgång. Modersmålsundervisningen är ej helt utbyggd på skolan. Både lärare och elever 

önskar modersmålsundervisning på fler språk, fler timmar, bättre kvalitet och bättre utbildad 

personal samt även fler stadier. Även om man som elev inser betydelsen av en parallell ut-

veckling av både modersmålet och det nya språket är det lätt att ge upp och nöja sig med den 

uppnådda språknivån när så många hinder finns att övervinna. Så länge form, innehåll och 

samarbetet mellan olika lärarkategorier är under utveckling är det inte genom skolans försorg 

möjligt för eleverna att uppnå ett åldersadekvat kunskapsrelaterat språk både på första- och 

andraspråket.   

 

Cummins (2001:165) framhåller den additativa språkutvecklingens betydelse för elevers 

framgång med studierna och hur en subtraktiv språkutveckling minskar förutsättningarna för 

utvecklingen av ett kunskapsspråk. Ett tidigare citerat intervjusvar (som återges nedan) ger 

exempel på en flicka som ber sin syster om hjälp att förklara några naturvetenskapliga uttryck. 

Själv kan hon de arabiska termerna medan den yngre systern har tillägnat sig begreppen på 

svenska. Till slut får de ta hjälp av ett ”tredje” språk för att förstå varandra.  
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Om jag behöver någon hjälp ber jag min syster, hon som går i åttan. Hon kan svenska ef-
tersom hon går i svensk klass. Hon har inte läst NO-ämnen på arabiska, men hon vet... Vi 
blandar språket eftersom hon…vi förklarar med allting…så börjar hon på svenska…och 
om hon inte har ord säger hon på arabiska. Hon har inte på arabiska och inte på svenska 
heller…säger hon typ med kroppen. Det liksom två olika språk…tre språk. 

 

Sellgren (2005:207) påpekar att kunskapsspråket även måste behärska de särdrag som endast 

skriven texter innehåller. Modersmålsundervisningen tillsammans med ett gott samarbete med 

sva-lärarna, som de intervjuade lärarna efterfrågar, är en förutsättning för att utveckla andra-

språkelevernas kunskapsspråk och deras abstraktionsförmåga. Med ett utvecklat samarbete 

mellan sva- och modersmålslärarna samt ämneslärare skulle andraspråkelevernas måluppfyl-

lelse troligen inte brista i lika hög utsträckning som idag. 

5.4 Styrdokument 

Styrdokumenten var ständigt närvarande både påtagligt som processade elevarbeten och i hur 

läraren muntligt knöt pågående arbete till strävans- och uppnåendemålen. Den enskilda sko-

lans uppdrag enligt skollagen (1kap 2§) och läroplanen (Lpf-94) att anpassa undervisningen 

till varje elevs förutsättningar och behov och hjälpa de elever som har svårt att nå målen är 

under utveckling. Lärarna anser att den specifika enhetens arbete är tillfredsställande men att 

skolledningens och ämneslärarnas insikt kunde förbättras.  

 

Vissa elever, ofta pojkarna, tar mycket av lärarens tid, de hörs och syns. Hur kopplas det till 

alla människors lika värde? Behöver pojkarna mer tid eller är det en förmån de får på bekost-

nad av flickornas utveckling? Flickornas kommunikationsstrategi att inledningsvis diskutera 

sina synpunkter med bänkkamraten, testa svaren på kompisarna och slutligen framföra syn-

punkterna i gruppen skiljer sig från pojkarnas mer direkta strategi. Utan blygsel framför de 

högljutt sina synpunkter rakt ut i gruppen, oavsett om synpunkterna är relevanta. Frågor ställs 

även direkt till pojkarna av andra orsaker än att svaret är intressant för gruppen. Direkt ställda 

frågor vars syfte egentligen är att dämpa en orolig situation gör att uppmärksamheten riktas 

mer mot pojkarna än mot flickorna. Frågan är hur den ojämnt fördelade uppmärksamhet som 

pojkar respektive flickor får påverkar deras utveckling. 

  

Både lärarna och eleverna bekräftar också att elevernas målbild kunde vara tydligare. Den 

vaga uppfattning som framförallt elever med få skolår bakom sig har om målbilden påverkar i 

hög grad deras förmåga att slutföra uppgifterna. Om sambandet mellan mål och arbetsinsats 

för att nå målet vore mer påtagligt skulle en högre säkerhet uppnås. Exempelvis skulle en 
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skriftlig hänvisning till respektive delmål, angivet i varje arbetsuppgifts syfte, förtydliga. 

Dessutom kunde ett slutmål uppdelat i flera delmål vara enklare att förstå och uppnå. 

 

Att ta till sig kunskap på ett språk som är under utveckling med en vag målbild är svårt 

för eleverna men de ska även anpassa sig till en annan kunskapssyn än vad de är vana 

vid. Eleverna berättar om en tidigare skolgång med behavioristiska inslag. Genom den 

tidigare skolgången i olika delar av världen är de vana vid positiv och negativ respons 

både kunskaps- och beteendemässigt. De har svårt att förstå kunskapsprocessen där för-

ståelse ska uppnås utifrån den egna kunskapsnivån i samspel med omgivningen.  

 

Eleverna är positiva till den svenska skolans förhållningssätt men visar en frustration 

över att processen är svår att förstå. En elev bekräftar att det är svårt för alla eftersom de 

saknar vana vid att analysera, forska och intervjua. Eleverna tar aktivt ställning för en 

mer demokratisk och deltagarstyrd undervisning än den mer auktoritära som de flesta 

har erfarenhet av från sina hemländer. Ett demokratiskt förhållningssätt med elevinfly-

tande över kunskapsutvecklingen kan dock innan förståelse för processen har uppnåtts 

uppfattas vara otydligare av eleverna än vad ett auktoritärt ledarskap gör.  
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6  Avslutning 
Dagens samhällsstruktur är komplex och kräver välutbildade medborgare. En krävande ar-

betsmarknad ser god skolunderbyggnad som en förutsättning. Utan gymnasieexamen är risken 

för arbetslöshet stor. De grupper som kommer att ha fortsatt svårt på arbetsmarknaden är de 

som har kort utbildning och saknar gymnasiekompetens eftersom det är ett grundkrav idag, 

för i stort sett alla arbeten.  

 

Att ur ett sociolingvistiskt perspektiv undersöka andraspråkselevers bristande måluppfyllelse 

har varit lärorikt. Bilden som framträder är komplex och tyder på många faktorers betydelse 

för en god måluppfyllelse. Styrdokumenten är tydliga med ansvaret gentemot andraspråksele-

verna. Trots skolans ansvar tillgodoses inte alltid andraspråkelevernas behov. Speciellt inte 

avseende modersmålsundervisningen trots att den är så viktig för utvecklingen av en additativ 

tvåspråkighet.  

 

Svenska som andraspråk är ett relativt nytt ämne. De växande skillnaderna i måluppfyllelse 

mellan andraspråkselever och elever som har svenska som modersmål visar att forskningsre-

sultat om vilka faktorer som påverkar måluppfyllelsen inte är förankrade i praktiken. Av den 

anledningen är det speciellt intressant med klassrumsforskning för förbättring av andraspråks-

undervisningen. Speciellt intressant vore det att få följa en sådan undervisning under en längre 

tid för att tydligare urskilja mönster och processer.   
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Bilaga 1 

Intervjufrågor       

 (I frågorna till lärarna byts ”du” ut mot ”eleverna”) 

 
1. När lär du dig bra? 

2. Inställning till skolan eleven/familjen? 

3. Vet du vad du ska lära dig?  

4. Vilken betydelse har läraren för att du ska få betyg? 

5. Hur är stämningen i klassen? 

6. Vågar du säga vad du tycker? 

7. Vad händer om du säger fel? 

8. Vilket stöd behöver du för att lyckas? 

9. Möter skolan det behovet? 

10. Vet du vilka målen är? 

11. Vet du vad som krävs av dig för att nå målen? 

12. Är det stor skillnad mot att studera i ditt land? 

13. Vilka verktyg har du för att nå målen? 

14. Uppfyller lokalerna det som krävs för att det ska gå bra med studierna? 

15. Hur är kommunikationen mellan dig och läraren? 

16. Lyssnar läraren på dig? 

17. Kan ni påverka undervisningen? 

18. Har du gått i klass/skillnad mot itk? 

19. Förstår du allt? 

20. Vad gör du om du inte förstår? 

21. Märker läraren när du inte förstår? 

22. Hur arbetar ni för att alla ska förstå? 

23. Hur upplever du de högre kraven på ett kunskapsspråk? 

24. Vilka olika sorters hjälp får du för att du ska kunna förstå? 

25. På vilka olika sätt arbetar ni i klassen? 
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26. Skillnad mot i ditt land? 

27. Skulle man kunna göra på något annat sätt så att det gick bättre för andraspråkselever 
att nå målen? 

28. Får du berätta om din kultur och vad du är duktig på? 

29. Läser du ditt modersmål? Varför? 

30. Läser du fler ämnen? Vilka? 

31. Tycker du att din svenska räcker för att förstå ämnestexter? 

32. Finns det samarbete med några utanför skolan? 

33. Tror du att de kunskaper du får i skolan kommer att räcka för att leva och få jobb i 
Sverige? 

 

 
 


