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Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i ett SVA-klassrum 
kommunicerar. Ämnet är aktuellt i vårt mångkulturella samhälle. 
Forskningsstrategin tar utgångspunkt i etnografi. Datainsamlingsmetoden har varit 
deltagande observation i den naturliga miljön. Resultatet visar att eleverna använder 
sig av verbal och icke-verbal kommunikation. Resultatet visar även att man tydligt 
kan urskilja ett ”vi” och ett ”dem” i ett SVA-klassrum. En av slutsatserna som kan 
dras från denna studie är att elevernas bakgrund har en stor påverkan på 
grupperingen i klassen. En annan slutsats är att eleverna använder sig mycket av höjt 
röstläge för att få fram sin verbala kommunikation och att den icke-verbala 
kommunikationen tar mycket plats i de SVA-klassrum jag observerat. 
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1. Inledning 
 Sverige är ett mångkulturellt land med många olika språk och kulturer, begrepp som 
”vi och dem” är vanligt förekommande. Begreppet ”vi och dem” definieras olika 
beroende på vilken grupp man tillhör. Kollektiv identitet finns i varje grupp och även 
när man tillhör majoritetssamhället. En kollektiv identitet kan vara det etniska 
ursprunget, men det kan även vara religionstillhörighet, språk, familj, kompisar och 
mycket annat. Begreppet The West and the rest är något de flesta har hört, det 
handlar om föreställningen att sättet man lever på i väst skulle vara ungefär samma 
och att resten skulle ha ett helt annat levnadssätt. Många lever med föreställningen 
att ”vi”-gruppen alla lever efter samma principer, ett felaktigt antagande då det finns 
ett ”vi” och ett ”dem” i de flesta ”vi” grupper. Den etniskt svenska tillhör 
majoritetssamhället i Sverige och de gör eventuellt ingen distinktion på till exempel 
kristna irakier och muslimska irakier. Detta tankesätt är något som man måste 
försöka arbeta med. 

Svenska som andraspråk är ett omdiskuterat ämne. Elever som läser svenska som 
andraspråk på språkintroduktionsprogram blir avskärmade från andra elevgrupper. 
Det finns en risk att dessa elever inte deltar och blir lika inkluderade i den vanliga 
skolkulturen där de får chansen att lära sig sociala koder och chansen att lära känna 
elever från andra program. Det är dock nödvändigt att dessa elever läser på 
språkintroduktionsprogram och det finns i nuläget ingen bättre lösning. Målet är att 
eleverna slutligen ska kunna gå i ”vanlig klass” med elever som läser på ett nationellt 
program. Elevernas mål och skolans uppdrag är att hjälpa eleverna att komma in på 
ett nationellt program. För att eleverna ska kunna bli antagna på ett nationellt 
program måste eleverna kunna kommunicera på ett sätt som gör att de blir förstådda.  

Det fokuseras mest på den verbala kommunikationen i ämnet svenska som 
andraspråk av uppenbara skäl. Eleverna som läser svenska som andraspråk på 
språkintroduktionsprogrammet behöver förstå hur de ska behärska den icke-verbala 
kommunikationen också eftersom det finns olika sociala koder beroende på i vilken 
kultur man befinner sig. Nilsson & Waldemarson (2009:85) beskriver att skolan 
fokuserar mer på hur korrekt språkanvändningen är snarare än att fokusera på 
förståelsen av språket. De menar att lyssnande är mycket viktigt i kommunikationen 
och att det kan vara avgörande i sammanhanget om kommunikationen fungerar eller 
inte.  

Kommunikation är det som får ett samhälle att fungera. Det svenska mångkulturella 
samhället behöver förståelse för hur olika grupper i samhället kommunicerar med 
varandra. Begrepp som ”vi och dem” innehåller fler dimensioner än enbart att man 
tillhör en och samma grupp för att man har samma etniska tillhörighet. I ett SVA-
klassrum finns många olika grupper. Man avskiljer eleverna från andra elever som 
läser på ett nationellt program och denna avskiljning gör att begreppet ”vi och dem” 
blir aktuellt. De eleverna som går på språkintroduktionsprogrammet och de eleverna 
som inte gör det.  

Gymnasieläroplanen (2011:9)beskriver att de elever som läser på ett 
introduktionsprogram ska bli utrustade med kunskaper för vidare utbildning och bli 
förberedda för arbetsmarknaden. För att skolan ska kunna utrusta eleverna med 
verktyg för att vara goda medborgare i samhället, som får samma chans till vidare 
utbildning och arbete som vem som helst, behöver man jobba utifrån gemensamma 
referensramar. Man måste förmedla och förankra kunskaper hos eleverna i ett SVA-
klassrum som ska vara gemensamma för alla.  
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Kommunikationen i ett SVA-klassrum är problematisk. Den uppenbara 
problematiken är den verbala kommunikationen. I alla grupper är kommunikationen 
mycket viktig men i synnerhet i ett SVA-klassrum eftersom eleverna försöker tillägna 
sig ett nytt språk samtidigt som de förväntas anpassa sig till både varandra och till 
samhället därför blir den icke-verbala kommunikationen också viktig i dessa 
elevgrupper. Om man inte finner orden kan man försöka kommunicera med den 
icke-verbala kommunikationen. Carlson (2003:134) skriver att kommunikationen är 
en förutsättning för att man ska kunna tillägna sig färdigheter och kunskaper. 
Debatten om kommunikation och kommunikativa processer har varit aktuell under 
de senaste åren. Carlson (2003:134) menar att kommunikation är meningsskapande 
och en förutsättning för att man ska kunna samspela med andra människor.  

Det är viktigt att man uppmärksammar alla former av kommunikation i ett SVA-
klassrum och inte enbart den verbala kommunikationen. Nilsson & Waldemarson 
(2009:46) menar att man måste uppmärksamma alla förändringar hos individer och 
menar att människor i maktposition (lärare) ofta tar förgivet att man inte ändras 
snabbt. Det är viktigt att man som lärare inte fastnar i dessa tankebanor och att man 
tillsammans kan träna på både icke-verbal kommunikation och verbal-
kommunikation.  

Alla barn i skolan är samhällets framtid. Det är viktigt att vägleda dem in i samhället. 
Denna studie inriktar sig på att försöka förstå hur elever som läser svenska som 
andraspråk kommunicerar, både med varandra och med lärare. Det finns sociala 
strukturer i samhället som alla elever förväntas anpassa sig till. De elever som inte 
har den ”svenska” kulturen har mer krav på sig än andra elevgrupper för att de 
förväntas anpassa sig mer. Kommunikation ska alltid uppmärksammas och inte 
ständigt avfärdas som ”fel”. Det är viktigt att skolan ständigt försöker uppdatera 
eleverna om de referensramar som råder i samhället för att de ska klara sig så väl som 
möjligt i vuxenvärlden. Strävan efter ett gemensamt språk är många gånger ett svårt 
uppdrag.   

Studiens motiv är att belysa den problematik som kan finnas gällande 
kommunikation i SVA-undervisning. Det är viktigt att uppmärksamma för att SVA-
undervisning är en stor del av den svenska skolan. Det är ett ämne som inte får lika 
mycket utrymme i forskning som övriga skolämnen. Denna studie har som mål att 
uppmärksamma hur kommunikationen i SVA-undervisning kan se ut när den 
fungerar och även när den inte fungerar. Denna studie kommer försöka ge inblick i 
vilken stor betydelse kommunikationen har i SVA-klassrummet och hoppas kunna ge 
inblick i hur den kan se ut. Klassrumsklimatet dominerar elevernas skolvardag och 
det är viktigt att rikta fokus på kommunikation, speciellt i SVA-klassrummet. 

Mina övertygelser angående detta ämne är att elever i SVA-klassrum kommunicerar 
mer med icke-verbal kommunikation eftersom de inte behärskar målspråket fullt ut. 
Intresset för denna studie vilar på mitt intresse för kommunikation och ämnet 
svenska som andraspråk. Jag utbildar mig till gymnasielärare i svenska som 
andraspråk och under mina år som student på lärarprogrammet anser jag att fokusen 
på kommunikationen varit bristfällig.  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att se hur kommunikationen mellan elever 
respektive mellan elever och lärare i ett SVA– klassrum yttrar sig. Med begreppet 
kommunikation syftar studien till den verbala kommunikationen med betoning på 
språket och den icke-verbala kommunikationen med betoning på kroppsspråk på ett 
övergripande plan i SVA-undervisning. Syftet är även att se vad som händer när 
kommunikationen brister och att se hur kommunikationen yttrar sig i olika grupper i 
olika SVA-klassrum.  

1.2 Forskningsfrågor 

 På vilka sätt yttrar sig kommunikation mellan elever i ett SVA– klassrum? 

 Vad händer när kommunikationen brister? 

 Hur yttrar sig ett ”vi” och ett ”dem” perspektiv sig i ett SVA–klassrum? 

 Hur kan kommunikationen mellan elev och lärare se ut i ett SVA-klassrum? 

 Hur kan kulturskillnader ta sig i uttryck i kommunikation? 

1.3 Begreppsdefinitioner 

1.3.1. SVA-klassrum 

I detta arbete avser begreppet SVA-klassrum ett klassrum där man endast 
undervisar/undervisas i ämnet svenska som andraspråk. SVA betyder i denna 
undersökning ämnet svenska som andraspråk. Eleverna på språkintroduktionen går 
inte på ett nationellt program och de har samtliga lektioner med varandra. När det 
gäller att definiera begreppet andraspråk hänvisar jag till NE: 

andraspråk, språk som lärs in sedan individen helt eller delvis tillägnat sig 
sitt förstaspråk (modersmål) och vars inlärning äger rum i en miljö där språket 
används i naturlig kommunikation. Socialt och psykologiskt spelar 
andraspråket – i motsats till ett främmandespråk – en roll för individen som är 
jämförbar med förstaspråkets. Andraspråket ska alltså kunna tillfredsställa 
individens alla kommunikationsbehov. Ett främmandespråk inhämtas däremot 
i en miljö där det inte används i naturlig kommunikation, t.ex. tyska som lärs in 
i en svensk skola.(Nationalencyklopedin) 

2. Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången kommer innehålla litteratur av så kallad olika värde. Stukát 

(2005:23) menar att litteraturgenomgången kan innehålla källor av olika värde och 

att vissa källor väger tyngre än andra. Litteraturgenomgången kommer behandla 

läroplaner, avhandlingar, läroböcker och en del ideologisk litteratur. Detta är ett 

medvetet val för att kunna relatera till mina frågeställningar i så stor utsträckning 

som möjligt. Litteraturgenomgången behandlar perspektiv utifrån skolkontext och 

utifrån samhälleliga perspektiv. 

2.1 Ideologi/The West and the Rest 

Torpsten (2008:25) skriver om makt, normalitet, mening, sociala konstruktioner och 
avvikelse. Dessa kategorier är ett bra riktmärke när man beskriver kommunikation. 
Hon beskriver att språket är något som ger människor en uppfattning om hur man 
ska/kan betrakta världen. Språket bidrar till gemensamma referensramar om hur 
man uppfattar sin omgivning. Lärarens roll beskrivs som en maktroll, läraren 
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förmedlar kunskap. Hon menar att när någon innehar en maktposition blir 
automatiskt den andra parten utan makt, detta är förhållandet mellan elever och 
lärare. Torpsten (2008:27) beskriver normalitet och hävdar att förutsättningen för att 
något ska kunna anses normalt måste något annat anses vara avvikande. I varje 
grupp råder olika regler som gruppen förväntas hålla sig till, om en enskild medlem i 
gruppen avviker från gruppens normalitet kan detta få konsekvenser för den enskilde 
medlemmen genom till exempel uteslutning från gruppen och det i sin tur kan leda 
till att gruppdynamiken störs.  

Den legitima och dominerande kulturen beskriver Torpsten (2008:41) som den 
kultur som förmedlas i skolan. Torpsten (2008) beskriver kulturellt kapital, det 
kulturella kapitalet handlar om människans bakgrund tillsammans med kulturen 
man uppfostrats i. Till bakgrunden tillhör till exempel religion, språk och normer. 
Samhället bestämmer hur det kulturella kapitalet värderas, det kapital som 
uppskattas är det som tillhör normaliteten i samhället. Svenska som andraspråk är 
inte ett ämne som har ett stort kulturellt kapital, sett utifrån den rådande strukturen i 
samhället. Ämnets omfattning ökar med tiden och på så vis får det automatiskt ett 
större kapitalt värde.  

Elmeroth (2008:13–17) beskriver begreppet the West and the rest och menar att det 
ständigt görs distinktioner mellan ”vi och dem” som gör att klyftorna ökar. Det finns 
ett antagande om att alla i väst skulle vara en homogen massa. Elmeroth (2008) 
menar att för att det ska vara möjligt at skapa en motbild måste man ha definierat 
den egna normaliteten.  

Carlson (2003:19) beskriver den sociala verkligheten som skapas av människor i 
social interaktion. Hon redogör för att olika grupper har en bestämd världsbild där 
sambandet mellan kunskap och social handling anses som naturliga. Carlson (2003) 
skriver om att det i olika grupper finns ett ”vi” som ställs i motsatsförhållande till 
”dem”. ”Vi”- gruppen har ofta ett kulturellt och historiskt samband som håller ihop 
gruppen. Det som anses vara svenskt är det som i regel anses vara det rätta, Carlson 
(2003:227) framhåller att man som lärare försöker styra eleverna in i ”den svenska 
modellen”. När man inte uppträder ”svenskt” kan det uppfattas som att eleven är 
svag och har brister. Eleverna förväntas anpassa sig till undervisningen. Elever som 
läser svenska som andraspråk har rollen som ”okunniga elever”, detta bidrar återigen 
till begrepp som ”vi” och ”dem”.  

Nilsson & Waldemarson (2009:151–160) beskriver att konflikter kan leda till att 
kommunikationen förbättras. Konflikter är vanligt och uppstår när människor 
samspelar med varandra. Det är viktigt att man kan lyssna när det uppstår en 
konflikt. Människors olikheter är ofrånkomliga och sämja i gruppen behövs för 
samarbete och trivsel. I skolan ä det vanligt med konflikter med läraren eftersom 
läraren innehar en maktposition gentemot eleverna, denna konflikt beskriver Nilsson 
& Waldemarson (2009) som strukturkonflikt. Strukturkonflikter handlar om status 
och makt. Konfliktlösning är beroende av den verbala kommunikationen och att man 
kan lyssna på varandra, som ledare i en grupp måste man ta tag i konflikten och 
avgöra hur man bäst löser situationen. Konflikter är komplicerade och ännu mer 
komplicerade om man inte har tillräckliga kunskaper i språket då den verbala 
kommunikationen är en förutsättning för konfliktlösning. När man är ledare behöver 
man analysera konflikten och komma på alternativa lösningar och kunna se 
möjligheter med konflikten som ägt rum. Konflikter kan leda till att man får en större 
öppenhet i gruppen som i sin tur leder till att relationer kan förbättras.   
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Nilsson(2005:8–11) beskriver att gruppstrukturer innehåller både individfaktorer 
och gruppfaktorer. Alla människor funderar på hur de ska bete sig i olika grupper. 
Individfaktorer i gruppstrukturer handlar om individens personlighet, erfarenhet och 
gruppidentitet. De gemensamma normer och regler som gäller i gruppen är det 
gruppfaktorer som bestämmer. Reglerna beror på gruppens sociala identitet. Det 
redogörs även för grupprocesser som förmedlar hur gruppen fungerar tillsammans, 
och med gruppens samspel inkluderas kommunikation som en given punkt. Gruppen 
ändrar karaktär på grund av olika grupprocesser som ständigt är i rörelse.  

Nilsson (1993:116) skriver om hur svårt det kan vara att komma till ett nytt land. Han 
redogör för olika faktorer såsom den nya omgivningen, det nya språket och den 
sociala strukturen. När människor från olika kulturer möts har de ofta redan 
förutfattade meningar om varandras kulturer, språket och kulturer reflekterar hur 
man är. Nilsson (1993:117) belyser begreppet etnocentrism och skriver att man 
dömer andra genom sitt egna kulturella filter. Människor anser i regel att den egna 
kulturen är den ”rätta” och att ”andra” endast försöker efterlikna den egna kulturen 
men att de misslyckas.  

Nilsson (1993:118–129) beskriver att kommunikation mellan kulturer är en svårighet 
eftersom människor ofta anser att deras ”sanning” är ”sanningen” som gäller för alla. 
När man kommer till en ny kultur är man i underläge på flera olika plan eftersom 
man avviker från normaliteten. Den verbala kommunikationen i det nya språket är 
inte fullständig och den icke-verbala kommunikationen kan också vara svår att 
anpassa sig till på grund av olika sociala koder. Den icke-verbala kommunikationen 
innefattar många oskrivna regler, till exempel att svenskar i allmänhet är obekväma 
med ögonkontakt och man sätter sig inte ned bredvid en främling på bussen om man 
inte måste. Alla kulturer har olika sociala koder och oskrivna regler, det är svårt att 
hänga med i en konversation om man saknar samma ”regelsystem” som den andre 
parten följer. Den icke-verbala kommunikation är något som lätt kan missuppfattas, 
det är enkelt att tolka den icke-verbala kommunikationen som något universellt men 
det är ett misstag. Den verbala kommunikationen är en förutsättning för att man ska 
kunna skapa något gemensamt som till exempel gemensamma oskrivna regler och 
hur man behärskar den icke-verbal kommunikation som passar in i gemensamma 
sociala koder.  

Fiske (2000:94–103) beskriver att den icke-verbala kommunikationen bara kan 
existera i nuet, i motsats till den verbala kommunikationen som fortsätter existera 
det vill säga att människan minns vad som sagts och att man till exempel kan 
kommunicera med den verbala kommunikationen över telefon. Fiske (2000) skriver 
att den icke-verbala kommunikationen har två funktioner. Den ena funktionen 
handlar om hur man förmedlar sin identitet och till exempel sin sociala ställning. Den 
andra funktionen styr samspelet mellan olika parter, med till exempel gester och 
kroppshållning förmedlar man till andra vad man vill. I Fiske (2000:96–97) kan man 
läsa en lista med tio stycken punkter för att få en överblick över olika icke-verbala 
koder. Dessa är: Kroppskontakt, närhet, orientering, utseende, nickar, ansiktsuttryck, 
gester, kroppsställning, ögonrörelser och ögonkontakt, och icke-verbala aspekter av 
tal. Man kan kategorisera icke-verbala aspekter av tal i två. Den ena kategorin kallas 
den prosodiska och syftar till att betoning och tonläge är det viktigaste. Den andra 
kategorin kallas paralingvistiska där talarens sinnesstämning spelar stor roll och man 
kan urskilja social ställning och eventuellt personlighet. Fiske (2000:101) menar att 
den icke-verbala kommunikationen med olika språkkoder gör att man snabbt 
uppfattar om man är en del utav gruppen eller gemenskapen. 
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Carlson (2003:139) beskriver att det är skolans uppgift att socialisera individer och ge 
utrusta eleverna med medel som ska hjälpa dem att bli framgångsrika i samhället. 
Hennes förslag är att skolan bör frångå den traditionella undervisningen och istället 
satsa på kommunikativt inriktad undervisning. Genom att satsa på kommunikativ 
undervisning skulle elevernas attityder till språk och språkinlärning förändras till det 
positivare hållet. Skolans undervisning bör omfatta mer än bara måluppfyllelse och 
satsa på meningsskapande genom kommunikation för att kunna skapa fler 
lärtillfällen som är givande för eleverna.  

 

Läroplanen för gymnasieskolan (2011:5) skriver om det svenska samhällets 
internationalisering och beskriver att det ställer krav på människan. Gy11 ger uttryck 
för att skolan som kulturell mötesplats har ett ansvar att se till att eleverna ska inse 
värdet av mångkulturalitet.   

Gy11 beskriver att skolan ska förebygga begrepp som ”vi och dem”, för att kunna göra 
detta framgångsrikt behöver man kunna kommunicera med varandra. 

Gymnasieläroplanen från 2011 beskriver ämnet svenska som andraspråk och den 
riktar in sig på den kommunikativa undervisningen som Carlson (2003:139) 
förespråkar. Gymnasieläroplanen (2011:182) skriver att ämnet svenska som 
andraspråk ger eleverna möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga. 
Läroplanen beskriver att språket är en förutsättning för att klara sig bra i samhället. 
Språket bidrar till att interagera med andra människor och att få respekt för andras 
sätt att uttrycka sig.  

2.1.1. Den mänskliga kommunikationen 

Nilsson & Waldemarson (2009:34)skriver att livet är en enda lång 
kommunikationsström. De menar att man kan tro att det enda samspelet som 
uppstår är den medvetna. Nilsson & Waldemarson (2009:122) menar även att alla 
människor kommunicerar på olika sätt. De skriver att kommunikationen kan skilja 
sig mycket åt oavsett om man kommer från samma kultur, eller inte.  

Nilsson & Waldemarson (2009:11–13) beskriver att man genom kommunikation 
strävar efter att komma åt något gemensamt, det kan bland annat handla om sociala 
koder eller ett gemensamt språk. När man kommunicerar med andra får man en 
uppfattning om sig själv för att man ser hur andra människor reagerar på sättet man 
för sig, både med verbal kommunikation och icke-verbala kommunikation. Genom 
möten med andra uppstår kommunikation där färdigheterna i att hantera språket 
både socialt och psykologiskt sätts på prov. Kommunikation avslöjar hur man 
upplever och reagerar på personer man talar med. Samspel med andra människor är 
något som tillhör vardagen och när man samspelar med andra människor 
kommunicerar man automatiskt.  

Nilsson & Waldemarson (2009:33–38) beskriver att människan föds som en social 
varelse, men färdigheterna att använda den sociala kompetensen i interaktion med 
andra är inte medfött utan något som man socialiseras in. Livet präglas av 
kommunikation och all kommunikation leder till samspel, även om man ofta 
uppfattar kommunikation som något som bara händer när det är avsiktligt och 
medvetet. Människan är en speciell varelse med speciella egenskaper. Vår 
personlighet och identitet är något som vi inte delar med någon annan. Därför menar 
Nilsson & Waldemarson (2009) att människan är väldigt oförutsägbar. Olikheterna 



11 
 

alla människor bär på kan därför leda till missförstånd i kommunikationen och 
samspelet människor emellan. Det finns två olika typer av kommunikation. Den 
verbala kommunikationen och den icke-verbala. Därför menar de att det finns två 
olika sätt att tolka det som sägs, vad som sägs och hur det sägs.  Det finns mycket 
utrymme för feltolkningar. Nilsson & Waldemarson (2009:52–56) skriver om 
haloeffekten. Våra förutfattade meningar gör att vi snabbt får en uppfattning om 
andra i vår omgivning i det sammanhanget. Denna effekt innebär att man kan anta 
att en viss person har en positiv eller negativ egenskap. Då antar man att personen 
även besitter fler andra positiva egenskaper eller negativa egenskaper. När någon 
annan har gjort en felbedömning av vad du anser att du förmedlat går man in i 
försvarsställning och genom att hamna i konflikt med någon annan försvagas 
kommunikationen. Man blir då istället upptagen av att förstå eller bli förstådd. Vår 
uppfattning om människor påverkas av olika faktorer, bland annat påverkas 
uppfattningen av kommunikationen men även av utseende och icke-verbal 
kommunikation, såsom ansiktsuttryck.  

Nilsson & Waldemarson (2009:56) beskriver att vårt sätt att systematisera 
människor in i olika fack påverkas av vår kultur. Kategorisering utgår ifrån vad 
kulturen läser in i olika begrepp. Människan har föreställningar om att personer från 
andra grupper är lika varandra. I verkligheten finns stora skillnader inom den egna 
gruppen. Stereotyper och fördomar hänger kvar i samhället för att hjärnan minns det 
som stämt in på fördomarna och då bortser från annan information. 

Nilsson & Waldemarson (2009:66–69) beskriver den icke-verbala 
kommunikationens mångfald som ett utbyte av olika signaler och budskap bland 
annat med gestik och miner. Den mänskliga kommunikationen svarar alltid med 
verbal och icke-verbal kommunikation på människor i vår omgivning. De beskriver 
att det är lättare att förstå samspelet i en grupp genom att se det icke-verbala 
samspelet. Genom den icke-verbala kommunikationen kan man uppfatta olika 
mönster såsom ledarskap och olika rollfunktioner. Nilsson & Waldemarson 
(2009:122–123) skriver om att människor från olika kulturer kommunicerar på olika 
sätt. Det är viktigt att minnas att skillnader inom samma kultur kan vara större än 
skillnader mellan två olika grupper. Nilsson & Waldemarson (2009) beskriver 
begreppet etnocentrism. De skriver att man dömer ut det som är avvikande från det 
egna och att detta är en svårighet när det gäller interkulturell kommunikation. Kultur 
är inget som man ärver utan är något som man lär sig genom barnuppfostran. 

Maktrelationer kan påverka kommunikationen negativt för att det blir en tydig fråga 
om över- och underlägsenhet. Nilsson & Waldemarson (2009:140–149) skriver att 
uppfattningsförmågan hämmas när man inte bekräftar varandra när man 
kommunicerar.  

Eide & Eide (2006:133) skriver om icke-verbal kommunikation, de menar att den 
icke-verbala kommunikationen ofta avslöjar ens spontana reaktion. Den större delen 
av vår kommunikation med andra sker genom icke-verbal kommunikation. Eide & 
Eide (2006) redogör för att den icke-verbala kommunikationen innefattar mycket 
mer än den verbala kommunikationen och därför ger stort utrymme för olika 
tolkningar. Detta kan bli ett problem med den icke-verbala kommunikationen 
eftersom den ger större utrymme till feltolkningar. Det är viktigt att man bekräftar 
den man kommunicerar med. Den icke-verbala kommunikationen kan fungera i 
huvudsak på två sätt, kongruent eller inkongruent. Med kongruens menas att den 
icke-verbala kommunikationen och den verbala kommunikationen samspelar med 
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varandra. Det man säger och det kroppsspråket förmedlar detsamma. Med 
inkongruens menas att den icke-verbala och den verbala kommunikationen lämnar 
en klyfta mellan varandra, det vill säga att de inte understödjer varandra. Eide & Eide 
(2006:136) menar att det är svårt att tolka icke-verbal kommunikation men menar 
att relationen kan säga mycket om den icke-verbala kommunikationen. Vår förmåga 
att observera varierar från person till person men i regel finns det inga givna svar.  

I olika kulturer tolkas den icke-verbala kommunikationen på olika sätt. Eide & Eide 
(2006) ger exemplet att ögonkontakt är en vanlig form av icke-verbal kommunikation 
som tolkas olika i olika kulturer. I vissa kulturer visar man respekt om man inte tittar 
folk i ögonen medan det i andra kulturer kan anses som oförskämt.  

De skriver även om beröring och att beröring berikar kontakten man har. De 
problematiserar även beröring då alla inte gillar beröring och om det inom gruppen 
finns regler om beröring till exempel på grund av religion. Det finns regler som måste 
följas inom vissa kulturer och även hos den enskilde individen.  

Eide & Eide (2006:150–175) skriver om betydelsen av den verbala kommunikationen. 
Lyssnande av motparten är viktigt och tillfredställer människans behov av närhet och 
bekräftelse. De menar att det är viktigt att lyssna och även att hålla med personen 
som talar med fraser som jag förstår och så vidare. Det är viktigt som professionell att 
försöka göra sig av med sina värderingar och tolkningar. Man ska försöka uppmuntra 
så mycket som möjligt. Upprepning av nyckelord och nyckelbegrepp kan göra att 
reflektion uppstår och att man själv tar initiativet att utveckla.  

Omformulering kan även vara bra i kommunikation när det gäller förståelse och 
inlärning. Ett exempel på detta är att man använder andra ord i en mening utan att 
meningens innebörd förändras.  

2.1.2. Vi och dem  

Carlson (2003:19) beskriver socialkonstruktivismen och att alla har olika sätt att 
uppfatta världen, det i sin tur leder till olika sociala handlingar. Carlson (2003:19) 
skriver att innebörden av begreppet ”vi” är kulturellt och historiskt präglad. Våra 
olika världsbilder leder till våra olika handlingar. 

Bunar (2001:183–184) skriver att skillnaden mellan ”vi” och ”dem” är stor. Hans 
undersökning visar att det råder en viss stigmatisering av invandrarbarn som går i 
samma skola, det vill säga att den sociala strukturen ser annorlunda ut i en skola som 
är homogen och i en skola som är heterogen.  

Johansson Heinö (2009:116–118) har en tes om att varje teori om inkludering även är 
en teori om exkludering. Det finns alltid någon som hamnar utanför, någon som inte 
passar in i gemenskapen. I en gemenskap finns regler för anpassning som behöver 
följas för att undvika inte exkludering. Det krävs en uppoffring från den ”gamla” 
gruppen för att bli medlem i en ”ny” grupp. Gränser som sätts inom gemenskapen 
stänger ute andra som inte tillhör gruppen. 

Benhabib (2004:19–20) menar att begreppet kultur blivit en synonym för begreppet 
identitet. Kulturen är ett tecken på åtskillnad, begreppet kultur bidrar till att man gör 
en distinktion gentemot varandra. Olika kulturer skapas av motsatser eftersom 
människan värderar olika saker och ting. Benhabib(2004:26) skriver att man är en 
outsider om man inte är bärare av samma kultur. När man är en del av en kultur 
förutsätter det att man har samma värderingar. Detta kan kopplas till det Johansson 
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Heinö (2009) skriver om inkludering och exkludering. Om man inte har samma 
värderingar som gruppmedlemmarna blir man utesluten för att man inte anses vara 
bärare av samma kultur.  

Benhabib (2004:47–50) diskuterar universalismen som något etnocentriskt. Detta 
innebär att den västerländska världen skiljer sig från andra civilisationers livsformer. 
Det leder i sin tur till en distinktion mellan olika grupper. Benhabib (2004) skriver 
att man generaliserar och antar en homogenitet i olika identiteter. Med antagandet 
att universalism skulle vara etnocentrisk måste man definiera väst och de andra. 
Benhabib (2004) problematiserar detta genom att ställa frågan ” Vilka är vi?” och 
”Vilka är de så kallade andra?”. Benhabib (2004:49) menar man behöver sluta att 
göra en åtskillnad mellan olika kulturer för att begrepp som ”vi och dem” ska kunna 
upphöra att existera. Varje kultur måste få uttrycka sig på sitt sätt men utan 
antagandet att den egna kulturen skulle vara bättre än andra kulturer. Benhabib 
(2004:191) menar att man måste frångå begreppet ”vi” som förutsätter att vi har 
samma historiska och kulturella arv. I en modern värld måste alla olika dimensioner 
tas hänsyn till, såsom att alla människor är moraliska varelser och medborgare. 
Benhabib (2004:215) menar att samhället som råder idag är komplext och att man 
kan urskilja olika mänskliga beteenden som tar sig olika uttryck. Det finns många 
olika former av gemenskaper och det finns olika grupper där man har en tillhörighet, 
till exempel att man är medlem av ett grannskap och olika sociala rörelser. Samtidigt 
är man medlem i en stat dit många andra också hör fast de andra 
grupptillhörigheterna inte stämmer överens med varandra. 

Jandt (2010:84) diskuterar likt Benhabib(2004) att etnocentrism är en barriär 
gällande interkulturell kommunikation. Övertygelsen att den egna kulturen är 
överlägsen andra är något som bäddar för missförstånd när man kommunicerar. 

Lindström (2008:14) menar att kultur är något som representerar en grupp som har 
kollektiva normer och värden. Värdena fungerar som en källa till gemenskap men 
även som ett avstånd från andra kulturer och samhällen.  

2.1.3. Mångkulturalitet 

Wellros (1993:16–20) menar att möten över kulturgränser är en komplicerad 
historia, irritation över varandras ”konstiga” beteende är naturligt. Det finns 
kulturmötesproblematik även inom de olika grupperna som man tillhör, även med 
samma modersmål och etnicitet. Wellros (1993) skriver om hinder i den kulturella 
präglingen. Det finns problem och hinder i kulturmöten men Wellros (1993) menar 
att de finns olika nivåer inom denna problematik, medvetenheten samt motivationen 
ställt mot problematiken i kulturmöten. Det går inte att undvika kommunikation. 
Alla människor kommunicerar på många olika sätt. Wellros (1993) beskriver 
begreppet universalitet. Detta innebär att man tar det som en självklarhet att det jag 
anser är en självklarhet anser även andra är en självklarhet. Men det fungerar inte så 
i verkligheten. I varje grupp finns oskrivna regler samt umgängesnormer. Språket 
hjälper och lär en strukturera sin omvärld och Wellros (1993:20) menar därför att 
tillägnande av det nya språket (svenskan)är viktigt.  

Wellros (1993:27–28) skriver om förutfattade meningar och att detta är ett stort 
kommunikationshinder. Möten med olika etniska grupper innefattar ofta förutfattade 
meningar. Till exempel att ”den andra” gruppen av människor skulle besitta olika 
karaktärer och mentaliteter på grund av sitt ursprung. Många komplikationer beror 



14 
 

på dessa förutfattade meningar. Värderingar i den egna gruppen är så självklara att 
man inte alltid är medveten om dessa.  

Wellros (1993:69–72) beskriver människan utifrån gruppen och individen. Kulturen 
bestämmer hur individen står i relation till sin grupp. I vissa kulturer är individen 
självständig och oberoende samtidigt som individen i andra kulturer är en oskiljaktig 
del av sin grupp. Skolan ska sträva efter att fostra självständiga, kritiskt tänkande 
individer.  Barn får överlag beröm om de gör någonting själva. I vissa andra kulturer 
är gruppen det viktigaste och i synnerhet familjen. Wellros (1993) menar att ett 
tecken på att den gruppberoende människan har integrerats är att ordet respekt blir 
en synonym till hänsyn . Det gemensamma målet är att hela samhället ska präglas av 
samma människosyn.  

Människosynen som ska förmedlas i den svenska skolan ska vara att varje individ ska 
stå för vad denne gjort och inte se sig själv som en del av en grupp som gjort något 
felaktigt. Man ska ta ansvar för sina egna handlingar och inte bli delaktig i 
konsekvenserna för att gruppen betett sig på ett visst sätt.   

Olsson (1999:12–14) skriver om sociokulturella relationer med utgångspunkt i 
etnicitet. Den sociala förankringen och olika gemenskaper kan inte bara förklaras 
utifrån den nationella identitet man har. Om man kommer från samma land innebär 
inte detta att man har till exempel samma religionstillhörighet eller att man har 
samma socioekonomiska förutsättningar. Olsson (1999) skriver om fientligheten och 
diskrimineringen som migranter kan utsättas för i respektive värdländer. Han menar 
att man i det svenska samhället utestänger det som känns främmande. Det i sin tur 
kan leda till främlingsfientlighet.  

Tubbs (2013:6) beskriver att kommunikation är ett måste för psykiskt välbefinnande 
och när man blir isolerad från andra kan det få konsekvenser. Kommunikation 
hjälper även till att definiera vem man är som person, det blir svårt att identifiera sig 
själv om man blir utesluten från andra. 

Björk-Willén (2006:23) menar att lärande länge ansetts vara detsamma som 
kunskapsutveckling. Detta har forskare frångått och istället börjat studera lärandet 
som en situerad social aktivitet. Björk-Willén (2006) menar att detta ligger i linje 
med det sociokulturella perspektivet. Samspelet med andra människor är den process 
som hjälper en att lära sig och är alltså inte ett mentalt tillstånd.  

2.1.4. Sociala strukturer 

Runfors (2004:30) skriver att skolan är en av platserna i samhället där integration 
ska äga rum, där barnen ska formas inför samhället. Runfors (2004:30) menar att 
skolan oavsiktligt kan bidra till diskriminering. Man gör en åtskiljning och 
underordning när man placerar invandrareleverna i egna klasser eftersom de 
eleverna blir åtskilda från resten av elevgrupperna. Detta bidrar till elevernas samspel 
sinsemellan. Runfors (2004) har undersökt hur man arbetar med integration i en 
relativt heterogen skola. Runfors (2004:32) skriver om lärare som gör sitt bästa för 
att ge invandrarbarnen samma möjligheter som svenska barn.  Det kan vara 
problematiskt att lära invandrarbarnen olika sociala strukturer i det svenska 
samhället när eleverna inte samspelar med andra elevgrupper under skoltid. Runfors 
(2004:33) menar att människan är i behov av att kategorisera. Runfors (2004:33–34-
35) kommer fram till att kategoriseringen ”invandrarbarn” ställs i motsatspar till 
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”svenska barn”. Lärarna ser att målet ska vara att lära ”invandrarbarnen” att bli 
”svenska”.  

Nilsson (1993:31) skriver att samtal utgör vår sociala värld och att den är en primär 
form av kommunikation som format människor sedan de var barn och att man 
identifierar sig med sitt språk. Likt Nilsson (1993) beskriver även Wellros(1998:45) 
betydelsen av att ha ett gemensamt språk. Hon menar att det råder kaos hos de som 
saknar tillförlitliga tolkningsinstument och man behöver ha fasta referenspunkter för 
att kunna få ett lugn och för att kunna utvecklas.  

Ekstrand & Ekstrand (2009:110) skriver om integrerade klasser och 
förberedelseklasser. De kommer fram till att konsekvenserna av att man sätter elever 
i dessa klasser är att de då åtskiljs från de övriga eleverna. De skriver även att 
eleverna får tillgång till dominerande undervisning i det svenska språket, men 
eleverna i dessa klasser går miste om den svenska skolkoden som är en social 
struktur. Eleverna i dessa klasser befinner sig inte i en ordinär skolsituation.   

Ekstrand & Ekstrand (2009:53–54) skriver även om revir, även om det finns 
nackdelar med att elever går i förberedelseklass finns det även fördelar. En sådan 
fördel är att läraren ska försöka förmedla ”den svenska kulturen” i 
förberedelseklassen. I förberedelseklassen kan man förklara olika kulturella koder, 
som till exempel att västerlänningar är måna om sitt personliga revir. Det vill säga att 
man i allmänhet blir obekväm om en obekant personer kommer för nära. Ekstrand & 
Ekstrand (2009:115) beskriver även att det är lärarens uppdrag att förmedla skolans 
värdegrund. Detta kan vara problematiskt, precis som det kan vara problematiskt att 
förklara olika kulturella koder. Värdegrunden förmedlar bland annat demokrati och 
jämlikhet mellan könen. De menar att detta kan bli problematiskt eftersom många 
elever inte lever efter den värdegrunden. Ekstrand & Ekstrand (2009:116) skriver att 
orden är viktiga men även den icke-verbala kommunikationen är viktig för att kunna 
tolka olika handlingar.   

Eurydice European Unit (2004:41–42) skriver i sin rapport, Integrating Immigrant 
Children into Schools in Europé, om två olika modeller som i huvudsak följs för att 
integrera invandrarbarn i skolsystemet. Den ena modellen handlar om att 
invandrarbarnet går i en vanlig klass med elever i närliggande ålder och som sedan 
får individanpassad språkhjälp under de ordinära skoltimmarna. Den andra 
modellen handlar om sådana eleverna som har varit min målgrupp under mina 
observationer, nämligen invandrarelever som blir grupperade i en klass utanför de 
vanliga klasserna under en begränsad period. Vissa elever kan vara placerade i dessa 
klasser under flera skolår. I dessa klasser använder sig lärarna av metoder som är 
anpassade sig till elevernas behov och förutsättningar.  

Nilsson (2005:20–21) skriver att människan har behov att ha relationer till andra. 
Behovet av relationer menar Nilsson (2005) är en faktor till att människan kan stå ut 
med människor i den egna gruppen som inte är speciellt tilltalande. Människan blir 
inte människa förrän man ingår i en social värld, i sociala relationer lär man sig olika 
innebörder. Dessa innebörder ger Nilsson (2005: 21) exempel på, till exempel olika 
roller och relationer till andra. En grupp måste ha regler för att gruppen ska kunna 
fungera. Vissa regler är väldigt tydliga med vad man har lov att göra och vad man inte 
har lov att göra. Beteendet i gruppen kan vara omedvetet men även medvetet. För att 
kunna närma sig en annan grupp måste man anpassa sig till gruppens normer och 
regler.  
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Nilsson(2005: 85-86) skriver om statusen i gruppen. Positionen i gruppen reglerar 
vilken makt och vilket inflytande man har på övriga medlemmar i gruppen. Inträde i 
en ny grupp kräver anpassning för medlemmarna i gruppen. Nilsson (2005: 127-128) 
menar att kommunikation är något oundvikligt, men betonar att det kan vara 
skillnad på hur man kommunicerar beroende på om man talar i grupp eller 
kommunikationen mellan två personer. Gruppdynamiken är ett komplext område 
där man måste ta olika saker med i beräkningen. Kommunikation i grupp visar att 
konflikter kan uppstå mellan de olika deltagarna vilket stöd man får från varandra. I 
kommunikationen mellan två personer tas inte gruppdynamiken till hänsyn och man 
är mer sin egen person som inte nödvändigtvis representerar gruppens olika synsätt.  

 2.2  Sammanfattning 

Nilsson & Waldemarson (2009) beskriver kommunikation tillsammans med 
konflikter. De menar att konflikter är något som uppstår när människor samspelar 
med varandra. Konflikter och konflikthantering är viktigt för kommunikationen. En 
konflikt kan vara välbehövlig för att man ska kunna få en öppnare kommunikation 
med varandra. Man kan komma fram till gemensamma lösningar och bestämma vilka 
”regler” man ska följa i en grupp. Kommunikation är något som behövs för att något 
ska kunna bli gemensamt. Till exempel om man diskuterar något behöver man kunna 
läsa av varandra för att man ska kunna få en ungefärlig gemensam uppfattning för 
ämnet som diskuteras. Genom kommunikation får man även en uppfattning om sig 
själv när man ser hur andra reagerar på kommunikation man för, både den verbala 
och icke-verbala kommunikationen. Kommunikationen är ett tecken på att man 
behärskar språket både socialt och psykologiskt.  

Eide & Eide(2006) betonar vikten av den icke-verbala kommunikationen och menar 
att den större delen av vår kommunikation med andra sker genom icke-verbal 
kommunikation. Den icke-verbala kommunikationen innefattar mer än den verbala 
kommunikationen. Den icke-verbala kommunikationen innefattar till exempel 
kroppsspråk, kroppskontakt, gestikulering, mimik, känslotillstånd och så vidare som 
den verbala kommunikationen inte förmedlar. Därför finns det större utrymme för 
olika tolkningar inom den icke-verbala kommunikationen och när tolkningsutrymme 
är större leder det även till att utrymmet för feltolkningar blir större.  

Det mänskliga samhället domineras av olika grupptillhörigheter. Johansson Heinö 
(2009) menar att varje teori om inkludering även är en teori om exkludering. Det 
finns alltid någon som hamnar utanför gruppen, de som inte passar in i 
gemenskapen. Gränser som sätts inom gemenskapen stänger ut andra som inte 
tillhör gruppen. Det finns alltid regler som behöver följas i en grupp. Dessa regler 
måste följas för att undvika exkludering ur gruppen.  

Universalism är något som diskuteras av både Wellros(1993) och av Benhabib (2004) 
Benhabib (2004) diskuterar om universalism är något etnocentriskt. I den 
västerländska världen antar man att man har liknande levnadsförhållanden medan 
de som inte ingår i den västerländska världen lever under helt andra livsformer. Man 
kan inte anta att kommunikation är något universellt, det finns olika regler inom alla 
kulturer. Det går inte att fortsätta göra en skillnad på ”vi” och ”dem”. Benhabib 
(2004) skriver att man antar en homogenitet i olika identiteter. Alla kommunicerar 
på olika sätt. Wellros (1993) menar att det är naturligt att man kan känna irritation 
över varandras ”konstiga” beteende. Det man inte kan anta är att alla grupper är 
desamma. Det finns skillnader även i de grupper som man tillhör. Det finns en 
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kulturmötesproblematik inom den egna gruppen som kan vara lika stora som 
problematiken mellan olika grupper.  

Ekstrand & Ekstrand (2009) skriver om förberedelseklasser. Det finns konsekvenser 
med att skolan gör en åtskillnad på eleverna som läser svenska som andraspråk i 
förberedelseklasser. Eleverna blir separerade från övriga elever. Eleverna behöver gå 
i en sådan klass för att få tillgång till dominerande undervisning i det svenska 
språket, men de går miste om den svenska skolkoden. Eleverna som går i 
förberedelseklass befinner sig inte i en vanlig skolsituation. Målet är dock att eleverna 
så småningom ska kunna gå i vanliga klasser och när de når målen kan de ta del av 
den svenska skolkoden och delta i den sociala miljön som skolan erhåller tillsammans 
med andra elever.  

3. Metod 

3.1 Forskningsstrategi 

Denna studie tar utgångspunkt i etnografi. Denscombe (2009:91) beskriver 
etnografin som en beskrivning av människor och kulturer. Den som använder sig av 
etnografi som forskningsstrategi bör tillbringa mycket tid på fältet. Den deltagande 
observationen passar in på denna forskningsstrategi eftersom man bör delta i 
livsföringen. Den etnografiska forskningsstrategin syftar bland annat till att 
undersökta gruppen skiljer sig från forskarens egna. 

Min studie riktar sig till att studera något som skiljer sig från normen och detta 
passar även in på etnografin. Denscombe (2009:99) påpekar att beskrivelsen av 
resultaten påverkas av forskarens egen identitet. 

Den etnografiska metoden beskrivs även av Bell (2006) : 

Deltagande observation, intervjuer, kartläggningstekniker, samspelsanalys, 
studiet av historiska källor och aktuella offentliga dokument, användning av 
demografisk data osv. Etnografen har dock fokus på deltagande observation av 
ett samhälle eller en kultur i samband med en komplett cykel av skeenden som 
regelbundet äger rum då man i det samhället handlar eller samspelar med sin 
omgivning. (Lutz 1986:8, refererat i Bell, 2006:26) 

Denscombe (2009:92–107) menar att etnografins fokus handlar om avvikande 
grupper i ”vårt eget” samhälle. Fokuset har på senare tid även uppmärksammat 
vanliga aspekter på det sociala livet, ett exempel på detta är livet i klassrummet som 
passar bra in på denna studie. Han menar att etnografins karaktär är mer inriktad på 
att beskriva mer än att analysera. Beskrivningen är oundvikligen partisk för att 
forskarens jag påverkar händelserna som observerades. Det är därför viktigt att man 
är medveten om detta, man bör vara uppmärksam på olika faktorer som kunnat 
påverka tolkningen av resultaten. En studie som är av etnografisk karaktär är i behov 
av en redogörelse för jagets roll för att kunna förstå jagets inverkan på forskningen.  

Jag har valt att inrikta mig på en kvalitativ studie. Stukát (2005:32) beskriver den 
kvalitativa studien som att tolka och förstå de resultat som framkommer. Mitt 
metodval tar stöd i Denscombe (2009) som beskriver etnografin och deltagande 
observation. Den deltagande observationen lämpar sig bäst för min undersökning 
eftersom jag vill undvika att störa den naturliga miljön och för att jag vill undersöka 
mitt urval på ett djupare plan.  
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3.2 Datainsamlingsmetod 

Undersökningen genomfördes med en kvalitativ ansats vid åtta stycken 
observationstillfällen.  

Jag har under en sex veckors period varit flitig med att anteckna mitt fältarbete. Jag 
har fört anteckningarna direkt efter de tillfällen jag varit en deltagande observatör. 
Denscombe (2009:286) uppmärksammar att minnet är selektivt samt att 
fältanteckningarna är något som bör göras brådskande efter observationstillfällena.  

Observationstillfällena varierade från det ena till det andra. Jag har genomfört 
observationer i 3 stycken olika elevgrupper. Elevgrupperna ser olika ut sett till antal, 
ålder, etnicitet, religion, kön och språkfärdigheter. Beroende på lektionsinnehållet 
har olika reaktioner och former av kommunikation uppstått.  

Denscombe (2009:283–285) menar att den deltagande observationen där forskaren 
agerar under ”täckmantel” är den bästa för att den inte påverkar den naturliga 
miljön. Det finns ingen anledning till att undersökningsgruppen skulle agera på något 
annat sätt än deras normala sätt. Det påpekas även att forskaren har erfarenhet av att 
delta i den naturliga miljön. Den deltagande observationen under ”täckmantel” kan 
vara beroende av att forskaren har erfarenheten att delta i kulturen eller händelsen 
som undersöks.  

Han beskriver olika typer av deltagande observation. Jag har använt mig av den 
deltagande observationen som går under namnet deltagande i den naturliga miljön. 
Där min roll varit känd för två så kallade ”grindvakter” men dold för resten av de som 
vistats i miljön. Under sju observationstillfällen har jag varit elevernas lärare. Vid ett 
observationstillfälle har en annan lärare varit med klassen, detta är 
observationstillfälle åtta . Min förhoppning är att metoden deltagande i den naturliga 
miljön ska hjälpa mig att besvara studiens syfte och frågeställningar.  

Innan undersökningen tog avstamp lämnade jag in ett missivbrev till två lärare i 
arbetslaget, detta missivbrev kan läsas i bilagor.  

3.3 Urval 

Jag valde att göra mina observationer på en gymnasieskola i mellansverige. Mina 
observationer har genomförts på en gymnasieskola. Valet av skolform grundar sig på 
min utbildning och min inriktning.  

Urvalet är ett så kallat bekvämlighetsurval på grund av tidsbrist. Denscombe 
(2009:39) påpekar att bekvämlighetsurvalet är ett rimligt praktiskt kriterium och 
menar att fältarbetet är begränsat och att det är rimligt att man väljer det som är 
närmast till hands. Dit man har tillgång och att det inte är konstigt att man väljer det 
alternativet som är mest fördelaktigt. Mitt urval är dock även en grupp människor 
som jag specifikt valt ut för att de passar min profil samt syftet i min undersökning. 
Mitt urval innefattar tre stycken olika elevgrupper som läser ett och samma ämne, 
svenska som andraspråk. Denscombe (2009:277–278) påpekar att det är viktigt att 
man har en strategi för sina observationer. Mina strategier gällande observationerna 
har varit tillförlitligheten, människorna som deltagit i studien, samt tidsaspekten. Jag 
anser att tillförlitligheten när man använder sig av deltagande observation i den 
naturliga miljön inte påverkar gruppen som observeras lika mycket som om jag skulle 
gå in och berätta om observationerna utan att ha varit en del i deras naturliga miljö 
innan. Människorna som deltagit i mina observationer har valt ut utifrån tanken att 
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få ett representativt urval utifrån det jag vill undersöka. Grupperna besitter de 
egenskaper och bakgrunder som jag vill undersöka. Beslutet att enbart utföra 
observationer och inte använda mig av någon form av metodkombination togs av 
erfarenhet att det är mer tidskrävande att bearbeta material från flera olika metoder 
än enbart ett.  

3.4 Databearbetning och analysmetod 

När alla observationstillfällena var genomförda bestämde jag vad som var användbart 
och vad som föll bort som oanvändbart, exempel på det som föll bort som 
oanvändbart har varit samtal med enskilda elever som handlat om undervisningen. 
Studien handlar om kommunikation på en övergripande nivå. Den handlar om 
elevernas verbala och icke-verbala kommunikation i förhållande till varandra och till 
läraren i SVA-undervisning och hur det kan yttra sig och det är vad resultatet bör 
innehålla. Det som föll bort som oanvändbart i förhållande till mitt syfte och mina 
forskningsfrågor kan väcka nya forskningsfrågor. Exempel på nya forskningsfrågor 
som mina observationer har genererat läses under rubriken nya forskningsfrågor.  

Analysmetod som använts har varit kategoriseringar. För att kunna få en bra 
överblick över resultatdelen har jag kategoriserat i analysdelen. Jag har format 
kategorierna utifrån litteratur och resultatdelen. Tidigare forskning har hjälpt mig 
komma fram till kategoriseringarna utifrån vad de har gemensamt. Kategorierna i 
analysdelen är: kulturskillnader, den icke-verbala kommunikationen, den verbala 
kommunikationen, lärarens roll, språket som verktyg och makt samt konflikter.   

3.5  Reliabilitet och validitet 

Stukát (2005:125–126) beskriver att reliabilitet är ett avancerat begrepp. Det varierar 
från den ena studien till den andra. Det finns utrymme för feltolkningar, yttre 
störningar, dagsformen hos den undersökta gruppen och så vidare. Reliabiliteten i 
denna undersökning är inte generaliserbar eftersom mätinstrumentet är avsett att 
mäta denna studies frågor och syfte.  

Denscombe (2009:284) menar att den deltagande observationen är av hög validitet 
för att sakerna undersöks i förhållande till sitt sammanhang. Den deltagande 
observationen har även hög validitet eftersom man undviker att störa den naturliga 
miljön. Denscombe (2009:425) skriver att validiteten syftar till om data reflekterar 
sanningen. Vidare beskrivs att validiteten ska täcka de avgörande frågorna.  

Stukát (2005:128) menar att man ska beakta att människor kan vara oärliga. Det kan 
underlätta om man skapat en förtroendefull situation. Genom de deltagande 
observationerna behålls den naturliga miljön och man kan anta att den undersökta 
gruppen uppträder ”som vanligt”. Stukát (2005:129) menar att värdet blir ett helt 
annat om man kan generalisera till en större grupp. Min undersökta grupp är relativt 
liten och man kan inte generalisera eftersom urvalet inte är representativt i den 
utsträckningen att man skulle kunna generalisera. Kommunikationen i mina 
observationsgrupper är inget som kan generaliseras till ett större perspektiv.  

Forskarens påverkan är en del av tolkningen av resultaten men det finns ingen 
forskare som är ett oskrivet blad. I alla kvantitativa studier spelar forskarens 
deltagande roll.  
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3.6 Etiska ställningstaganden 

Jag har tagit hänsyn till olika etiska övervägandena som ska tillämpas men genom 
den deltagande observationen ser det annorlunda ut. Deltagande observation har 
varit metodvalet i denna undersökning. Den deltagande observationen under 
”täckmantel” tar inte hänsyn till informationskravet och samtyckeskravet.   

Denscombe (2009:287) beskriver att deltagande observation kan vara ett problem för 
forskaren av etiska skäl. Det betonas att man strikt behöver hålla sig till två riktlinjer. 
Dessa två riktlinjer innefattar att användningen av materialet ska garantera att ingen 
kommer ta skada av materialet samt att man under inga omständigheter får röja den 
undersökta gruppens identitet. Genom dessa riktlinjer har jag tagit hänsyn till 
nyttjandekravet och konfidentialitetskravet.  

Riktlinjerna som Denscombe (2009:287) beskriver är en självklarhet i denna studie, 
genom att riklinjerna har följts och nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet 
kommer tillämpas har etiska normer följts. Anledningen till att informationskravet 
och samtyckeskravet inte följts är på grund av mitt metodval. En annan anledning är 
även att ”grindvakterna” inte trodde att jag skulle få filma/spela in ljud i de klassrum 
där jag observerat. En annan anledning har varit att det inte funnits något utrymme 
tidsmässigt och lustmässigt. Den slutliga anledningen till att de andra två kraven inte 
uppfyllts är för att jag velat använda mig av den deltagande observationen för att få så 
sanningsenliga svar som möjligt. Eleverna skulle heller inte förstå vad mitt syfte var 
och vad jag ska använda detta till på grund av språkbrist. Jag motiverar de 
forskningsetiska principerna med att min studie inte kunnat genomföras i den 
naturliga miljön om samtyckeskravet och informationskravet tillämpats. 

4. Resultat 
Vid observationstillfällena har tre klasser observerats. I samtliga klasser är eleverna 
mellan 16-19 år gamla. De första fem observationerna är observationer i samma klass. 
I den klassen går tre stycken elever. Det är Mohammed, Sara och Ali. Dessa elever 
anses vara de språksvagaste eleverna på språkintroduktionen av bedömning utifrån 
arbetslaget på språkintroduktionen. Mohammed har varit i Sverige i två år, Sara har 
varit i Sverige i två och ett halvt år och Ali har varit i Sverige i cirka tre år. Samtliga 
elever kommer från Somalia och deras modersmål är somaliska.  

Klassen vid observation sex och sju består av 10 pojkar och 2 flickor.  Eleverna i 
denna klass har olika etniciteter och olika språk. Det finns vissa som delar samma 
etnicitet och språk. De som utmärker sig vid dessa observationstillfällen är Milad, 
Leila, Isak och Abdul. Milad och Leila kommer från Mellanöstern och talar arabiska. 
Eleverna i denna klass har gått på högstadiet i Sverige och de läser svenska som 
andraspråk fast de går på nationellt program. De läser på byggprogrammet och på 
samhällsprogrammet.  

Det sista observationstillfället har genomförts i en klass med fjorton stycken elever. 
Det är en blandad grupp på språkintroduktionen som anses vara de starkaste 
eleverna. De som utmärker sig i denna klass är Martyn, Mahmoud och Marina. Dessa 
tre elever kommer från Somalia och talar somaliska. De har varit i Sverige cirka tre 
år.  

Alla namn är fingerade. 
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4.1 Observation 1 

Mohammed sitter ihopsjunket med luva över huvudet. De andra två eleverna frågar 
Mohammed varför han är ledsen. Sara frågar en gång men får inget svar, hon frågar 
inte igen. Ali frågar flera gånger varför Mohammed är ledsen. Mohammed svarar 
inte. Jag frågar Mohammed vad som är fel. Han svarar att han inte vill prata om det. 
De tre eleverna sitter inte bredvid varandra i klassrummet men ändå relativt nära 
varandra. Ali sitter med ett lexikon och bläddrar i det. Sara pillar med sin mobil. Jag 
frågar Mohammed igen vad som är fel. Mohammed frågar mig om jag vet vilka Al-
Shabab är. Sara och Ali släpper det de håller på med. Jag svarar nej. Mohammed 
börjar prata om sin familj. Mohammed berättar att han är i Sverige ensam, hans 
familj är kvar i Somalia. Eleverna börjar föra en diskussion om Al-Shabab på sitt 
modersmål.  Efter cirka tre minuter börjar det rinna en tår på Mohammeds kind. 
Tillsammans övergår de tre eleverna från att prata somaliska till att prata svenska. 
Mohammed berättar att han skulle ringa till tandläkaren för att boka en tid för 
rådgivning om tandställning. Mohammed berättar att han frågade sin värdfamilj om 
de kunde hjälpa honom med det men det kunde de inte. Mohammed säger att det 
svaret fick honom att tänka på att han var helt själv i ”det här jävla landet där alla 
bara tänker på pengar”.  

4.2 Observation 2 

När lektionen har börjat sitter Sara utanför med en pojke som heter Dana. Jag går ut 
för att hämta in Sara till lektionen. Hon säger att hon kommer snart, om fem 
minuter. Sara och Dana sitter nästan precis utanför klassrummet. Sara och Dana 
sitter och skrattar. Mohammed sitter ihopsjunket med luva över huvudet och Ali 
sitter med ett lexikon. Vi ska prata om familjen. De ska få beskriva vad deras familjer 
har för olika yrken. Ali sitter med sitt lexikon och bläddrar. Mohammed fräser åt Ali 
att ”stänga den där boken!” . Mohammed förklarar att Ali sitter med lexikonet på 
varje lektion och bara bläddrar. Sara håller på med mobilen. Jag ber henne lägga bort 
den. Rutan på mobilen visar en sms-konversation mellan Sara och Dana. Mohammed 
säger at han är ledsen över sin situation. Han säger att han inte ska behöva vara här. 
Han tycker att han är för bra för denna elevgrupp och att det går för sakta. Han 
stirrar på Ali. Han skriker något åt Sara på sitt modersmål. Sara lägger undan 
mobilen. Jag frågar om han skulle skrika åt någon i sin familj på det sättet. Han 
börjar prata om att han inte skulle prata till sin mamma eller sin syster på detta sätt. 
Sara tar sin stol och sätter sig bredvid Mohammed. De pratar på somaliska om vad 
jag uppfattar som Al-Shabab. Jag frågar Mohammed om han ringt till tandläkaren. 
Han svarar nej eftersom han inte får någon hjälp och eftersom han är helt ensam i det 
här landet. Jag hjälper Mohammed att ringa till tandläkaren.  

4.3 Observation 3 

Mohammed berättar att han pratat med andra lärare som ska diskutera om han får 
byta till en bättre grupp. Sara berättar att hon varit kvar på skolan igår och att hon 
varit rädd att larmet skulle lösas ut. Jag frågar varför hon varit kvar så länge. Sara 
skrattar. Ali sitter med sitt lexikon. Mohammed stirrar på Ali. 

4.4 Observation 4  

Ali sitter med sitt lexikon. Mohammed har inte fått byta till en annan grupp. Han 
berättar att han är arg över det. Mohammed skriker åt Ali att lägga bort lexikonet. Jag 
frågar hur eleverna mår. Sara försöker förklara men jag uppfattar endast att det har 
något att göra med att hon varit kvar på skolan dagen innan med en kompis. Efter 
lektionen kliver jag in i personalrummet. Jag frågar vad som har hänt. Saras pappa 
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har ringt. Sara kom inte hem när hon skulle igår och han vill veta varför. En annan 
lärare observerade att Sara och Dana satt i soffan ute i de gemensamma områdena 
dagen innan när läraren gick hem klockan 16.30. Hon sa åt dem att de snart skulle 
vara tvungna att gå därifrån för att larmet slås på klockan 17. Saras pappa var väldigt 
arg när han ringde och läraren säger att hon står inför ett dilemma. Ska hon berätta 
eller ska hon säga att hon inte vet. De börjar tala om Mohammed. Jag berättar att han 
varit ledsen. De tror att de beror på att de nekat honom att hoppa upp i en bättre 
grupp. Han är helt enkelt inte tillräckligt bra för att vara i den bättre gruppen. Men de 
förstår att han är frustrerad eftersom han är bättre än de andra två eleverna i 
gruppen. De har haft mycket problem med Ali. Han ligger efter alla andra. De har 
aldrig haft en elev som honom och han borde egentligen inte vara där. Möten som 
skolan har styrt upp med Ali med tolk har varit förgäves. Tolken förstår honom inte 
heller. Mohammed har byggt upp en irritation över Ali eftersom han sitter varje 
lektion med ett lexikon och bläddrar. Ali förstår inte när någon säger åt honom. 
Varken på hans modersmål eller på svenska. Mimik eller gestikulering går inte heller. 
Diskussionen avbryts när en av lärarna bestämmer sig för att ringa upp Saras pappa. 
Hon berättar varför Sara var sen hem dagen innan.  

4.5 Observation 5 

Sara kliver in i klassrummet först. Hon tar fram sin mobil och frågar om jag kan ta ett 
kort på henne. Hon säger att hon vill lägga ut en ny bild på facebook. Jag säger nej. 
Sara rynkar på näsan och hennes mun blir sned. Ali kommer in och hälsar. Han ler 
och gnider Saras axlar. Sara skriker på somaliska till Ali. Han sätter sig en bit från 
Sara och öppnar sitt lexikon. Sara undrar vad vi ska göra idag. Vi ska spela ordbingo. 
Mohammed kommer in och sätter sig. Mohammed och Sara börjar prata på 
somaliska. Mohammed skriker något på somaliska till Ali. Ali svarar. Sedan sätter sig 
alla tre elever bredvid mig och vi ska spela ordbingo. Sara är disträ och jag frågar om 
hon är trött idag. Hon säger att hon förlorat en vän, att Dana och hon inte kan vara 
vänner längre. Sara försöker förklara att hon är muslim och han är kristen. Vi börjar 
spela ordbingo. Ord som vår, sommar, Nicklas, kallt, vantar och dylikt kommer upp. 
Ali lägger sina brickor på samma plats där han ser att Sara och Mohammed lagt sina 
brickor. På samma plats men inte på samma ord. Mohammed spänner ögonen i Ali. 
Han försöker förklara för Ali hur spelet fungerar och att de spelat många gånger, på 
somaliska. Ali säger att han förstår nu. Ali går bort från sin plats och sätter sig och 
bläddrar i sitt lexikon. Mohammed skriker till Ali. Sara börjar också skrika åt Ali. 
Mohammed går ut ur klassrummet. Jag följer efter. Han börjar prata om Al-Shabab 
och sin familj som inte är i Sverige med honom. Mohammed kommer in i 
klassrummet igen efter ett tag. Sara och Ali sitter i varsin ände av klassrummet och 
Mohammed sätter sig vid dörren. Ingen av eleverna pratar med varandra.  

4.6 Observation 6 

I den här klassen är det 12 elever, 10 killar och 2 tjejer. Eleverna arbetar med ett 
sagotema och för att få en skildring av en nutida saga och hur den skulle kunna 
utspela sig ska de se filmen Pretty Women. Tjejerna kommer först in i klassrummet 
och placerar sig i mitten. Killarna kommer som en klunga tillsammans fem minuter 
efter att lektionen börjat. Tjejerna sitter tysta och tittar på filmen. Killarna sitter med 
sina mobiler och två av eleverna sitter med sina hela ben på borden runtom. Tre av 
killarna lägger undan mobilerna när jag säger åt dem att göra det. De övriga sju 
eleverna fortsätter med mobilerna. Jag tittar bak och fem av de sju eleverna lägger 
även de undan mobilerna efter att de kollat på varandra och skrattat. De två eleverna 
som fortfarande håller på med mobilerna och har sina ben på borden runtom stör de 
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andra eleverna. Jag reser mig upp pausar filmen och förklarar att jag har tillåtelse att 
beslagta deras mobiler tills lektionen är slut om de inte lägger undan dem. Det blir 
tjafs . Tjejerna suckar och himlar med ögonen men de säger ingenting. Den ena killen 
frågar mig hur jag ska kunna ta hans mobil om han lägger den ”i sin balle” . Eleven 
som säger detta kallar jag för Milad. Alla killar i klassen börjar skratta. Han har lagt 
sin mobiltelefon i sina kalsonger. Jag sätter igång filmen igen. Det tar cirka 10 
minuter innan Milad börjar skrika hora. Den här filmen handlar om en hora. Du får 
inte visa oss den här filmen för den handlar om en hora. Milad säger att horor är 
äckliga och att han ska knulla sönder varenda hora. En annan kille i klassen skrattar 
med Milad, ingen annan gör det. Tjejerna som sitter i mitten fokuserar på filmen och 
de andra eleverna börjar vrida sig så att de kan fokusera på filmen och för att undvika 
ögonkontakt med Milad. Efter cirka 35 minuter in på lektionen lugnar eleverna ner 
sig. Lektionen är 65 minuter lång. Vi har kollat på filmen i 50 minuter när 
lektionstiden är slut. När jag tittar på närvarolistan står det 14 namn på 
närvarolistan. Jag frågar vem som skrivit dit fler namn. Alla killar skrattar, ingen 
svarar. När alla elever går ut ur klassrummet tackar alla för idag.  

4.7 Observation 7 

Vid nästa lektionstillfälle med denna grupp dyker bara fyra elever upp. Det är Milad, 
en av de två tjejerna i klassen, Leila, och två andra killar, Isak och Abdul. Vi börjar 
prata om vad lektionen kommer handla om. Milad skriker att han ska gå hem för att 
ingen annan är där. Jag säger att han kan gå men att han då får frånvaro. Jag ber 
honom sänka sin röst. Isak, Abdul och Milad börjar skratta okontrollerat. Leila 
suckar och stirrar på killarna. Jag tar ungefär 10 minuter av lektionen med att börja 
prata om respekt och ger konkreta exempel. Isak skärper sig. Abdul börjar arbeta 
trots att han fortfarande uppmärksammar Milads kommentarer om att han inte 
tänker jobba och ska gå hem och skrattar med honom. Milad jobbar inte med det han 
ska och säger att hans pappa ringer. Han svarar i klassrummet och går sedan ut. När 
Milad kommer tillbaka säger jag åt honom att ge mig telefonen. Milad tänker inte ge 
mig telefonen. Leila skriker något åt Milad på arabiska. Milad skriker tillbaka ännu 
högre. Leila säger på svenska att han ”försöker leka häftig”. Hon börjar imitera 
honom och säger åt honom att han är en idiot. Han svarar på arabiska. Leila börjar 
plocka ihop sina saker när det är 15 minuter kvar av lektionen. Jag ger henne 
tillåtelse att gå. Hon tackar för idag men har gråten i halsen när hon går. Jag ber Isak 
och Abdul att gå därifrån. Milad ska stanna kvar. Han blöder i pannan för att hann 
har klämt på en finne så han ska bara gå och hämta ett papper. Milad kommer 
tillbaka och jag ber honom sätta sig ner. Han börjar skrika att jag har pekat ut 
honom. Jag förklarar att han har stört hela lektionen och att det var väldigt tydligt att 
han sagt något olämpligt till Leila. Jag frågar hur han mår. Han svarar tillbaka med 
”hur fan mår du själv” Jag frågar om jag ska boka en tid hos kuratorn. Han svarar nej. 
Milad säger att jag pratar till honom som om han vore dum i huvudet. Han säger att 
han spelat in allt jag sagt med sin mobiltelefon, bara så att jag vet. Sedan går han ur 
klassrummet och smäller igen dörren. Isak står utanför och väntar och sedan går de 
därifrån tillsammans.  

4.8 Observation 8 

Denna klass är omkring 14 elever med olika etniciteter, grupptillhörigheter, religioner 
samt kön.  

Eleverna och lärare har hållit på med högläsning. Boken har handlat om ett 
kärlekspar som lever ett tumult liv. Boken är lite för svår för denna grupp därför har 
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man valt att läsa högt. Mannen i förhållandet slår sin tjej. Vi stannar upp och börjar 
prata om misshandel. Jag frågar om de anser att det är okej om man slår sin partner 
eller sina barn. Det blir en vild diskussion och alla elever förutom en svarar spontant 
nej. En elev, Martyn tycker att det är rätt. Martyn försöker förklara att man inte kan 
få ordning på dem annars. En annan elev, Mahmoud säger att i Sverige är det 
problem. Han berättar av erfarenhet att hans pappa har fått problem och att han inte 
bor med honom längre. Diskussionen fortsätter på svenskan eleverna behärskar. När 
inte svenskan räcker till börjar Martyn och Mahmoud diskutera på sitt modersmål. 
Jag avbryter och vill höra vad de diskuterar. Andra elever i klassen som behärskar 
samma språk lägger sig i. En tjej i klassen, Marina, struntar i tumulten som råder i 
klassrummet och vänder sig om direkt till mig och förklarar att det inte är okej men 
att det är andra regler ”hemma” än vad det är i Sverige. Martyn säger att ”så länge 
man har cashen är det mannen som bestämmer”. Han tar fram sin mobil och visar 
mig saldot på hans konto. Efter lektionen berättar en annan lärare för mig att Martyn 
kommit hit ensam och att det är därför han har så mycket pengar. Martyn är djupt 
religiös och han ser bara religionen och inte några andra lagar och regler. Mahmouds 
familj som är i Sverige tillsammans med honom har haft problem med polisen. 
Grannarna hade ringt polisen när de hört att det var bråk inne hos hans familj. 
Mahmoud vet nu att det är fel att bära hand mot någon men enbart för att polisen 
varit inkopplad i hans familj. Mahmoud vet att sådant beteende för konsekvenser i 
Sverige och att det är olagligt.  

4.9 Sammanfattning  

Vid varje observationstillfälle har det uppstått någon form av konflikt. Det har 
handlat om elevernas frustration över sin egen situation och över andra elever. I 
observation 1, 2, 3, 4 och 5 talar eleverna samma språk men det betyder inte att de är 
lika varandra eller att det har samma kognitiva förmåga. Det är tydligt i dessa 
observationer att gruppdynamiken samt elevernas problem som inte handlar om 
själva skolarbetet dominerar deras skolvardag. I observation 6 och 7 framkommer att 
Milad har svårigheter med auktoriteter och att någon skulle prata tillbaka till honom. 
I det sista observationstillfället, observation 8, dominerar Martyn och Mahmoud när 
ämnet misshandel diskuteras. Diskussionen blir het och alla elever i klassen har inte 
samma modersmål. De två tar över diskussionen. De andra eleverna visar med sin 
icke-verbala kommunikation att detta är ett känsligt ämne. Gemensamt för alla dessa 
observationstillfällen förutom konflikterna är att det blir tydligt att deras verbala 
kommunikativa förmåga inte räcker till. Det blir också tydligt vid dessa 
observationstillfällen att det finns grupperingar i samtliga klassrum. Det finns även 
en tydlig hierarki, där det finns en eller flera tydliga ledare. Det framkommer även att 
flickorna inte tar lika mycket plats. De är tysta tills de känner att de har fått nog.  

5. Analys 
 

Analysen är utformad utifrån kategorier som är upprättade utifrån 
forskningsbakgrunden. Dessa kategorier innehåller en del ideologiska begrepp som 
till exempel ”vi & dem”. Jag har kategoriserat efter de mönster som jag har anser har 
varit återkommande i resultatdelen.  
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5.1 Kulturskillnader 

Dana och Sara kommer från familjer som har olika religioner. Saras familj är 
muslimer och Danas familj är kristen. Danas och Saras relation till varandra som 
fungerade väl i skolan fungerade inte lika väl utanför skolan. 

Sara och Dana var medvetna om att vänskapen inte fungerade utanför skolan därför 
stannade de kvar i skolan efter skoltid för att umgås med varandra. Saras pappa 
vände sig till skolan när Sara inte kommit hem i tid. Eftersom läraren bestämde sig 
för att vara ärlig och berätta vad som hade hänt för Saras pappa blev hon troligen 
konfronterad av familjen samma dag . Jag kan enbart spekulera i vad som hände 
hemma och vad som sagts. Sara och Dana kan inte vara vänner längre, i alla fall inte i 
det offentliga rummet. Anledningen till detta anser jag beror på att Dana och Sara har 
olika religionstillhörigheter och för att det inte passar sig att en flicka umgås med en 
pojke, speciellt inte om man inte har samma religionstillhörighet eller kommer från 
samma kultur.  

Konflikter mellan grupper flyttar ibland med när man flyttar till ett annat land. 
Religionskonflikter är ett vanligt fenomen, även om det inte verkar vara en konflikt 
mellan Sara och Dana finns det uppenbarligen en annan anledning till att de inte kan 
umgås med varandra. Skolan kan inte hindra Sara och Dana från att vara vänner men 
det finns andra hinder för deras vänskap. Det verkade inte som att Sara och Dana 
hade en konflikt baserat på religion men för att undvika konflikter med 
hemmet/familjen är det inte vänner längre, i alla fall inte där någon annan kan se. 
Wellros (1998:136–143) beskriver att den svenska skolan är sekulariserad och att den 
svenska skolan är okunnig rörande religion. Hon menar att det finns ett värdesystem 
inom religioner som bestämmer hur man kan bete sig. Den som är troende har en 
tolkningsram av verkligheten som är ämnade för vägledning vid vägskäl. 
Sammanfattningsvis följer den troende ett normsystem som bestämmer hur han eller 
hon bör handla.  

Religionen är även något som avskärmar de troende från majoritetssamhällets 
normer och Wellros(1998) menar att detta förstärker gränser mot ”de andra”. Det är 
även ett effektivt sätt att stärka gemenskapen inom gruppen ”oss”.  

Konflikter är något som sker när man har en sammandrabbning om något. Ett tydligt 
exempel är då just religion där man har uppenbara olika uppfattningar, tro och 
åsikter. Religion kan vara något som sammanför människor och något som drar isär 
människor, men bara för att man har samma religionstillhörighet betyder det inte att 
man är vänner av enbart den anledningen.  

Milad och Leila har samma etniska ursprung, de talar samma modersmål och de har 
samma religionstillhörighet. Detta är tre faktorer som troligen skulle kunna 
sammanföra dessa två personer. Men så är inte fallet med Leila och Milad, de är inte 
vänner trots att de har liknande bakgrunder och gemensam historia. När Leila blev 
arg på Milad skrek hon åt honom och härmade honom och Milad skrek tillbaka. Leila 
och Milad är inte vänner. En anledning till att Milad blev så arg på Leila när detta 
skedde kan även bero på könsroller. Det är inte bara konflikter mellan olika 
religionstillhörigheter som flyttar med när man flyttar till ett annat land, det kan även 
vara kulturen och världsbilden. I mellanöstern, där Leila och Milad kommer ifrån, 
ska inte kvinnan säga emot mannen, speciellt inte i det offentliga rummet. Jag anser 
att Milads reaktion på Leilas kommenterar och gestikulering var starkare än om det 
hade varit en man som agerat som Leila. Könsrollerna spelade in i denna händelse, 
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genus som social konstruktion fungerar olika beroende på vilken kultur man kommer 
ifrån och vilken kultur man har.  

5.2 Den icke-verbala kommunikationen 

När orden inte räcker till använder sig eleverna av icke-verbal kommunikation. Ett 
exempel på den icke-verbala kommunikationen är många men jag väjer ut ett 
specifikt tillfälle. När Ali sitter och slår i sitt svensk-somaliska lexikon blir 
Mohammed irriterad. Mohammed lyfter lätt från stolen han sitter på. Hans händer 
och armar viftar och pekar åt Alis håll. Han skriker på deras gemensamma 
modersmål. Hans pupiller är stora. Hans röstläge är förhöjt mycket och hans 
ansiktsuttryck visar att han är upprörd. Anledningen till att Mohammed blir så arg på 
Ali tror jag beror på Mohammeds frustration över sin egen situation. Mohammed vill 
inte vara i den här gruppen, Mohammed anser att han förtjänar och har kompetens 
nog att vara i en bättre grupp. Ali är en mycket svagare elev i den kontexten att han 
inte kommit lika långt språkmässigt som de andra eleverna. Mohammed tar ut sin 
frustration på Ali. Mohammed sätter sig inte bredvid Ali för att han vill visa att han 
tar avstånd.  

Nilsson (1993:118) beskriver att kommunikation mellan kulturer är en svårighet 
eftersom människor ofta anser att deras sanning är sanningen som gäller för alla. När 
man kommer till en ny kultur är man i underläge på flera olika plan eftersom man 
avviker från normaliteten. Det icke-verbala språket kan också vara en svårighet att 
anpassa sig till. Som tillexempel ögonkontakt, att man inte sätter sig bredvid en 
främling på bussen, kroppsspråket, röstläge med mera. 

Jandt (2010:107)menar att den icke-verbala kommunikationen innebär att man 
sänder ett specifikt budskap utan att använda sig utav ord. Jandt(2010:119) menar att 
alla kulturer har olika sätt att föra den icke-verbala kommunikationen på. Det finns 
oskrivna regler inom alla kulturer, men det finns även universella koder inom den 
icke-verbala kommunikationen som alla kan förstå. Tystnad är en aspekt av den icke-
verbala kommunikationen som kan räknas som universell. Tystnad kan förmedla 
oändligt många former av den icke-verbala kommunikationen, bland annat 
känslotillstånd, rädslan att prata, tankspriddhet och så vidare.  

5.3 Den verbala kommunikationen  

Det är tydligt och förståeligt att den verbala kommunikationen är en svårighet i de 
elevgrupper jag har observerat, de studerar ju svenska som andraspråk. Eleverna har 
olika kunskaper i det svenska språket och de har olika skolbakgrunder. Om eleverna 
säger att det förstår men sedan visar det sig att de inte förstått då blir det svårt. 
Eleverna försöker tala på målspråket (svenska) men det räcker inte alltid till. Det är 
även svårt att få eleverna att tala svenska när det i elevgrupperna finns fler än två 
elever som har samma modersmål. När svenskan inte räcker till är det enkelt för 
eleverna att tala på sitt modersmål. Ali är ett exempel på när den verbala 
kommunikationen kan vara ett stort problem, både för läraren och för de andra 
eleverna. Ali är inte kapabel till att fråga vad undervisningen handlar om eller fråga 
om hjälp för att hans verbala kommunikation inte räcker till. Ali förlitar sig på att de 
andra eleverna som har samma modersmål som Ali ska hjälpa honom att förstå. 
Eftersom den verbala kommunikationen inte är den enda svårigheten Ali har blir 
detta en börda för de andra eleverna som känner sig skyldiga att hjälpa Ali samtidigt 
blir det ett problem för läraren eftersom man inte kan veta vad de andra eleverna 
hjälpt Ali att förstå. I synnerhet att man inte vet vad de säger till Ali eller om de andra 
eleverna förstått det som läraren har sagt.  
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Nilsson & Waldemarson (2009:33–38) beskriver att socialt samspel och språk är 
något medfött men det är däremot inte färdigheterna att använda dem. Livet präglas 
av kommunikation och all kommunikation leder till samspel även om man ofta 
uppfattar det som att det bara händer när det är avsiktligt och medvetet. 

Wellros (1993:111) berättar om svårigheter gällande det gemensamma språket. Om 
man inte har samma modersmål kan man bli fastlåst i modersmålets begrepp och det 
i sin tur leder till att man missförstår varandra. Tolkningen av det som sägs blir 
problemet eftersom varje språk har språkliga normer. Wellros (1993) tar upp 
tystnaden, precis som Jandt (2010). Hon menar att tystanden gör att missförstånden 
blir färre men menar att kroppsspråket ändå kan avslöja hur man uppfattar en 
situation.  

5.4 Lärarens roll 

Det är tydligt att min roll som auktoritet påverkar samtliga elevgrupper som jag 
observerat. I den svenska skolkulturen råder samma regler för alla. Läraren är 
auktoriteten och för att kunna ta sig framåt i skolan måste man få betyg, vilket 
läraren sätter. Eleverna måste anpassa sig till skolkulturen och det är inte alltid lätt. 
Det finns många faktorer som avgör hur eleverna anpassar sig till 
undervisningssituationen. En faktor är min roll som auktoritet. Jag är en ung vuxen 
kvinna med etniskt svenskt ursprung. Detta kan påverka eleverna beroende på vilken 
kultur de kommer ifrån och vilken skolkultur/ icke-skolkultur som de kommer ifrån. 
Faktumet att jag är ung kan framstå som att jag inte hunnit få tillräckligt med 
kunskap som gör mig berättigad att undervisa. Min könsroll påverkar även hur 
eleverna beter sig i mitt klassrum. Som jag har nämnt ovan finns det många elever 
som kommer från kulturer där kvinnan inte har samma rättigheter eller får samma 
möjligheter att ta lika mycket plats som männen. Kvinnan i en del länder, där vissa 
elever kommer ifrån, har kvinnan ingen position där de är en auktoritet och inte 
heller en roll där hon bestämmer att man ska lyda. Det kan vara svårt att få dessa 
elever att se på mig som en auktoritet på grund av ovanstående anledningar. Mitt 
etniska ursprung är inte alltid än fördel heller.  Jag har redan en ”maktposition” över 
eleverna eftersom jag är deras lärare. Mitt etniska ursprung kan eleverna även 
uppfatta som en sorts ”maktposition” eftersom jag tillhör ”normaliteten” i den miljö 
vi befinner oss. Eleverna kan känna att jag inte kan relatera till deras situation på 
grund av de anledningarna.  

Elmeroth (2008:11–25) skriver om makt och sociala konstruktioner. Hon menar att 
hierarkier är något som finns i samhällets alla områden. Den etniska maktordningen 
beskrivs som att svenskheten får en överordnad position gentemot ”icke-svenskar” 
som automatiskt har en underordnad position. Eftersom jag är lärare i denna grupp 
har jag även makten över ”sanningen”. Jag har en redan given maktposition 
gentemot eleverna eftersom jag är lärare. Jag är även representanten som ska 
förmedla samhällets diskurs, det vill säga att förmedla samhällets sätt att tala och 
tänka. De som har makten ska bestämma vad som är socialt accepterat och inte. 
Elmeroth (2008) beskriver kategoriseringar i samhället och menar att man antingen 
är ”svensk” eller ”icke-svensk” man kan inte vara både och eller inget av det. Hon 
menar dock att andra maktstrukturer i samhället spelar in på kategoriseringarna. 
Kön och socioekonomisk tillhörighet kopplas samman med etnicitet och detta 
påverkar även hur man tolkar en individ. Hon menar att våra socialt konstruerade 
föreställningar om olikhet, normalitet och avvikelse bidrar till att hierarkierna i 
samhället fortsätter upprätthållas och att den sociala orättvisan fortsätter växa.  
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5.5 Språket som verktyg och makt 

Det är tydligt att eleverna använder sig av sitt (känslospråk)sitt modersmål när de 
blir upprörda. När eleverna hamnar i konflikt använder de sig av sitt modersmål 
oavsett om personen de hamnar i konflikt med delar samma modersmål eller inte. 
När elevernas kunskaper i det svenska språket inte räcker till växlar de till sitt 
modersmål. Språket används också som en gräns mot andra grupper. Eleverna är 
medvetna om vilka som delar samma språk och vilka som inte gör det. Exkluderingen 
blir tydlig och eleverna växlar även språk om de inte vill att läraren ska förstå vad de 
pratar om. Det svenska språket är elevernas målspråk (det språk som eleverna strävar 
efter att behärska), svenskan är även normen som eleverna förväntas anpassa sig till. 
En annan anledning (förutom känslospråket) till att eleverna växlar till sitt 
modersmål i skolan är att det ger eleverna en viss makt som de normalt inte har i 
skolmiljön. Modersmålet är även kopplat till en del av elevernas identitet. Många 
elever delar samma historia, till exempel Al-Shabab, saknaden av familjer, synen på 
genus, syn på våld i hemmet, de lever efter samma regler och lagar, det vill säga att de 
eventuellt har delat samma kultur och eventuellt fortfarande delar samma kultur. 
Kulturen kan vara något som skapar trygghet och något som avskiljer dessa elever 
från andra elever. Detta behöver inte vara negativt eftersom eleverna i SVA-
klassrummen ständigt förväntas anpassa sig till normen, det är inte tvärtom.  

Elmeroth (2008:85–95) skriver att landets språk är det språk som har högst status 
språkhierarkin. Hon menar att modersmålsundervisning och undervisning i svenska 
som andraspråk är ämnen som det ständigt förs diskussioner om. Det finns ingen 
annan undervisning som diskuteras och ifrågasätts lika mycket. Hon pekar på att 
elever som läser svenska som andraspråk har ett mindre ordförråd än de elever som 
har svenska som förstaspråk. Elmeroth (2008) menar att man måste ha ett stort 
ordförråd för att kunna redovisa sina kunskaper på ett rättvisande sätt och för att 
kommunicera. Hon menar att eleverna som läser svenska som andraspråk förstår 
mer än vad de behärskar i den verbala kommunikationen. Frustrationen som uppstår 
när man vet vad man vill säga men inte kan för att ordförrådet är begränsat. Detta är 
något som händer när eleverna börjar kommunicera på sitt modersmål även med de 
som inte talar samma modersmål.  

Modersmålet kan även fungera som en markör för att avgränsa sig mot andra 
grupper. När man talar samma språk stärker man gemenskapen och ”vi”-känslan.  

5.6 Konflikter 

Konflikter är något som varit gemensamt vid samtliga observationstillfällen. 
Konflikterna beror på en mängd olika faktorer, bland annat beror konflikterna på 
elevernas relationer till varandra, olika värderingar, olika religioner, olika etniska 
ursprung, olika språk, statusen på olika könsroller, anpassning till gruppen, 
konformitet och så vidare. Ett exempel på konflikt är när eleverna sätter upp sina 
fötter på borden, detta beteende anser jag bero på att eleverna vill stärka sin 
maktposition i gruppen och gentemot mig som lärare. De vill visa att de inte bryr sig 
om någon auktoritet och att de minsann gör som de vill. Jag har heller inte sett någon 
flicka som betett sig på samma vis. Det kan också bero på konformiteten i gruppen 
om det är flera som hakar på samma beteende.  

Genom den icke-verbala kommunikationen kan man uppfatta olika mönster såsom 
ledarskap och olika rollfunktioner. Nilsson & Waldemarson (2009:122) skriver om att 
människor från olika kulturer kommunicerar på olika sätt. Det är viktigt att minnas 
att skillnader inom samma kultur kan vara större än skillnader mellan två olika 
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grupper. Till exempel anser Leila att Milads beteende är respektlöst och härmar 
honom för att visa sin frustration och att hon tycker att han är larvig. Dessa elever 
kommer från samma kultur men har olika uppfattningar om vad man gör och inte 
gör.  

Tubbs & Moss (2003:169) beskriver konflikter som kan uppstå när man 
kommunicerar. Han beskriver ”intragroup conflict” som stämmer överens med mina 
resultat. Detta begrepp innebär att det uppstår en konflikt i en mindre grupp. Tubbs 
(2003:356–386) skriver om sociala koder som hur man beter sig på ett passande sätt 
inom gruppen. Konformiteten i gruppen bestämmer även över andra sociala koder, 
den bestämmer hur gruppdynamiken fungerar och avslöjar de sociala hierarkierna i 
en grupp. Han menar att alla spelar olika roller i en liten grupp.  

Tubbs & Moss (2013:376) beskriver betydelsen av ledarskap och menar att det är 
viktigt att man i alla organisationer ska ha fokus på ledarskap. Detta kommer leda till 
att individer utvecklas på ett positivt sätt och kommer underlätta för individer att 
klara sig bättre i samhället. Det är därför viktigt att förmedla detta i skolan. 

6. Diskussion  
 

Syftet med denna undersökning är att se hur kommunikationen mellan elever 
respektive mellan elever och lärare i ett SVA– klassrum yttrar sig. Med begreppet 
kommunikation syftar studien till den verbala kommunikationen med betoning på 
språket och den icke-verbala kommunikationen med betoning på kroppsspråk på ett 
övergripande plan i SVA-undervisning. Syftet är även att se vad som händer när 
kommunikationen brister och att se hur kommunikationen yttrar sig i olika grupper i 
olika SVA-klassrum.  

Kommunikationen yttrar sig på olika sätt. Eleverna använder sig av tal, gestikulering, 
kroppsspråk, kroppskontakt, röstläge, mimik med mera för att kommunicera med 
varandra och med mig. Eleverna är i klassen uppdelade i olika grupper. De finns de 
elever som talar samma språk, de som har gemensam historia, de som är vänner trots 
att de kommer från olika kulturer, de som har olika religioner och de som har olika 
kön och så vidare. Vissa elever är vänner över kulturgränser, andra avskärmar sig 
från andra som inte har samma nationalitet och/eller samma religiösa tillhörighet. 

Pojkar och flickor är vänner i vissa grupper och i andra grupper är de inte vänner. 
Man kan tydligt urskilja ett i ”vi” och ett ”dem” i observationerna. Det finns hierarkier 
i samtliga klasser. Det finns elever som har högre status i gruppen än andra elever, ett 
exempel på en sådan elev är Milad. Han trotsar auktoriteten och de flesta elever 
hakar på det som Milad gör/säger. Kommunikationen mellan elev och lärare ser olika 
ut i samtliga tre observationsklasser.  

I grupp 1 fungerar inte den verbala kommunikationen med alla elever. De hjälper 
varandra för att de tre elever i gruppen ska förstå vad jag säger. Den icke-verbala 
kommunikationen yttrar sig mycket i grupp 1 i synnerhet när Mohammed blir arg 
eller när eleverna sammandrabbar i konflikt i klassen. De använder sig även av deras 
gemensamma modersmål när det blir mycket känslor inblandade. 

I grupp 2 är det tydligt att många av eleverna vill trotsa min auktoritet genom att 
bland annat sätta upp fötterna på bordet för att invänta en reaktion och för att visa 
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att de struntar i auktoriteter. I grupp 2 är det tydligt att oviljan till att samarbeta 
grundar sig i att de vill provocera och stärka sina maktpositioner gentemot mig och 
gentemot elevgruppen.  

I grupp 3 fungerar den verbala kommunikationen väl och eleverna använder sig inte 
mycket av den icke-verbala kommunikationen utan diskuterar mer med den verbala 
kommunikationen på det gemensamma modersmålet. Grupp 3 visar ingen tendens 
att se mig som ett hinder utan mer som en moderator.  

Eleverna använder sig av såväl verbal kommunikation och icke-verbal 
kommunikation. Eleverna i grupp 1 har gemensam historia och de talar om Al-
Shabab som samtliga i gruppen kan relatera till. I grupp 1 är det mycket fokus på det 
som händer runtomkring eleverna. Det är fokus på relationer i grupp 1. Det råder 
frustration i denna grupp speciellt hos en elev som anser att han ska få byta till en 
”bättre” grupp. Det finns problem med den verbala kommunikationen både på 
elevernas modersmål och på målspråket. Ali upplevs som en börda för denna grupp. I 
grupp 2 råder kommunikationen och stämningen att de vill trotsa auktoriteten (det 
vill säga jag). I grupp 3 visar kommunikationen på att alla kommunicerar olika 
beroende på vilken kultur man kommer från. I samtliga observationer finns även 
tydliga tecken på genusperspektivet. Flickorna är underordnade pojkarna. De låter 
även pojkarna hållas till en viss gräns.  

De elever som har problem med auktoriteter kan få problem i samhället. Samhället 
präglas av hierarkier och olika former av auktoriteter.   

      6.1 Metoddiskussion 

Mitt metodval har hjälp mig att få ta del av elevernas naturliga miljö med avsikt att 
inte störa den. Mitt metodval har hjälpt mig att uppfylla syftet. Det skulle varit svårt 
att använda ett annat metodval för att kunna besvara forskningsfrågorna. Svårigheter 
med andra metodval hade bland annat varit att videofilmning inte tillåtits av eleverna 
och att jag med största sannolikhet fått vinklade svar om jag intervjuat lärare om 
detta. Intervjuer med eleverna skulle inte hålla på grund av språkbrister. Jag skulle 
då inte uppmärksammat tillexempel den icke-verbala kommunikationen lika väl som 
kunnat göra med mitt metodval.  

En av svagheterna med mitt metodval är att jag kliver in med min jagidentitet som 
undersökande. Denscombe (2009:288–294) redogör för olika problematiska 
områden när man använder sig av deltagande observation. Forskaren är det 
huvudsakliga redskapet och det kan innebära problem. Forskaren måste ha tillträde 
till miljön och då kan det vara nödvändigt att man har de meriter som krävs. 
Denscombe (2009:289) menar att forskarens jag styr ramarna och möjligheterna 
man har. Jag är en 24 år ung, etniskt svensk kvinna, från arbetarklassen som i januari 
är färdigutbildad gymnasielärare i svenska som andraspråk och historia. Detta menar 
Denscombe (2009) menar att detta påverkar mitt tillträde till studiens miljö och hur 
jag bemöts av andra. Den deltagande observationen kräver mycket engagemang och 
tid på fältet.  

Jag har redan ett perspektiv. Jag inte kan kommentera elevernas verbala 
kommunikation med varandra när de talar sitt modersmål. Eleverna blir även 
påverkade av mig som en faktor för att jag är deras lärare. Eftersom en del av 
eleverna inte känner mig sedan innan får det olika följder som till exempel konflikter 
gällande min auktoritet. Det finns ingen etablerad relation mellan mig och eleverna i 
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vissa grupper eftersom skolan byter plats på eleverna relativt ofta och eftersom de 
träffar mig två gånger i veckan. Vissa elever vill hävda sig i klassrummet, mot mig 
men även mot andra elever. Dessa elever försöker höja sin status i gruppen och de 
visar att det råder olika maktförhållanden i gruppen även utan mig som lärare.  

      6.2 Resultatdiskussion 
Resultaten visar att det uppstår olika konflikter i SVA-klassrummet och att det finns 
tydliga hierarkier i dessa grupper. Resultatet visar att eleverna inte har en ömsesidig 
respekt för varandra. Resultaten visar även att varken värdegrunden eller läroplanen 
infrias i dessa grupper. Resultaten visar positivt att eleverna försöker hjälpa varandra 
med språket men även med olika svårigheter i tillexempel deras gemensamma 
historia. Anledningen till att värdegrunden inte följs har bland annat att göra med 
elevernas bakgrund och att det inte är skolans fel. Individens frihet störs till exempel 
när eleverna inte får socialisera med andra på grund av religion, genus, etnicitet och 
så vidare. 

      6.3 Slutsatser 

Kommunikationen mellan elever i SVA-klassrummet yttrar sig på olika vis. Det är 
oundvikligt att låta bli att kommunicera. Kommunikationen yttrar sig i både den 
verbala kommunikationen samt den icke-verbala kommunikationen. Eleverna 
använder sig mycket av den icke-verbala kommunikationen. Kanske är det för att 
eleverna inte behärskar målspråket obegränsat ännu. Eleverna använder sig av 
kroppsspråk, gestikulering, ansiktsuttryck. Eleverna använder sig även av den verbala 
kommunikationen på målspråket och modersmålet eller på språk som de behärskar 
utöver modersmålet. Eleverna i SVA-klassrummet kommunicera med varandra på 
liknande sätt som de som inte har SVA-undervisning och som för alla människor är 
det oundvikligt för dem att inte kommunicera. Det blir extra tydligt med 
kroppsspråket när eleverna inte behärskar ett gemensamt språk där de kan uttrycka 
sig så att alla förstår.  

Man kan urskilja ett ”vi” och ett ”dem” i ett SVA-klassrum. Som i alla grupper kan 
man även i SVA-klassrummet urskilja ett vi och ett dem. I mina observationer har det 
framkommit att det finns tydlig makt – och statusförhållanden i de olika grupperna. I 
klasserna där det har varit många elever och majoriteten av dessa har varit killar, har 
det funnits tydliga hierarkier bland killarna och tjejerna har blivit underordnade och 
tysta. I gruppen med endast tre elever har det också funnits tecken på gruppering 
inom gruppen men inte lika tydligt. I den gruppen har det dessutom heller inte 
funnits många tecken på genusfrågan. Sara har varit lika inkluderad i gruppen som 
Ali och Mohammed med undantag från ett tillfälle när Mohammed skrek åt Sara för 
att han var frustrerad men han skrek även åt Ali. Det är även tydligt att 
kommunikationen bidrar till vi och dem perspektivet. De som har samma modersmål 
visar tendens att tillhöra samma grupp inom hierarkin. Eleverna använder även 
språket som en maktfaktor när de säger saker till varandra för att avskärma mig som 
observatör från dem. Eleverna vet även om att jag inte kan hålla det emot dem 
eftersom de vet att jag inte behärskar deras språk och så vidare…  

Problematik som kan uppstå kring detta är bland annat att man strävar mot samma 
målspråk men att alla inte ligger på samma nivå. Till exempel att Ali sitter och slår i 
ett lexikon och detta blir ett hinder för de andra eleverna, de blir frustrerade på Ali 
samtidigt som de försöker hjälpa honom men budskapet går inte fram. Om inte alla 
elever är på samma kunskapsnivå kan man heller inte arbeta med samma 
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undervisning på samma sätt. Problemet är även att läraren saknar kompetens att 
kunna dra paralleller till modersmålet för att underlätta inlärningen.  

Läraren innehar rollen som auktoritet och ska även förmedla kunskap med 
utgångspunkt i både läroplanen och värdegrunden. Läraren innehar även olika roller 
i olika grupper. I grupp 1 fungerar läraren som både kunskapsförmedlare och 
auktoritet på en nivå men även som stöd åt eleverna när de har bekymmer som 
egentligen inte berör skolan. Kommunikationen mellan elev och lärare i grupp 1 
fungerar inte väl eftersom eleverna inte tillägnat sig det svenska språket speciellt 
mycket ännu. Läraren i grupp 1 försöker använda den verbala kommunikationen 
mycket så att elevernas språkkunskaper ska kunna utvecklas. Det finns svårigheter i 
gruppen med elevernas skolvardag men även deras vardag utanför skoltid. Elevernas 
icke-verbala kommunikation i form av kroppsspråk, kroppskontakt och 
ansiktsuttryck används flitigt i kommunikationen med läraren. Elevernas 
gemensamma historia och vardag påverkar kommunikationen och läraren agerar mer 
som kurator än som lärare i ämnet svenska som andraspråk. Ämnet svenska som 
andraspråk borde innefatta mer kunskap om hur det svenska samhället fungerar och 
allt eftersom kommer språkkunskaperna utvecklas när eleverna får en mer stabil 
situation i sin totala vardag. När läraren inte delar elevernas modersmål tvingar man 
eleverna att öva på den verbala kommunikationen i målspråket men det finns hinder 
som gör att kommunikationen brister samtidigt som eleverna i grupp 1 kan hjälpa 
varandra eftersom de delar samma modersmål. Jag anser att det är viktigt att läraren 
har en god relation med eleverna och att kunskaper i ett ämne inte är det viktigaste i 
SVA-undervisning. 

I grupp 2 är lärarens roll som auktoritet mer betydande än i grupp 1. Eleverna i grupp 
2 har tillägnat sig mer språkkunskaper men det finns skillnader mellan eleverna både 
i språkkunskap men även om hur de vill att relationen mellan elev och lärare ska 
vara. I grupp 2 handlar undervisningstiden mycket om konflikter. Vissa elever i 
grupp 2 trotsar läraren som auktoritet kontinuerligt och kommunicerar på så vis. 
Eleverna hamnar även i konflikt med varandra och då är det ett problem att läraren 
inte har kunskaper i elevernas olika modersmål. Läraren kan inte urskilja vad som 
sägs och kan därför inte påstå att man vet vad den ena har sagt eller inte sagt. Den 
icke-verbala kommunikationen i grupp 2 domineras av elever som vill trotsa lärarens 
roll som auktoritet. När eleverna sätter upp fötterna på borden, knappar på sina 
telefoner och skriker vill eleverna förmedla något till läraren. Det behövs 
undersökningar i bakomliggande orsaker till problem med auktoriteter och problem 
med att samspela och känna av andra elever i denna elevgrupp. Även i denna grupp 
skulle läraren behöva fungera som kurator och öva på konflikthantering och respekt 
till andra människor med denna elevgrupp för att kommunikationen mellan elev och 
lärare ska fungera bättre. 

I grupp 3 är lärarens roll mer som en moderator eller förmedlare av kunskap. 
Eleverna sköter det de borde göra i undervisningen tillsammans med läraren. 
Eleverna kommer från olika kulturer och har olika aspekter att se på olika saker. 
Läraren ska förmedla och förankra värdegrunden hos eleverna och det är inte alltid 
det lättaste uppdraget. Eleverna kommunicerar med läraren men mer med varandra. 
Vissa elever diskuterar mer än andra elever som i de flesta klasser men eleverna som 
inte pratar respekterar de som gör det. Den verbala kommunikationen i grupp 3 
fungerar och även med läraren. Eleverna har relativt goda språkkunskaper och 
eleverna hjälper även varandra. Kommunikationen mellan elev och lärare i grupp 3 är 
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god och jag anser att det är för att elevernas språkkunskaper är tillräckligt goda för 
att missförstånd inte sker ofta. 

När kommunikationen brister är det svårt i samtliga 3 grupper. Eleverna blir mycket 
frustrerade på varandra men även på läraren. Eleverna hamnar i konflikt med 
varandra av olika anledningar. I grupp 1 råder frustration över deras situation men 
även i elevgruppen. Ali är en stor orsak till frustration. Han behöver hjälp och hans 
språkkunskaper i målspråket fungerar inte alls. Ali har även problem med 
kommunikationen på modersmålet. När Mohammed och Sara försöker hjälpa Ali på 
deras gemensamma modersmål fungerar inte det heller. Ali borde få hjälp och bli 
utredd för vad som orsakar detta men sådan hjälp finns inte och ingen vet vilken 
bakgrund Ali har. Frustration uppstår även när Mohammed inte har tillräckliga 
språkkunskaper för att till exempel ringa till tandläkaren själv. Eleverna i grupp 1 är 
väldigt frustrerade över sin situation.  

I grupp 2 använder eleverna sig av sitt modersmål när de blir arga. De börjar 
konflikten på målspråket men går sedan över till sitt modersmål när kunskaperna 
inte räcker till eller för att de inte vill att läraren ska förstå vad eleverna säger till 
varandra. I grupp 2 leder kommunikationsbrist till konflikt. 

I grupp 3 drar de elever som inte har samma språkkunskaper som andra elever sig 
undan när kommunikationen brister.  

Kommunikation är en förutsättning till ett bra liv där man har ett bra psykiskt 
välbefinnande och det är därför viktigt att jobba med detta i skolan. Elevernas 
skolvardag präglas av ett ständigt informationsflöde därför måste man kunna 
kommunicera med sin omgivning. Skolan måste bli bättre på att tala om 
kulturskillnader och att infria värdegrunden i synnerhet i SVA-klassrummet. 
Kommunikation är nyckeln till framgång. Kommunikationen hjälper människan att 
definiera sig själv och att kunna samspela med sin omgivning. Det är inte enbart upp 
till eleverna att se till att relationer fungerar, skolan måste ta ansvar att hjälpa 
eleverna med dennes välbefinnande och kunskaper om omvärlden. Det är inte bara 
den verbala kommunikationen som ska ha fokus i SVA-klassrummet utan även den 
icke-verbala kommunikationen tillsammans med grundläggande världen och ge 
eleverna gemensamma referensramar att sträva mot. Den pedagogiska verksamheten 
måste inse allas lika värden och inte värdera ämnet svenska som andraspråk mindre 
än andra ämnen. Svenska som andraspråk ska ha samma förutsättningar som andra 
ämnen och därför kan man inte enbart fokusera på den verbala kommunikationen. 

      6.4 Nya forskningsfrågor  
Denna studie har genererat nya frågor som kan få intressanta svar. Det vore 
intressant att ta reda på hur läraren i ett SVA-klassrum gör för att kommunicera med 
elever som inte behärskar den verbala kommunikationen på målspråket. En annan 
intressant aspekt skulle vara att ta reda på om eleverna kommunicerar på liknande 
sätt i hemmet. Det vore intressant att jämföra kommunikationen i skolan och 
kommunikationen i hemmet. En annan forskningsfråga som skulle vara av intresse är 
hur elevernas skolbakgrund från elevernas respektive hemland påverkat deras 
kommunikationsförmågor. Det skulle vara intressant att göra intervjuer med elever 
för att se hur de ser på sin situation och vad de skulle vilja att den pedagogiska 
verksamheten skulle ändra på.  
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      6.5 Pedagogisk relevans 

Studien är av hög pedagogisk relevans. Sverige är ett mångkulturellt samhälle där alla 
grupper i samhället bör vara inkluderade. Skolan är en plats som präglas av daglig 
kommunikation och min studie fyller ett tomrum där fokuset endast legat på hur 
invandrade elevers kommunikation i svenska som andraspråksundervisning yttrar 
sig, både med varandra och med läraren(mig). Ämnet svenska som andraspråk är ett 
ämne i skolan där den icke-verbala kommunikationen tar mycket plats. För att kunna 
få så mycket kunskap som möjligt om den verbala kommunikationen i ett SVA-
klassrum vore det bra om lärare i svenska som andraspråk kunde fortbilda sig i språk 
som majoriteten av eleverna talar, till exempel somaliska och arabiska.  

     6.6 Avslutande kommentarer 

Under arbetsprocessen har studien utvecklats och syftet har anpassats efter 
resultatdelen. Arbetet har visat fler intressanta infallsvinklar för den som vill studera 
kommunikationen i ett klassrum med elever som läser svenska som andraspråk. 
Resultaten har väckt nya forskningsfrågor. Eleverna är medvetna om problematiken 
kring kommunikation och det är frustrerande för de flesta elever. Denna studie är 
inte generaliserbar men den har fångat fokus kring kommunikation i SVA-
undervisning vid mina åtta observationstillfällen. Man bör som lärare vara medveten 
om möjligheterna i dessa klasser istället för svårigheterna, därför måste man 
uppmärksamma kommunikationen och lösa problematik som kan uppstå.  
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Bilagor 
Missivbrev 

Hej! 

Jag heter Sandra Karlsson och jag läser min sista termin på lärarprogrammet. 

Jag vill observera elevers kommunikation med varandra i ett SVA-klassrum. Dessa 
observationer kommer senare användas i mitt examensarbete som jag skriver på 
Mälardalens Högskola. Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur elever i 
SVA-klassrummet kommunicerar med varandra. Jag anser att det är viktigt att 
studera olika aspekter i SVA-klassrummet.  

Jag har valt språkintroduktionen för att ämnet svenska som andraspråk i allra högsta 
grad är representerat här. Respondenterna jag valt är min målgrupp eftersom de 
studerar svenska som andraspråk på språkintroduktionen.  

För att få så mycket empiri som möjligt vill jag observera vid 8 stycken 
observationstillfällen. Informationen som inhämtas kommer behandlas 
konfidentiellt.  

Materialet och informationen som kommer ges används enbart i forsknings syfte och 
kommer behandlas konfidentiellt.  

Ni kan nå mig på: 

skn09003@student.mdh.se 

Ni kan nå min handledare på: 

staffan.stranne@mdh.se 

 

Med Vänlig Hälsning 

Sandra Karlsson 
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