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Den svenska skolan har under de senaste åren tagit emot många elever med svenska som sitt 

andraspråk och vi möter dem dagligen i våra arbeten som speciallärare på gymnasiet. Vi ville 

med vår studie ta vara på elevernas egna berättelser ang. möjligheter och hinder i skolan, för 

att få syn på olika påverkansfaktorer som spelar roll för skolgången. Detta för att kunna 

utforma en så bra skolgång som möjligt för denna elevgrupp. Studiens syfte var att beskriva 

några elevers upplevelser och erfarenheter kring att komma till Sverige och den svenska 

skolan samt att lära sig svenska som sitt andraspråk och analysera detta utifrån ett 

sociokulturellt och utvecklingsekologiskt perspektiv. Studiens frågeställningar var: Vilka 

möjligheter och hinder påverkar lärandet och skolsituationen enligt tio gymnasieungdomar 

med svenska som andraspråk? Hur förhåller sig deras utsagor och upplevelser till ett 

sociokulturellt och utvecklingsekologiskt perspektiv? För detta självständiga arbete valde vi en 

kvalitativ ansats med fenomenologisk grund och utgick från det sociokulturella 

perspektivet. Vi tog stöd i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell för att ge en 

helhetsbild över vad i omgivningen som påverkar individen. Som metod valde vi att 

genomföra tio semi-strukturerade intervjuer med stöd av en samtalsmodell. I studien deltog 

totalt tio elever som gick sista året på gymnasiet, fem pojkar respektive fem flickor, med 

svenska som andraspråk. Resultatet visade att vi behöver ett mer medvetet språkutvecklande 

arbetssätt i skolan och ökad förståelse för och kunskaper om denna elevgrupp. Resultatet 

visade även att elevernas kunskap om vårt skolsystem och skolans betygskriterier påverkar 

deras skolresultat. Det är en stor utmaning för skolan att möta alla dessa individer med 

svenska som andraspråk då det är en mycket heterogen grupp med skilda bakgrunder, 

erfarenheter och kunskaper. Vi såg att allt detta synliggörs och kan bemötas genom Banks 

multikulturella klassrumsundervisning. Genom Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

modell kunde vi även se hur individen samspelade med sin omgivning och modellen blev ett 

bra verktyg att använda för att få syn på hur komplex livssituationen och skolsituationen kan 

vara för en elev med svenska som andraspråk.   

  

Nyckelord: Banks fem dimensioner, Bronfenbrenner, Elever med svenska som andraspråk, 

möjligheter och hinder, sociokulturellt perspektiv, specialpedagogik, SVA, 

utvecklingsekologisk modell.  
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 

I vårt arbete som speciallärare på gymnasienivå möter vi på var sitt håll dagligen elever med 

svenska som andraspråk. Vi upplever ämnet Svenska som andraspråk och dessa elevers 

möjligheter till en god skolgång högaktuellt i dagens samhälle och samhällsdebatt. Vi har 

även erfarit att dessa elevers erfarenheter och kunskaper varierar mycket vilket ställer stora 

krav på lärarnas förmåga att möta dessa elever och nyansera undervisningen.  

 

I början på 2000-talet hade vart femte barn eller ungdom i Sverige utländsk bakgrund och 

därmed andra kulturella och språkliga erfarenheter än enspråkiga barn och ungdomar. Svensk 

skola har haft svårt att anpassa sig till denna utveckling, eftersom vi är vana vid en enspråkig 

skolnorm. Skillnaden mellan elever med utländsk bakgrund och de utan, har ökat. Skolans 

bemötande av och förväntningar på dessa elever är därför viktiga för att eleverna ska få rätt 

förutsättningar (Economou, 2007). I Skolverkets rapport från 2015 kan man läsa om elever 

med svenska som andraspråk och deras måluppfyllelse. Rapporten visar att män med utländsk 

bakgrund har lägst genomsnittlig betygspoäng när de lämnar gymnasiet, än elever med svensk 

bakgrund (Skolverket, 2015). Även OECDs senaste PISA-undersökning från 2015 pekar på 

att svensk skola står inför en stor utmaning då det gäller att bemöta behoven hos denna 

elevgrupp med svenska som andraspråk. PISA är en internationell studie över 15-åringars 

kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. I den senaste undersökningen från 

2015 kan man läsa:  

 
Nevertheless, the performance gap between immigrant and non-immigrant students remains a challenge 

for the Swedish school system (….) Part of the challenge lies in responding to the learning needs of 

newly arrived students who are often unfamiliar with the Swedish language. There have been many in 

recent years: the number of asylumseeking students in the 2013/14 school year was 4 900, some 750 

more than in the previous school year. (OECD, 2015, s. 34)  
 

Förutsättningarna i den svenska skolan är olika och här har skolan ett ansvar att jämna ut 

skillnaderna till likvärdig skolgång. I Skollagen står det att alla elever har rätt att få det stöd 

man är i behov av för att nå så långt det är möjligt (SFS, 2010:800). Helldin (2007) menar att 

skolverksamhetens globalisering i form av ökad mångfald och det främlingskap som följer är 

en central fråga för specialpedagogiska och pedagogiska verksamheter att hantera. De 

specialpedagogiska insatser som krävs skiljer sig från tidigare insatser. Skowronski (2013) 

menar att andraspråksundervisning och undervisning av nyanlända elever kan ingå i den 
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specialpedagogiska undervisningen. Axelsson (2013) uttrycker däremot att det finns ett glapp 

mellan forskning om andraspråksutveckling och lärande och den utbildning som de sedan 

faktiskt erbjuds. Den här elevgruppen är i stället i behov av ett brett språkutvecklande 

arbetsätt. Från och med den 1 januari 2016 stärker regeringen mottagandet av nyanlända 

elever genom ett obligatoriskt kartläggningsmaterial för varje individ för att säkerställa god 

planering för den kommande undervisningen (Skolverket, 2016). 

 

Utifrån ovan nämnda bakgrund, skollag, forskning och rapporter är vi intresserade av att 

studera hur elever med svenska som andraspråk på gymnasiet uppfattar sin väg in i den 

svenska skolan och det svenska språket. Vår förhoppning är att vår studie kan bidra till att 

uppmärksamma pedagoger på den här elevgruppens behov för att främja språkutveckling och 

skolgång. 

 

1.2 Begreppsförklaringar 
Ett förstaspråk är det språk som en person lär sig först, genom föräldrar eller andra. Ett 

andraspråk är det språk som personen tillägnar sig efter att förstaspråket etablerats. I vissa 

sammanhang nämns modersmål som synonym till förstaspråk (Abrahamsson, 2009). Vi har i 

vår studie valt termen modersmål. Begreppen förstaspråk och andraspråk härleds till den 

ordningsföljd en individ har kommit i kontakt med språken, inte vilken behärskning individen 

har i respektive språk. En individ kan ha två, kanske till och med flera förstaspråk och man 

kan tala om successiv tvåspråkighet eller flerspråkighet (Abrahamsson, 2009). Vi har valt att 

använda begreppet flerspråkighet utifrån att elever behärskar två eller fler språk och använder 

dem på olika sätt i olika sammanhang.  

En annan distinktion som är viktig att ta upp är skillnaden mellan att lära sig ett andraspråk 

och ett främmandespråk. Ett andraspråk lärs in i den miljön där språket används och är det 

språk som man kommunicerar på konsekvent och som en del av vardagen. Ett 

främmandespråk lärs in i en miljö där språket inte används lika frekvent. Ett exempel på ett 

andraspråk är när invandrare i Sverige lär sig svenska som andraspråk medan ett 

främmandespråk till exempel är en kurs i spanska som lärs ut i den svenska skolan 

(Abrahamsson, 2009).  Vi har i den här studien fokus på elever som har svenska som sitt 

andraspråk.  
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Vid inlärning av andraspråk används ibland termen målspråk vilket syftar på det språkliga 

system som är målet för inlärningen. Den version av målspråket som inläraren har under 

inlärningens gång benämns interimspråk eller inlärarspråk och skiljer sig från 

målspråkssystemet genom att det till exempel är enklare, ännu inte automatiserat och är mer 

föränderligt än målspråket (Abrahamsson, 2009). Vi har i den här studien valt att använda 

termen interimspråk. Inom andraspråksforskningen talar man om transfer, vilket är ett 

element, form eller struktur från modersmålet som förs över till interimspråket Man använder 

idag termen tvärspråkligt inflytande vilket har ersatt transfer då tvärspråkligt inflytande mer 

tydligt visar på att språkinlärning förutom påverkan från modersmålet även påverkas av andra 

inlärda språk, påverkan från andraspråket till förstaspråket, kodväxling, och lån från andra 

språk (Abrahamsson, 2009). Jorgensen (2013) skriver (fritt översatt från norska) kodväxling är 

det fenomen som händer när människor i sin egenskap av talare, utnyttjar drag, till exempel 

ord, tillhörande två eller flera talande språk vid sidan av. Kodväxling handlar om att skifta 

mellan olika språk (Jorgensen, 2013). Nilholm och Göransson (2013) skriver om “en skola för 

alla”. Begreppet innefattar tanken om att skolan ska vara inkluderande för alla 

marginaliserade grupper. Skowronski (2013) skriver att i skolsammanhang kan man tala om 

inkluderande eller exkluderande undervisningsformer särskilt i samband med 

specialundervisning där också andraspråksundervisning och undervisning av nyanlända elever 

enligt författaren kan ingå.  

 

För att markera när vi skriver om kursen Svenska som andraspråk använder vi i studien 

begreppet SVA. När vi däremot skriver om att elever har svenska som sitt andraspråk skrivs 

orden ut. 

 

1.3 Syfte och Frågeställning  
Syftet med vår studie är att beskriva några elevers upplevelser och erfarenheter kring att 

komma till Sverige och den svenska skolan och hur det är att lära sig svenska som sitt 

andraspråk samt analysera detta utifrån ett sociokulturellt och utvecklingsekologiskt 

perspektiv.   

 

 Vilka möjligheter och hinder påverkar lärandet och skolsituationen enligt tio 

gymnasieungdomar med svenska som andraspråk? 

 

 Hur förhåller sig deras utsagor och upplevelser till ett sociokulturellt och 

utvecklingsekologiskt perspektiv?  
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2. Teoretisk referensram  

2.1 Teoretisk ansats på studien 
Vår studie har ett sociokulturellt perspektiv då vi undersökt hur elever upplever olika 

påverkansfaktorer i sin skolsituation och i sin språkutveckling inom svenska som andraspråk. 

Vi har valt att se på elevers språkutveckling ur ett relationellt synsätt i samband med ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande. Bronfenbrenners (1994) modell med ett 

utvecklingsekologiskt perspektiv är en systemteori som vi använt oss av för att förtydliga 

några påverkansfaktorer som finns kring individen och påverkar skolsituationen.  

 

Specialpedagogik är ett kunskapsområde som karaktäriseras av samverkan mellan olika 

forskningsområden och discipliner. Den senaste forskningen inom den specialpedagogiska 

diskursen bedrivs med ett mer relationellt synsätt från att tidigare ha varit mer individbaserat 

och kategoriskt. Med ett relationellt synsätt försöker man se elever i svårigheter och inte 

elever med svårigheter vilket innebär en stor skillnad i förhållningssätt. Det relationella 

perspektivet betyder att man försöker se eleven i sin totala situation, och studerar orsaker till 

svårigheter, t.ex. hur skolan organiserar undervisningen (Rosenqvist, 2007). Säljö (2000) 

skriver att ur ett sociokulturellt perspektiv ser man inte på kunskap som något färdigt och klart 

som vi sedan bär med oss. Kunskap skapas i interaktion med andra och används i vårt 

handlade i olika situationer som verktyg och redskap. Därför måste också kunskap förändras 

och utvecklas (Säljö, 2000).  

 

Enligt Dysthe (1996) finns det ingen enhetlig metod som en lärare kan använda sig utav utan 

att ”kontextualisera” den dvs. lärare måste anpassa metoder efter hur elevgruppen ser ut och 

utifrån den situation där lärandet sker. Traditionell syn på lärande har genom tiderna vilat på 

uppfattningen om eleven som ett tomt blad, tabula rasa, vilket ska fyllas med auktoriserad 

kunskap. Vid ett relationellt synsätt på lärande ser man däremot inte kunskap som något 

statiskt som överförs till elever utan kunskap är något som byggs upp genom interaktionen 

mellan individer. Sociala aspekter på lärande har fått större fokus under senare år då man 

menar att det inte är bara den sociala situationen som påverkar lärandet utan även kulturella 

erfarenheter som eleven har med sig till skolan. Det relationella synsättet innebär att 

kunskapen inte existerar utan individens tidigare kunskaper och erfarenheter vilka länkas 

samman med den nya kunskapen. De båda grundläggande formerna av undervisning kan ha 

en plats i skolan. Eftersom vår skolkultur är så präglad av presenterande och monologiska 
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kommunikationsformer, finns det en stor anledning att lägga större fokus på det socialt 

interaktiva synsättet och dialogen i klassrummet (Dysthe, 1996). 

 

2.2 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori 
Ahlberg (2007) skriver att det i forskning är vanligt med kopplingar till olika systemteorier. 

Det är ett sätt att beskriva delarna i systemet och samspelet, interaktionen, mellan 

komponenter, vilket gör att helheten blir tydlig. En sådan teori är Bronfenbrenners ekologiska 

utvecklingsmodell som tar hänsyn till bl.a. individuella variationer men visar också på 

omgivningens påverkan genom interaktion med individen samt dennes förutsättningar i t.ex. 

skolsituationen (Ahlberg, 2007). Teorin visar samspelet mellan individ-, grupp-, 

organisations- och samhällsnivå vilket Fischbein (2007) skriver är viktigt att betona inom 

specialpedagogiken. I Bronfenbrenners modell ingår fem olika områden som en individ 

interagerar med. Modellen skapar på så sätt ett ramverk för individens relationer med olika 

kontexter i dennes närhet och i samhället i stort (Bronfenbrenner, 1994).   

 

 
 
Figur 1; Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Bronfenbrenner, 1994). 

  

1. Mikrosystemet - Människor och ting som påverkar individen direkt, i den omedelbara 

omgivningen bl.a. genom; familj, skola, syskon, hem, aktiviteter, kompisar, språk. Här 

sker den största utvecklingen.  

 

2. Mesosystemet - Här samverkar mikrosystemets olika områden och interagerar med 

varandra på olika sätt i olika konstellationer.  
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3. Exosystemet - Påverkar individen indirekt. Det kan t.ex. handla om påverkan från 

Skollagen, styrdokument, skolan som organisation, kurser, betyg, politik som rör 

skolans verksamhet. Det kan även röra sig om t.ex. en förälder som förlorar sitt jobb 

och därmed inte har råd att betala barnets fritidsaktivitet. 

 

4. Makrosystemet - Här handlar det om attityder, levnadsvillkor, strukturer i kulturer, 

samhällets normer och värderingar som indirekt påverkar individen.  

 

5. Chronosystemet - Individens upplevelser över tid. Sociohistoriska omständigheter som 

genomsyrar alla nivåer t ex kvinnors, historiskt sett, lägre status för utbildning och 

arbete (Bronfenbrenner, 1994). 

 

3. Tidigare forskning 

3.1 En inkluderande skola 
Flerspråkighet kan ses som en stor resurs för både samhället och individen. Lindberg (2009) 

skriver att vi lever i en alltmer globaliserad värld där internationella kontakter och förståelse 

över språk- och kulturgränser behövs mer och där spelar flerspråkighet och tvärkulturell 

kompetens en viktig roll. Individens tillgång till kulturer och språkkunskaper i flera språk är 

berikande på många sätt. ”Språkstudierna kan ge nya förutsättningar för självförverkligande 

och innebära en väg ut ur marginalisering och maktlöshet…” (Lindberg, 2009, s. 40). Enligt 

Lorentz och Bergstedt (2006) så kräver vårt mångkulturella samhälle att dagens lärare innehar 

såväl social- som interkulturell kompetens, vilket innebär att vi måste öka vår förståelse för 

hur ungdomar skapar mening med livet och formar sin identitet genom att söka kunskap och 

bildning.  

 

Andraspråkselever är en mycket heterogen grupp med varierad språklig, kulturell och social 

bakgrund och detta kan ligga till grund för de varierande resultaten i OECD. Economou 

(2007) skriver att de sämre skolresultaten inte bara kan förklaras med att en person har ett 

annat modersmål och bakgrund. Precis som hos svenska ungdomar är till exempel social 

bakgrund, klasstillhörighet och kön påverkansfaktorer. Det är viktigt att se individens hela 

livssituation och familjens integration som en av flera orsaker till eventuella misslyckanden 

eller framgångar i skolan. Axelsson (2013) menar att elevens skolframgång riskeras och 

hamnar i kläm när skolsystemet inte fungerar. Hon skriver “Samhället och skolan måste på 

allvar utveckla sin beredskap för att möta den heterogenitet som numera är ett faktum i de 

svenska klassrummen” (Axelsson, 2013, s. 548). Det är tre centrala faktorer som påverkar 

flerspråkiga elevers utveckling och skolframgång; maktrelationer i samhället, skolan och på 
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individplanet, den pedagogiska inriktningen i skolor och klassrum samt utvecklingen av språk 

och litteracitet för lärande.  

 

Helldin (2007) skriver i en artikel om att rättvisa länge varit ett begrepp i debatten om 

inkludering i skolan. Området kompliceras och övergår mer och mer från att handla om 

klasskillnader till att knytas till “identitetsskillnader i ett mångkulturellt samhälle” (Helldin, 

2007, s. 120). De två begreppen klass och kultur innebär pedagogiska konsekvenser för det 

specialpedagogiska området. 

 
Skolan skakas idag om i sin normativa grundval, som varit baserad på en tämligen enhetlig 

nationalstatlig gruppidentitet. Den enhetliga svenska normativitetens upplösningsprocesser har 

resulterat i fullständigt förändrade förutsättningar för pedagogiskt och specialpedagogiskt arbete. 

(Helldin, 2007, s. 121).  
 

Skolan måste idag hantera varierade situationer där det finns stora risker att elever hamnar i 

kläm. Helldin (2007) avslutar med att skriva att elever i dagens skola behöver erkännande av 

sina kulturella olikheter genom kompenserande demokratisk pedagogik. Specialpedagogiken 

behöver ha ett långsiktigt mål; ett humant samhälle och skola. För det krävs att man 

kommunicerar och för en öppen dialog på bred front.  

 

Torpsten (2008) konstaterar att andraspråkselever måste ges möjlighet att utveckla 

andraspråket till en förstaspråksnivå för att nå goda resultat. I en inkluderande skola måste 

alla elevers rätt att använda och utveckla sina färdigheter i olika språk främjas. Dessutom 

måste skolan också uppmuntra kulturell och språklig variation. För att kunna erbjuda en 

likvärdig utbildning måste undervisningen anpassas och utformas utifrån vad varje elev 

behöver. Kompensation för andraspråkselevers brister i s.k. svenskhet innebär ofta att 

ämnesinnehållet förenklas eller att de erbjuds stödundervisning. Undervisning på ett språk 

man inte behärskar innebär exkludering om inte anpassningar görs eftersom utbildningen kan 

leda till begränsat deltagande. En konsekvens kan då bli att eleverna inte når skolans mål. 

Torpsten (2008) ser i sin studie att modersmålet kan ses som en tillgång vilket gör det lättare 

att tillägna sig svenska. Genom förbättrade språkfärdigheter i svenska blir delaktigheten större 

i klassgemenskapen, och sociala sammanhang utanför skolan, vilket leder till känsla av 

jämställdhet. Genom ökad flerspråklig kompetens ökar möjligheten till samverkan med andra. 

Ökad medvetenhet om flerspråkighet som tillgång och resurs stärker multikulturalitet vilket i 

sig också kan ge möjlighet till att kunna välja identitet beroende på situation exempelvis 

mellan invandrare, svensk eller flerspråkig.  
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3. 2 Andraspråksundervisning internationellt 
Read, Aldridge, Ala'i, Fraser och Fozdar (2015) skriver att i en ökad globaliserad skolmiljö 

finns ett stort behov av att undersöka hur skolstrukturen ser ut för att garantera att blandade 

elevgrupper har en likvärdig chans att utvecklas och lyckas. En annan framgångsfaktor som 

tas fram är det kollegiala arbetet som krävs där ständig fortbildning är en förutsättning för att 

hela tiden arbeta mot att skapa en inkluderande skolmiljö och öka möjligheten till lärande för 

alla elever.  I likhet med Read et al. (2015) visar resultaten i Roihas (2014) studie att lärare 

hanterade mångfasetterade klassrum med olika pedagogiska strategier och deras pedagogiska 

upplägg visade sig först och främst handla om att hitta metoder och sätt som fokuserade på de 

olika språken som lärarna mötte i klassrummet och inte primärt på behoven hos varje enskild 

elev. I den här situationen med mångkulturella klassrum måste man vara mer medveten om 

olikheter hos eleverna och de skilda bakgrunder och erfarenheter som eleverna kommer dit 

med så att undervisningen får en annan struktur. Roiha (2014) menar att lärarna i den här 

studien inkluderade eleverna så till vida att de fick samma material men med varierade 

uppgifter och svårighetsgrad i samma uppgift utifrån individuella förmågor. Lärarna i den här 

studien lyckades relativt bra med att hantera olikheterna mellan eleverna både individuellt och 

i grupp. Att arbeta inkluderande i undervisning på både ett brett och djupgående sätt kan öka 

positiva attityder kring arbetssättet för att hitta ännu mer effektiva metoder så att fler elever i 

behov av särskilt stöd kan inkluderas.   

 

Lo-Philip och Park (2015) har i sin studie kommit fram till att även om skolsituationen och 

lärandesituationer är delad med andra så har varje enskild individ sina individuella 

upplevelser beroende på många och varierande dimensioner av erfarenheter. För att kunna 

erbjuda en bra undervisning för dessa elever behöver skolan vara medveten om och förstå hur 

tvåspråkig identitet påverkar. Ett sätt att möta dessa elever kan vara att låta eleverna dela med 

sig, diskutera och reflektera med varandra kring sina olikheter för att skapa förståelse för 

varandra, ifrågasätta fördomar och tidigare erfarenheter. Detta behöver eleverna för att 

utveckla ett större kritiskt tänkande och en större uppskattning kring språk och kultur och 

uppmana eleverna att utnyttja sin tvåspråkighet på ett mer effektivt sätt (Lo-Philip & Park, 

2015). Tong (2014) har i sin studie kommit fram till att det finns en frustration hos kinesiska 

invandrarelever då de upplever att de lägger mycket energi på att anpassa sig till sin 

omgivning. För dessa elever så betyder den etniska tillhörigheten mycket vilket de är stolta 

över men det utmanar deras integration. Detta är något som skolan inte uppfattar. I likhet med 
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Lo-Philip och Park (2015) visar Tongs (2014) studie att det är viktigt med dialog mellan 

elever och skolan, att jämföra kulturer och därigenom vilka förväntningar som finns. Tongs 

(2014) studie visar att eleverna har utvecklat en s.k. Cross cultural identity på grund av 

sociala och kulturella skillnader mellan kinesisk och amerikansk kultur. Det är en svår balans 

att klara av det dagliga livet genom att hantera kraven från två skilda kulturer vilket kan 

upplevas betungande. 

 

Brooke-Garza (2015) har i sin studie låtit åtta lärare som undervisar tvåspråkiga elever 

(spanska-engelska) från två olika distrikt i USA diskutera sin tvåspråkiga undervisning. 

Tvåspråkig undervisning genom specifika program kan vara effektiv men det finns ett stort 

tryck från det amerikanska samhället på skolan vilket resulterat i lägre måluppfyllelse för 

elever med utländsk bakgrund. Latinamerikanska elever utgör den högsta andelen elever som 

hoppar av skolan och inte går vidare till högre studier. Samhällets syn på denna grupp av 

minoritet i förhållande till den amerikanska och engelsktalande majoriteten påverkar stort. 

Brooke-Garza (2015) menar att det finns en större koppling till socioekonomisk bakgrund och 

att denna har starkare påverkan på det kulturella kapitalet än språkundervisning och etniska 

faktorer. Lärarna i studien kom fram till att de som lärare behöver förändra sitt 

förhållningssätt och sin undervisning genom att öka den egna förståelsen och medvetenheten 

och identifiera behoven i klassrummet för att utifrån det kunna skapa mer rättvisa klassrum. 

De konstaterade att de behövde inse att deras roll som lärare innebär att de bär ansvaret för att 

skapa tillåtande klassrum där eleverna får möta fördomar och bearbeta dessa (Brooke-Garza, 

2015).  

. 

Professor James A Banks har blivit känd för sina fem dimensioner när det gäller 

mångkulturell lärandemiljö och utbildning. Han ger genom sina fem dimensioner möjlighet 

för pedagoger att stämma av viktiga faktorer som spelar stor roll vid multikulturell 

klassrumsundervisning (Banks, 2013). Detta kan vara ett viktigt verktyg för att nå en god 

sådan undervisning. I författarens vetenskapliga studie presenteras fem dimensioner: 

1. Innehållsintegrering 

Att lärare väver in och integrerar mångfald i undervisningen genom att bejaka 

öppenhet och ett nyfiket förhållningssätt till andra kulturer. Att lärare använder 

exempel från olika kulturer för att illustrera viktiga teorier och begrepp. 

2. Kunskaps-konstruering 

Att lärare hjälper elever att undersöka och förstå kulturella och vetenskapliga 

antaganden och att de hjälper eleverna att se vilken inverkan dessa referensramar och 

perspektiv får. 
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Att lärare har förmåga att reflektera över sin egen kunskapskonstruktion i förhållande 

till olika kulturella referensramar och vetenskapliga paradigm. 

3. Reducering av fördomar 

Att lärarnas undervisningsmetoder bidrar till att eleverna utvecklar demokratiska 

attityder, beteenden och värderingar samt minskar elevernas fördomar. 

Att läraren är medveten om att den egna kulturen inte är den enda rätta utan att hen är 

vaksam över sin egen eventuella skepsis mot andra kulturer. 

4. Rättvisepedagogik 

Att läraren modifierar sin undervisning så att inlärningen underlättas för elever med 

olika kulturella-, språkliga-, ras-, etniska- och sociala grupper. Detta innebär att lärare 

måste ha kunskaper om hur dessa olika grupper fungerar både i det egna samhället 

samt i de samhällen där människor har sitt ursprung. 

5. Empowering (möjliggörande)  

När det gäller skolkultur och social struktur innebär detta att både skolledning och 

lärare skapar förutsättningar och genomför nödvändiga förändringar så att olika 

grupper får samma möjligheter att klara sig bra inom skolans kultur och omgivning. 

Alla i skolan ska kunna delta och känna delaktighet och samma status i skolans 

kulturliv. 

 

Banks fem dimensioner styrks av Cole och Zhou (2013) som ville undersöka hur och i vilken 

utsträckning Banks fem dimensioner kunde hjälpa studenter känna större medborgerlig 

tillhörighet. Studien visar att Banks fem dimensioner kan användas som ramverk och ger en 

bra, omfattande modell för att komma åt vad som är unikt och ger god effekt för 

multikulturell undervisning. Det visade sig finnas en positiv koppling mellan erfarenheter om 

kulturella olikheter och ökad medborgaranda då man förändrade strukturen och 

undervisningen enligt Banks dimensioner.  

 

Dixon, Zhao, Shin, Wu, Su, Burgess-Brigham och Snow (2012) skriver i sin rapport om att 

andraspråksundervisning är ett ämne som ökat globalt under de senaste åren, så även i USA. 

Andelen barn som börjar skolan i USA och som talar ett annat språk än engelska hemma har 

ökat mycket snabbare än någon annanstans. Utmaningen för lärare och skola blir att bedriva 

undervisning och hjälpa dessa elever så att de når godtagbara kunskaper. Trots att engelska 

globalt sett är ett populärt språk fortsätter andelen elever med annat modersmål än engelska 

att öka då det gäller att inte klara av studier på högre akademisk nivå. Författarna menar att 

skolan har misslyckats med att möta de utmaningar som skolan ställts inför och man har inte 

implementerat den kunskap som finns inom forskningen. Genom att studera lärstilar hos 

eleverna så kan man på ett tidigt stadium identifiera elever i riskzon och därför sätta in tidiga 

insatser.   
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3.3 Forskning om språkligt lärande 
Socioekonomisk status är en del av den sociala kontexten som visat tydliga effekter på 

hastighet och framgång vid språkligt lärande. Etnisk och språklig identitet är en annan del i 

den sociala kontexten som haft effekt på andraspråksinlärning. Andra påverkansfaktorer är 

attityder och motivation, inlärningsstrategier, personlighet och kognitiv stil, intelligens och 

språkbegåvning och inlärningsålder (Abrahamsson, 2009).  Lindberg (2009) skriver att det är 

svårt att göra enkla förutsägelser när det gäller inlärningstid utifrån skilda faktorer så som 

ålder, utbildningsbakgrund och modersmål. Det är i stället samspelet mellan olika 

påverkansfaktorer som är avgörande för framgången vid lärandet och dessa kan ibland vara 

okända för utbildningssamordnare. En faktor som inte kan utläsas från statistik men som har 

stor betydelse är motivationen hos inläraren (Lindberg, 2009). Skowronski (2013) skriver att 

det är mer vanligt med psykosociala problem hos elever som anländer till Sverige sent under 

gymnasiet eller sent i sin grundskoleutbildning än hos elever som kommer i tidigare ålder. 

Detta beror ofta på att de är otrygga och det ställs höga krav på dem att klara skolan. Ju senare 

en elev kommer till Sverige, desto svårare blir det att uppnå behörighet till gymnasiet och 

fullfölja sina gymnasiestudier (Skowronski, 2013).  

 

Axelsson (2010) skriver om att barn med svenska som sitt andraspråk parallellt med att 

utveckla ett vardagsspråk också lära sig ett skolspråk. Eleverna går därför igenom en dubbel 

språkutveckling. Dessa elever lär sig läsa och skriva på svenska trots att de inte behärskar det 

svenska vardagsspråket. Man kan då fråga sig hur väl de befäster sina språkliga kunskaper 

(Axelsson, 2010). Hyltenstam (2010) skriver att barn som har begränsade kunskaper i 

skolspråket löper större risk att utveckla läs- och skrivsvårigheter (Hyltenstam, 2010). 

Sandström (2014) skriver att språkliga svårigheter hos andraspråkselever lätt kan feltolkas 

som inlärningssvårigheter eller läs- och skrivsvårigheter. Hedman (2009) menar att det är av 

stor vikt att vi utvecklar verktyg för lärare och att dessa lärare är välutbildade så att de kan 

bedöma vad i en elevs språkliga svårigheter som kan tyda på läs- och skrivsvårigheter och vad 

som är effekter av att eleven har svenska som sitt andraspråk. I den bästa av världar skulle ett 

team av speciallärare/specialpedagog, modermålslärare och svenska som andraspråkslärare 

vara det optimala med tanke på komplexiteten av dessa språkliga svårigheter. Det skulle 

dessutom behövas redskap som är särskilt anpassade för att kunna göra en första bedömning 

om behov av ytterligare utredning krävs. Salameh (2012) skriver att man måste få en 

uppfattning om hur språkutvecklingen ser ut på modersmålet också för att kunna avgöra 
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orsaken till en långsam språkutveckling. Märker man att språkutvecklingen hos en flerspråkig 

elev skiljer sig från andra bör man utreda detta så snart som möjligt (Salameh, 2012). 

Specialpedagogiska myndigheten har sedan 2014 tagit fram ett material för kartläggning av 

avkodning och läsning hos flerspråkiga elever vilket har saknats tidigare (SPSM, 2014). 

 

Sandström (2014) skriver att för elever som anländer till Sverige några år före 

gymnasiestarten kan ha mer uppenbara svårigheter. Det är inte alltid självklart att lärare 

förstår vad som orsakar svårigheter elever kan ha i sin språkutveckling. Det är vanligt att 

lärare upplever att det är de ”svåra orden” som är problemet medan Sandström (2014) skriver 

att det vanligaste problemet vid t ex läsning är de betydelsesvaga orden vilka t.ex. är ord som; 

trots detta, eftersom, därigenom, följaktligen, således o.s.v. En annan faktor som är avgörande 

för språkutvecklingen är ortografins roll. Svenskan placerar sig i mitten när det gäller 

språktypologi vilket handlar om att klassificera språk utifrån förhållandet stavning-uttal. T.ex. 

har finskan en enklare typologi vilket betyder att ord stavas ljudenligt eller t.ex engelska som 

har mer avancerad typologi, alltså att det skiljer sig mycket mellan stavning och uttal. 

Svenskan placerar sig mellan finskan och engelskan utifrån stavning-uttal. En faktor är att 

elever som lär sig sitt andraspråk befinner sig i olika faser med att lära sig språket. Ytterligare 

en faktor är kulturella skillnader som kan misstolkas som läs- och skrivsvårigheter genom 

bristande kommunikation mellan lärare och elev. Gibbons (2006) skriver att läsförståelse 

handlar om interaktion mellan läsaren och texten. För en elev som inte behärskar språket är 

läsinlärning oerhört svårt och en stor utmaning. Läsförmågan på förstaspråket är en faktor 

som är avgörande för att läsutvecklingen på andraspråket ska gå smidigt. Andraspråkselever 

behöver ha en stimulerande språklig och kulturell omgivning och lära sig många olika 

lässtrategier för att bli effektiva läsare. Då eleverna ska utveckla så väl språkliga kunskaper 

som ämneskunskaper är ett språkligt anpassat klassrum där alla elever möts och som också 

genomsyras av höga förväntningar och mycket stöttning de viktigaste ingredienserna för de 

flerspråkiga elevernas skolframgång (Axelsson, 2010; Economou, 2007). 

 

3.4 Modersmål och flerspråkighet  
Salameh (2012) skriver att det är viktigt att dessa elever får extra språkligt stöd i form av 

fonologisk och grammatisk träning, om möjligt på båda språken. Det är bra om 

modersmålsläraren får möjlighet att arbeta enskilt med eleven. Man bör också fokusera på att 

utvidga ordförrådet på båda språken så att eleven kan utveckla sin grammatik (Salameh, 
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2012). I en omfattande studie gjord av Collier och Thomas (1997) kommer man fram till att 

ämnesundervisning på både modersmålet och andraspråket samtidigt är viktigt för 

skolframgång. Undervisning som endast fokuserar på grammatik- och språkundervisning 

räcker inte för att elever ska kunna klara av sina högre studier. Watson (2007) skriver om att 

det finns en konflikt världen över hur man ska ge den bästa undervisningen på det nationella 

språket och samtidigt undervisa och utveckla modersmålsundervisningen. Enligt forskningen 

är modersmålet en viktig parameter för att lyckas i övriga studier, lära sig sitt andraspråk 

bättre och snabbare osv. (Watson, 2007).   

 

The importance of language cannot be underestimated. It is what makes a person human; how s/ he 

thinks, expresses his/her deepest feelings and emotions, what helps identify a person with a particular 

ethnic or linguistic group. (Watson, 2007, s. 256).  
 

Strandell (2012) skriver att man utbildningspolitiskt har satsat på att ge elever med annat 

modersmål stöd genom studiehandledning på modersmålet. Det betyder att eleven får stöd på 

sitt modersmål i olika ämnen i skolan, ofta av modersmålslärare. De har också möjlighet att 

läsa SVA istället för Svenska. Strandell (2012) skriver att vi bör undvika ännu större 

skillnader mellan elevgruppers skolframgång samt skillnader i samhället och därför är det 

oerhört viktigt att fler elever får möjligheten att tillägna sig språket på ett bra sätt för en 

“gynnsam kunskapsspiral” (Strandell, 2012, s. 212).  

 

Kenndal (2011) berättar att modersmålet är en del av betydelsen för att känna tillhörighet 

vilket skapas både genom språkgemenskap, relation till hemlandet och dels genom en känsla 

av minoritetskap. Författaren skriver att “Genom att engagera sig i språket, kan ungdomarna 

visa att de är stolta över sin bakgrund. Sociala och språkliga statusförhållanden, kan dock leda 

till att bakgrunden kopplas till negativa upplevelser eller konsekvenser. Inom repertoaren 

framträder med detta resonemang, ett dilemma mellan att använda modersmålet och inte 

använda modersmålet” (Kenndal, 2011, s. 88f).  Resultatet visar främst hur modersmålets 

betydelse förhandlas fram, inom olika kontexter. Exempel på dessa är familjen, skolan och 

närområdet, vilka alla kan ligga till grund för språkgemenskaper och tillhörighet. 

 

Moller (2008) menar att man är flerspråkig då man använder språket flitigt och varierat och då 

inte samtalsämnet styr vilket språk man väljer. Författaren väljer dock att använda termen 

polylingual som han menar är influerat av begreppen multicultural och polycultural d.v.s att 

personerna i hans studie, inte bara använder språken i samtalet utan de gör det på ett sådant 
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sätt som är starkt kopplat till identitet. Bijvoet (2002) skriver att integration i ett nytt samhälle 

inte behöver betyda att man förlorar kontakten med sitt förstaspråk utan förstaspråket kan 

snarare hjälpa till att skapa en dubbel identitet både i en social och språklig kontext. Detta är 

vad Spernes (2012) konstaterar i sin studie där elever upplevde sin flerspråkighet som 

berikande och de värdesatte sin flerspråkighet högt. De kunde med lätthet välja språk 

beroende på vilka som deltog i samtalet, beroende på situation, tema och vilket syftet var med 

samtalet. Eleverna var väl medvetna om sin kodväxling och i vilka olika sociala kontexter de 

använde det, vilket tyder på en god språklig kompetens. 

 

4 Metod 

4.1 Metodval 
Kvale och Brinkman (2009) skriver i sin inledning ”Om man vill veta hur människor 

uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?” (Kvale & Brinkman, 2009, s. 15). 

Därför har vi valt att genomföra vår studie utifrån en kvalitativ forskningsansats för att söka 

svar på vår frågeställning genom intervjuer.  

 

Vår studie handlar om att få syn på våra informanters upplevelser av att lära sig svenska som 

ett andraspråk och att bli en del av det svenska skolsystemet. Detta är av stort intresse då vårt 

samhälle nu utökas kraftigt med människor som kommer till Sverige med ett annat modersmål 

än svenska, och med skiftande bakgrund och erfarenheter. Om vi ska kunna möta dem på 

bästa sätt i samhället i stort och i skolan i synnerhet så behöver vi få vetskap om hur det 

upplevs att lära sig det svenska språket och att gå i skolan.När man vill få syn på ett visst 

kunskapsintresse som detta, är den fenomenologiska forskningsmetoden en möjlighet, därför 

har vi valt denna metod. För att metoden ska gälla krävs att kunskapsintresset gäller ett 

fenomen som är “av ett allmänt intresse i en viss tid” eller att det gäller ett specifikt 

intresseområde (Szklarski, 2015, s. 135). Inom denna forskningsmetod ska forskaren inrikta 

sin uppmärksamhet på “det mest väsentliga i den utforskade upplevelsen“ (Szklarski, 2015, s. 

136). Fejes och Thornberg (2015) refererar till Merriam (2002) och använder citatet “The 

defining characteristic of phenomenological research is its focus on describing the ‘essence` 

of a phenomenon from the perspectives of those who have experienced it” (Merriam i Fejes & 

Thornberg, 2015, s. 137).  
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4.2 Datainsamlingsmetod 
Då vi nu har valt den fenomenologiska forskningsmetoden är ständig bearbetning och analys 

oerhört centralt. Vi har valt att göra semi-strukturerade intervjuer, dvs. man utgår från 

områden istället för exakta, detaljerade frågor. Detta passar vår studie där tonvikten ligger på 

intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter. I vår studie har vi inspirerats av Garpelins 

(2003) samtalsmodell, ”Livets landsväg” vilken han använde sig av då informanterna i hans 

longitudinella studie skulle blicka tillbaka på sin studietid och berätta hur de upplevde sin 

högstadietid. Detta känner vi är i likhet med syftet och tillvägagångsättet i vår studie. Vi har 

valt att kalla vår samtalsmodell för “Språkresan” (Se Bilaga 1), där informanterna får berätta 

om sina upplevelser och erfarenheter och blicka tillbaka på hur det var att komma till Sverige 

och möta den svenska skolan - En språkresa där de har en bakgrund i ett annat land än 

Sverige, ett annat modersmål än svenska och utifrån detta beskriver sin tid fram till idag. 

Kvale och Brinkman (2009) skriver att det finns både fördelar och nackdelar med en sådan 

öppen struktur på insamlingsmetod. En fördel kan vara att man kan få fram oväntade och mer 

uttömmande svar men en nackdel kan vara att det kan bli för fritt så att det man ämnar 

undersöka går förlorat. För att hålla fokus på det centrala i intervjusituationen har vi som 

intervjuare haft en intervjuguide i beredskap med mer riktade följdfrågor till hands, för att 

eventuellt kunna hjälpa informanterna vidare om de skulle fastna eller behöva lite hjälp framåt 

(Bilaga 2). 

 

4.3 Urval 
För att möta syftet för studien formulerade vi kriterier för urvalet av deltagarna. Vi sökte 

respondenter som var myndiga och gick i åk 3 på gymnasiet och hade svenska som 

andraspråk. Detta för att informanterna då antogs ha läst svenska som andraspråk under en så 

pass lång tid att varje informant hade möjlighet att reflektera och berätta om hur det var att 

lära sig svenska, sin resa in i det svenska språket. Vi diskuterade även antalet intervjuer och 

beslutade oss för att tio intervjuer lämpade sig väl för studiens syfte, frågeställning, metod och 

omfång med stöd av Kvale och Brinkman (2009). I urvalsprocessen diskuterade vi även 

huruvida det var viktigt att informanterna skulle representeras av ett jämt fördelat antal mellan 

flickor och pojkar eller inte. Vi strävade efter detta men beslutade att intresset för deltagande 

från de tillfrågade fick styra om detta var möjligt. Utifrån de grundläggande kriterierna i 

urvalsprocessen hade vi många och långa diskussioner och överväganden kring vilka elever vi 

skulle tillfråga om eventuellt deltagande, och från vilka skolor. Urvalsprocessen gav oss 
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slutligen totalt tio informanter, fem flickor och fem pojkar som kommit till Sverige från 

ursprungsländerna; Afghanistan (3 informanter), Bulgarien (1 informant), Eritrea/Saudi-

Arabien (1 informant), Irak (3 informanter), Kurdistan (1 informant) och Somalia/Saudi-

Arabien (1 informant). Flera av informanterna hade bott och vistats i andra länder på sin väg 

till Sverige.  

 

4.4 Tillvägagångssätt 
Vi började med att skicka ut förfrågan om deltagande till fem olika gymnasieskolor i tre olika 

kommuner där vi informerade respektive skola och rektor om vår studie samt dess syfte och 

frågeställningar genom ett missivbrev och telefonsamtal (Se Bilaga 3). Vi fick positiva svar 

från tre gymnasieskolor i tre olika kommuner. Av rektorerna fick vi kontakt med ämneslärare 

i SVA vilka föreslog elever som motsvarade vårt urval. När eleverna hade meddelat intresse 

informerade vi om vad det skulle innebära att delta och om elevens rättigheter som gäller vid 

deltagande genom ett riktat missivbrev till eleverna (Se Bilaga 4). Vår förhoppning var att 

informanterna som valde att delta, öppet skulle våga dela med sig av sina upplevelser och 

erfarenheter. Enligt Thornberg och Fejes (2015) råd inför intervjusituationen kan “en plats 

som är central i sammanhanget till exempel en skola de gått på, förbereda informanterna och 

underlätta för intervjun” (Thornberg & Fejes, 2015, s. 250). I vårt fall gällde denna trygga 

miljö den aktuella skola de går på, deras naturliga vardagsmiljö, och vi valde därför att 

genomföra intervjuerna på informanternas egna skolor. Vi genomförde våra intervjuer under 

februari och mars. Vi genomförde fem intervjuer var. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades därefter ordagrant. Intervjuerna varierade i längd från 30min till 2h. Varje 

inspelning kodades vid både inspelning och transkribering så att inga rådata kan härledas till 

någon specifik informant eller skola. Utifrån rådata har vi sedan analyserat materialet enligt 

IPA metoden vilket har gett oss vårt resultat.  

 

4.5 Val av analysmetod - IPA (Interpretativ 

fenomenologisk analys) 
I vår analys har vi valt att utgå från IPA-metoden, interpretativ fenomenologisk analys, vilken 

är “en kvalitativ metodansats där forskaren genom sitt tolkningsarbete kartlägger och 

analyserar uttryck i sitt sammanhang” (Back & Berterö, 2015, s. 148). Metoden lämpar sig väl 

när uppsatsskrivare “vill få insikter om vilka upplevelser enskilda personer i givna 

sammanhang har om ett visst fenomen” (Back & Berterö, 2015, s. 148). I vårt fall är detta 
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fenomen upplevelsen av att komma till Sverige och den svenska skolan samt upplevelse av att 

lära sig svenska som sitt andraspråk. Med hjälp av metoden kan vi få ett “inifrån-perspektiv” 

för att kunna ana och sätta oss in i informantens egen “världsbild” och verklighet. IPA 

grundar sig i fenomenologin som är en filosofisk teori där tolkning av ett skeende eller en 

upplevelse är det centrala. IPA har dessutom en idiografisk inriktning, vilket betyder att man 

får syn på enskilda personers erfarenheter av ett sammansatt fenomen, där alla bidrar till 

helhetsbilden. Den symboliska interaktionistiska forskningen finns med som en viktig grund. 

Symbolisk interaktionism innebär att samhället kan ses ur ett socialpsykologiskt perspektiv, 

där samhället hela tiden befinner sig i en pågående förändringsprocess. Enskilda delar 

samverkar och påverkar varandra i ett ständigt flöde.  

 

4.6 Databehandling  
Vårt transkriberade intervjumaterial har legat till grund för bearbetning och analys. Ny 

förståelse har skapat nya frågor vilket ytterligare har fördjupat förståelsen av det analyserade. 

Detta kan benämnas “den cirkulära eller spiralliknande rörelsen” (Fejes & Tornberg, 2015, s. 

153). I analysens första steg har vi läst varje transkriberad intervju noggrant, tema och idéer 

har noterats i vänstermarginalen. Den högra marginalen har vi använt till beskrivningar, 

uttrycksbegrepp och språkliga kommentarer. Som ett andra steg, har vi läst texten igen och 

sammanfört många olika teman. Vi har namngett dessa utifrån innehåll och sammanhang och 

strävat efter att identifiera det väsentliga, upplevelser och erfarenheter av “möjligheter” 

respektive “hinder”. I det tredje steget sorterade vi de olika temaområdena in i s.k. kluster. 

Genom att fundera över vad som särskiljer eller vilka likheter som framkommer, 

utkristalliserades sju områden utifrån upplevelser och erfarenheter av möjligheter och hinder. 

Utifrån dessa kluster har vi skapat överordnade rubriker för var och ett av dessa kluster. I det 

fjärde steget har vi lyft fram elev-citat för att illustrera varje kluster. Enligt Back och Berterö 

(2015) är det viktigt att endast de teman behålls som fångar upp kvalitén i det ursprungliga 

fenomenet som beforskas. Därför har vi i analysskedet hela tiden tolkat rådata utifrån 

möjligheter och hinder med ett sociokulturellt och utvecklingsekologiskt perspektiv. De olika 

nivåerna i Bronfenbrenners utvecklinsgekologiska modell (Se figur 1 på s. 9-10) utgör 

naturliga överordnade teman som vi valt att följa i resultatdelen.  
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4.7 Ansvarsfördelning 
Vi har båda tagit del av teorier och tidigare forskning samt skrivit tillsammans på detta 

självständiga arbete. Vi har genomfört och transkriberat fem intervjuer var och därefter 

analyserat vårt material tillsammans för att formulera vårt resultat och vår diskussion.  

 

4.8 Trovärdighet 
Enligt Fejes och Thornberg (2015) finns det en del forskare inom den kvalitativa disciplinen 

som använder begreppet validitet, vilket då refererar till “i vilken utsträckning den forskning 

som genomförs och den eller de metoder som används verkligen undersöker det som avses att 

undersökas.” (Fejes och Thornberg, 2015, s. 258) Enligt ovan nämnda författare är trots allt 

många kvalitativa forskare tveksamma till begreppet validitet och väljer i stället att använda 

begreppen trovärdighet och tillförlitlighet.  

 

Larsson (2013) skriver i sitt arbete om kvalitet i kvalitativa studier, om vikten av att bortse 

från tidigare erfarenheter och förutfattade meningar då man genomför fenomenologiska 

undersökningar och studier. Detta kan vara mycket svårt då vi lätt färgas i vår analys av 

sådant som vi kan bära på av fördomar eller förväntningar inför olika fenomen. Det gäller 

som uppsatsskrivare att verkligen lyssna till just det respondenten lyfter fram utan att lyfta in 

tidigare tankesätt och förklaringar Vi har enligt Larsson (2013) försökt sätta parentes om det 

vi tidigare trodde vi visste för att kunna ta emot verkligheten så öppet som möjligt och som 

den upplevs av informanten.  

 

Genom gemensamt analysarbete har vi bearbetat fram ramverket för vår undersökning och 

vad syftet med vår studie är och på detaljnivå först diskuterat och sedan formulerat 

frågeställningar som är formulerade på ett tydligt, korrekt och kortfattat sätt i korrelation med 

vårt syfte. För vår fenomenologiska ansats på studien lämpar sig IPA-metoden som 

databehandlingsmetod och genom att använda den modellen anser vi att analysen av rådata 

ger oss förutsättningarna för att komma åt essensen av deltagarnas upplevelser och 

erfarenheter (Creswell, 2013).   

Enligt Kvale och Brinkman (2009) är processen vid val av insamlingsmetod viktig för 

tillförlitligheten i studien. Vi har gemensamt planerat och förberett en intervjuguide inför våra 

intervjuer. Vi har gjort transkriberingen av våra respektive intervjuer var för sig men analysen 

har vi arbetat fram tillsammans enligt IPA-modellen för att nå ett så tillförlitligt resultat som 
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vi kan förmå. Genom att informanterna tillåtits att tala fritt om sina upplevelser och 

erfarenheter, så är det deras berättelser som utgör grunden för trovärdigheten i vår studie och 

dess resultat. Vi har i enlighet med fenomenologiska studier inga pretentioner att generalisera 

kunskapen som framkommer.  

För att säkra kvaliteten inom IPA har vi tagit hänsyn till vilka sammanhang och vilken social 

kontext som informanten befinner sig i för att denne ska känna sig trygg och bekväm. Vi har 

därför valt att genomföra intervjuerna på informanternas egna skolor, i lokaler där de känner 

sig trygga. Vi har fått kontakt med informanterna via rektor och sedan genom deras lärare i 

SVA som de känner väl. Detta för att få mer uttömmande och informativa svar då en mer 

personlig koppling skapar trygghet. Vi har varit noggranna i våra förberedelser i upplägg och 

beskrivning av vår studie och har försökt att så noggrant som möjligt redovisa de olika 

forskningsstegen. 

 

4.9 Etiska aspekter 

I Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer diskuteras forskningskravet respektive 

individskyddskravet. Forskningskravet handlar om att “ Forskning är viktigt och nödvändigt 

för både individernas och samhällets utveckling“ (Vetenskapsrådet, 2011, s.5). Jämsides med 

detta finns individskyddskravet som ska skydda varje individ från att “utsättas för psykisk 

eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning” (Vetenskapsrådet, 2011, s. 5). 

Individskyddskravet ska alltid väga tyngst av dessa krav. I vår studie har vi tagit fasta på 

Individskyddskravets fyra huvudpunkter. Informationskravet tillgodosågs genom att vi 

författade ett missivbrev till rektor och deltagare, där vi i en förklarande text informerade om 

studiens syfte och tillvägagångssätt.  Eleverna, informanterna, fick på detta sätt och även 

muntligt, information om sina rättigheter vid medverkan. Samtyckeskravet bygger på att det 

är helt frivilligt att delta och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Alla 

medverkande informanter har efter denna information svarat ja till medverkan. Enligt 

konfidentialitetskravet, har vi i transkriberingen kodat varje informant och tagit bort all 

information som kan härledas till denne. Intervjuerna har spelats in och inspelningarna 

förvaras åtskilda från övrigt material och dokumentation samt på skilda orter vilket försäkrar 

konfidentialiteten. Det insamlade råmaterialet kommer endast att användas i studien och vi 

har inga avsikter att använda materialet på något annat sätt än för studiens formulerade syfte, 

enligt nyttjandekravets principer. Råmaterialet kommer inte på något sätt att komma någon 

annan till del. Detta för att skydda informanterna mot eventuellt nyttjande.  
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5. Resultat 
Utifrån våra intervjusvar lyfts ett antal gemensamma faktorer fram. Dessa faktorer har vaskats 

fram med hjälp av IPA-metoden som innebär en ständigt pågående analys. Vi har valt att 

presentera resultatet av dessa teman som underrubriker i vår första frågeställning. Möjligheter 

och hinder som påverkar lärandet och skolsituationen enligt tio gymnasieungdomar med 

svenska som andraspråk. Dessa teman har vi sedan analyserat utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv och fick genom Bronfenbrenners modell en helhetsbild över hur dessa teman 

samverkade kring individen utifrån vår andra frågeställning: Hur förhåller sig deras utsagor 

och upplevelser till ett utvecklingsekologiskt perspektiv?  

 

Då detta är en studie som utgår ifrån informanternas egna upplevelser och erfarenheter har vi 

valt att till stor del lyfta fram resultatet med deras egna ord i form av citat. Genom att utgå 

från informanternas egna citat förstärks inifrån-perspektivet och trovärdigheten. 

 

5.1 Möjligheter och hinder som påverkar lärandet och 

skolsituationen  

 

5.1.1 Upplevelsen av första mötet med Sverige 
 

Utifrån våra intervjuer kan vi se att informanternas bakgrund och orsak till varför de kommit 

till Sverige, påverkar hur de upplever sin situation här. Några informanter berättar att deras 

första upplevelser av Sverige ger hopp om en bättre framtid och innebär en möjlighet som 

påverkar skolsituationen positivt. Andra, som varit mitt uppe i sin gymnasieutbildning i sitt 

hemland, upplever att de bara ryckts upp med rötterna och ser från början mörkt på sin 

situation. Några uttrycker att valet att komma till Sverige är ett medvetet val av föräldrarna 

för att ge barnen större möjligheter till studier, då dessa möjligheter varit starkt begränsade i 

deras tidigare situation. Oavsett anledning till varför informanten nu är här påverkas deras 

erfarenheter av deras bakgrund vilken är en del av deras identitet. Att ha bakgrund i en annan 

kultur än Sveriges innebär stora förändringar på flera plan; miljömässigt, socialt, kulturellt 

och språkmässigt.  
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Jag kom hit när jag var 16 och jag kände verkligen att ja ok, det här är min chans att ta rätt väg. Bygga 

upp en fantastisk framtid. Det var stor skillnad men fortfarande glädje av att säkerheten finns här gör att 

mig... jag måste bli en del av det här. (Elev D).  

 

Ett par informanter reflekterar över den starka upplevelsen att tvingas upptäcka nya sidor av 

sig själva på gott och ont. Andra uttrycker att upplevelsen att ryckas upp med sina rötter just 

under den känsliga tonårstiden varit ett hinder. De påpekar vikten av att ha vänner vilka man 

saknar från hemlandet.  

 
Jag var 16 år då, typ mitt i puberteten om man kan säga så. Ja, det var ganska, vad ska vi säga, kaotiskt i 

mitt liv. Typ många känslor och hormoner...Jag typ stark anknytning till vänner och när jag typ 

förlorade dom om vi säger det, så var det en ganska… vad ska vi säga, en mörk tid. (Elev B).  

 

Andra nämner skillnaden mellan hemland och miljonstäder, och Sverige och den mindre stad 

de kommit till här. Flera informanter berättar om att detta påverkat dem så starkt att de blivit 

nedstämda och ett par av dem deprimerade. De nämner också den svåra situationen att vara 

asylsökande.  Alla dessa faktorer kan innebära hinder som påverkar skolsituationen. Några 

informanter uttrycker att de i nuläget trots allt lärt sig mycket genom sina svåra och 

omtumlande erfarenheter. 

 

Det fanns så många träd, alltså, var fanns the city? I want the city! I want the cars!... man tänker inte att 

det är det man ska tänka på när man är asylsökande. Man tror att en asylsökande ska tänka på ‘Ja, jag är 

i Sverige` ‘Tack och lov nu är jag här… Livet är perfekt!’ Allt det där nej! Det var… ‘Vad är det här? 

Maten är äcklig!...Jag kommer ihåg… chock… Alltså framtiden är mörk… och jag hade kontakt med 

många människor med very, very different backgrounds… Jag hatade det då, men med tiden så tror jag, 

alltså, jag lärde mig jättemycket! (Elev F).  

 

5.1.2 Erfarenheter av skilda skolsystem 
 

Informanterna berättar om sin tidigare skolbakgrund, och tydliga skillnader märks när det 

gäller skolsystem, struktur, förhållningsätt, kunskapssyn, undervisning samt elevgrupper med 

tjejer och killar blandat. Tre kvinnliga informanter berättar om att de till en början i Sverige 

upplevde svårigheter med att vistas i skolan tillsammans med killar vilket de inte var vana vid 

i detta sammanhang.  

 
Så vi var inte så vana att prata med killar... det känns så här, att det är fel att prata med killar. (Elev G).  

 

Två informanter berättar uttryckligen om att de utsatts för aga när de inte uppfyllt 

förväntningar i tidigare undervisning i hemlandet. Detta innebär att de har negativa 

erfarenheter av andra skolkulturer och förhållningssätt från lärare, vilket i sig kan vara 

hindrande i den nya skolsituationen här.  
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Vi fick uppgifter och så på skolan och så om vi inte hade gjort dom så kunde vi få riktigt straff liksom, 

riktigt stryk liksom. Så det var jävligt svårt, alltså, lärarna fick slå på riktigt om man inte gjorde sina 

hemläxor. (Elev I).  

 

Informanter som har längre skolbakgrund med sig upplever inte skolsituationen i sig som 

hindrande, däremot uttrycker de en stor lättnad i sin nya skolsituation när de upplever att de 

förstår det svenska skolsystemet. Informanterna berättar även om sina tidigare lärandemiljöer 

och stora skillnader blir tydliga och kan innebära hinder när det gäller både skolsystem i stort 

men också lärandemiljön i klassrumsundervisningen. 

 
Det var bra, men det var riktigt hårt. Det var mycket hårdare än vad jag har upplevt här i Sverige. 

Mycket mer läxor, ganska mycket prov. Läsa var att typ läsa nånting och så komma tillbaka efter två-tre 

dagar så börjar läraren fråga var och en om olika grejer så alla måste kunna... Det gick inte att slippa 

undan. Det var liksom riktigt hårt. (Elev E).  

 

Tidigare förväntningar och kunskapssyn med krav på vad eleverna ska lära sig skiljer sig åt, 

både mellan informanterna men också i förhållande till den svenska skolan. Det kan handla 

om utantillkunskap från lärandemiljön i hemlandet kontra fokus på förståelse och analys i 

Sverige. Dessa skillnader i kunskapssyn kan innebära stor frustration i skolsituationen i 

Sverige då informanterna upplever att de kan allting men trots det inte når högre resultat. Det 

som saknas visar sig då vara att de ska tänka själva och reflektera och analysera, vilket flera 

inte är vana vid. 

 
Jag var van vid att kunna alla saker och begrepp som finns typ i boken och kunna förstå det… Men vi 

har inte tänkt någon gång att vi skulle behöva utveckla! (Elev G).  

 

Genom sina reflektioner i intervjuerna ger informanterna uttryck för glappet mellan 

hemlandets förväntningar på kunskap och redovisningsformer gentemot motsvarande 

förväntningar inom det svenska skolsystemet, vilket styr elevernas sätt att arbeta med 

skoluppgifter. Informanter uttrycker att de inte har tillräcklig kunskap om vårt betygssystem 

och dess kriterier samt betydelsen av vissa nyckelord kopplade till detta, exempelvis orden 

utveckla, analysera, reflektera och godkänt.  

 
Det var bara ett som var lite skit. Jag visste inte att betygena var så viktig… för universitet och jag 

tänkte bara att om man får godkänt, det räcker med allt. Man får gå till universitetet och vilken riktning 

du vill men det var inte så och på andra året visste jag det var jätteviktigt med betygena! Ja, efter andra 

året kämpade jag mycket.  

(Elev H).    

 

5.1.3 Erfarenheter av att lära sig svenska som ett andraspråk 
 

Alla informanter uttrycker vikten av att lära sig svenska som sitt andraspråk för att kunna 

kommunicera både i vardagen och skolan samt att klara av sina studier på ett bra sätt. Några 
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tyckte allra först att det verkade svårt medan andra tyckte att det verkade lätt. Alla antog 

utmaningen och ville lära sig det nya språket. Några uttrycker sig också positivt om att de 

upplever att Sverige månar om att invandrare ska få möjligheter att lära sig svenska. 

 
För att de andra länderna som jag varit i, de bryr sig inte om du ska kunna deras språk. De bryr sig inte! 

Du kom hit. Du ska lära dig själv! Du ska hitta på nåt sätt att lära dig. Så jag tyckte det var sååå bra, när 

jag kom hit. Att folk vill att vi ska gå till skolan, att vi ska lära oss. Att vi ska lära oss det här språket för 

att vi ska ha så bra. Jag var så glad faktiskt. (Elev G).   

 

Informanterna uttrycker att det första mötet med det svenska språket var en positiv upplevelse 

i stort och flertalet nämner att språkmelodin uppfattas som fin och positiv. Detta kan i sig bli 

ett hinder, då några informanter tycker att det ibland kan vara svårt att förstå när svenskar 

menar allvar eftersom de hela tiden låter vänliga och snälla.  

 

Jag hade ingen aning alltså.. att svenskarna pratar ofta som att de sjunger. Att det låter som att de 

sjunger. Och jag tänkte… Vad är det för ett språk? Alltså det är inte bara att ni sjunger. det ger en 

attityd, till hur ni är som människor. Ni är glada, ni är snälla och… ibland blir det lite...en nackdel, för 

det blir svårt att man förstår vad ni menar… För ibland ser ni glada ut fast ni inte är det. (Elev F).  

 

Kulturella skillnader och sociala koder är alltså viktiga faktorer som påverkar förståelsen och 

helheten. Andra svårigheter och hinder som informanterna tar upp angående språkinlärningen 

av det svenska språket är uttal, grammatik, satsdelar, verb, ordförståelse, läsning och 

kommunikationen med andra. Flera informanter ger även uttryck för att det kan vara svårt att 

variera sitt språk efter formellt och informellt språkbruk, och några av dem pekar på 

betydelsen av att ha lärare att diskutera språkliga skillnader med och svenska kompisar att 

samtala om allt man är nyfiken på.  

 

Skolans sätt att organisera och strukturera förberedelseklasser och SVA-undervisning på 

påverkar informanterna konkret, både positivt och negativt. Några informanter pekar på 

upplevda hinder i förberedelseklassen då de har erfarenhet av att det endast fanns två nivåer 

på undervisningsgrupper och där läraren hela tiden var tvungen att börja om sin undervisning 

för att möta nya elever som tillkom till gruppen. En informant poängterar särskilt fördelen 

med att kunna ha större flexibilitet kring vilka som får gå vidare och vilka som behöver mer 

träning på sin språkliga nivå.  

 
Det fanns ju de som varit där längre och förstod snabbare, men det som var bra… Vi byttes hela tiden. 

Vi gjorde prov hela tiden som läraren gjorde ‘Vad bra, nu får du gå vidare till nästa grupp’. Det var bra 

eftersom vi hade jättestora skillnader. Då blir det svårt både för dom som kan och inte kan. (Elev F).    

 



28 
 

När informanterna sedan har gått vidare till SVA uttrycker de skilda erfarenheter om SVA-

undervisning. En informant nämner svårigheten för läraren att nivåanpassa undervisningen på 

gymnasienivå. Några informanter som läst SVA integrerat med övriga klassen i Svenska 

upplever att det har fungerat bra med stöd och anpassning av läraren. Andra uttrycker att det 

varit ett stort stöd och viktigt för tryggheten att våga pröva språket, genom att studera i en 

grupp med andra elever i samma situation i kursen SVA. Upplevelsen är att de andra eleverna 

i SVA-gruppen där förstår utan att det krävs så många förklaringar och att det är en tillåtande 

lärandemiljö.  

 

Övervägande del av informanterna beskriver lärares insatser och kunskaper som viktiga för 

deras skolutveckling och språkutveckling. Informanterna nämner samstämmigt betydelsen av 

att lärare har förmåga att möta dem med språkutvecklande arbetssätt som stimulerar och 

förstärker lärandet, samt att lärarnas positiva grundsyn till sitt jobb är en stark 

framgångsfaktor.   

 
Särskilt för mig hjälpte det att läraren var… alltså alla lärare hade samma bild i mitt huvud. De var 

glada för skolan. De var glada för sina liv. De respekterade.. typ...jobbet.. och de gillade att jobba 

hårt… Jag kommer fortfarande ihåg min första lärare som lärde mig ett, två, tre… Känslan hon gav mig 

var jätteviktig! (Elev F). 

 

Lärare beskrivs detaljrikt då de upplevs ha satt djupa avtryck i informanternas liv.  

 
Jag tror… för att min lärare som jag hade… Han lärde mig så mycket. Han tyckte att jag var jättesmart 

och att jag pluggade för mycket. Och han var så snäll! Jag tyckte att det var bäst att jag kunde säga alla 

mina tankar och idéer och jag var ganska ung och han var en vuxen person så jag berättade nånting för 

han och så kunde han säga, vad heter det? Solution, en lösning till att jag känner och tycker. Han var 

såååå bra, jag älskar han. Han är en så bra lärare faktiskt. (Elev G).  

 

Lärarna i SVA, samt övriga pedagoger, har en större roll än bara undervisning då de tillskrivs 

vara länken mellan individen och skolan och den svenska kulturen.  

 
Ja, hon var klasslärare, min mentor och sen hon var min förebild också. Jag saknar henne faktiskt för 

hon var alltid där. Hon var snäll hon var min förstår du. Hon hjälpte mig jättemycket med språket och 

allt annat. (Elev C).  

 

En informant tar upp svårigheter som kan uppkomma i vanlig klassundervisning då lärare 

t.ex. visar en powerpoint och pratar om den, samtidigt som hen vill att eleverna ska skriva ner 

det hen säger. 

 
Läraren skulle visa en sån där powerpoint.. Och sen vill hon att vi ska skriva allt fast hon pratar! Jag 

kan inte fokusera på båda sakerna samtidigt! Så jag kan inte skriva och titta där och försöka skriva de 
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här svåra begreppen och lyssna till vad hon säger!... För det är inte samma ord... Så jag skrev bara det 

hon sa. Sen när jag gick hem, jag läste.. Och översatte ord. (Elev G). 

 

Några informanter upplever att det är jobbigt att ha ett interimspråk, vilket innebär att de ännu 

inte fullt ut behärskar målspråket och uttalet. Flera informanter pratar om vikten av att få lära 

sig korrekt uttal från början, eftersom det blir svårare i efterhand när man redan befäst vissa 

ljud.  

Så, för mig fortfarande tycker jag att det är problem med uttal för ibland förstår inte människor riktigt 

hur eller vad jag säger. Alltså, jag hör ganska ofta ‘Men vad sa du?’ eller ‘Kan du upprepa’ och jag gör 

det för att jag vet att jag inte riktigt kan. (Elev B).  

 

Informanterna tar också upp den osäkerhetskänsla som följer av att vara medveten om att man 

inte gör helt rätt, vilket kan vara socialt hämmande. 

 
Omöjligt som fan. Det var riktigt svårt. Sen jag sa till min pappa hur kan du prata så.  Han sa du 

kommer att kunna prata så. (Elev E).   

 

5.1.4 Motivation och strategier för att lyckas i skolan.  
 

Samtliga informanter uttrycker direkt eller indirekt att de använder sig av tydliga strategier i 

sin lärandesituation i och utanför skolan. En del strategier har de utvecklat själva utan skolans 

hjälp. Många av dem nämner TV och film som viktiga lärkanaler, och några har också 

utnyttjat webbaserade språkmaterial utanför skolan.   

 
Jag ville lära mig svenska faktiskt....Och sen jag tittade alltid på svensk TV i sex månader, i ett helt år 

faktiskt... Och vi hade en dator hemma så jag tränade svenska. Jag tränade med det här Digitala språket, 

från första veckan… Det superbra! Jag tänkte så här: “Varför gör de så här avancerad program för att 

lära invandrare?” Jag vet inte.. Det var så bra! (Elev G). 

 

De uttrycker samstämmigt att det är viktigt att arbeta utanför skoltid för att man ska bli bra på 

språk. De har lagt mycket tid utanför skoltid för att klara av sina studier.  

 

De här hindrena som vi pratar om kan försvinna när man pluggar över skolan helt enkelt. För jag gick ju 

från halv nio till tre då, då räckte det inte kände jag för de här problemen med språket. Då satte jag 

hemma och pluggade, satt till sex åtta på kvällen. Och då försvinner dom, helt enkelt. Det är jobbigt, det 

är jätte jobbigt. (Elev D).  

 

Man måste också vilja själv och motivationen till att lyckas är en viktig framgångsfaktor. Att 

ha stark motivation är en framgångsfaktor. Informanterna beskriver att de i stor utsträckning 

använt sig av egna strategier.  
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Det är så alltid. Om man inte kämpar själv. Om man inte vill nånting så kommer det ju… alltså jag tror 

inte man kommer lära sig liksom. För det kommer bli väldigt jobbigt om man inte vill lära sig nånting 

och så. Om man vill lära sig så man kan ju hitta automatiskt olika vägar för att lära sig liksom. (Elev I).  

 

Strategier som informanter nämner är bl.a. att lästräna utanför skolan för att förbättra 

lästräningen, våga prata med folk och det som de flesta nämner är att översätta från svenska 

till modersmålet eller annat språk som eleven känner sig tryggare och mer säker i. Samtliga 

informanter upplever att de översätter mycket i skolsituationen och undervisningen. Det tar 

lång tid men det är en strategi som de till stor del använder sig utav i många ämnen.  

 
Jag har haft många ögonblick då jag bara har känt mig väldig, vad ska jag säga, hjälplöst typ för att jag 

står med min ordbok och jag bara översätter, översätter och det tar bara aldrig slut. Och om jag ska läsa 

en exempelvis en kapitel i historia varenda ord, eller typ nästan alla ord, typ 98% är okända. (Elev B).  

 

Några informanter som fått hjälp via FN att ta sig hit hade på egen hand köpt svenska 

resehandböcker för att förbereda sig, vilket också kan ses som en inre motivation och strategi 

för att klara av en ny situation.  

 

5.1.5 Upplevelse av modersmålsundervisning  
 

Modersmålet upplevs av de allra flesta vara viktigt och en möjlighet för individen. 

Informanter uttrycker att modersmålet är av stor vikt för identitetens skull då man genom det 

är en del av en större gemenskap då modersmålet talas av många, även familj, släkt och 

vänner som lever kvar i hemlandet.  

 
För det är viktigt förstår du. Det är ett stort språk. Typ hela mellanöstern hela, delar av Afrika lite över 

allt. (Elev C).  

 

Modersmålet uppfattas ge möjlighet att uttrycka sina känslor, med nyanser man inte 

behärskar i sitt andraspråk. 

 
Jag måste säga en sak.. När jag pratar mitt språk, så är jag väldigt säkert liksom.. Och då kan jag tjata 

på... men.. När det gäller svenska så är jag fortfarande..liksom lite rädd.. När jag pratar. Jag är inte mig 

själv när jag pratar svenska. (Elev I). 

 

Några informanter uttrycker att de ser en stor vinst för framtiden att behärska sitt modersmål 

bra då det t.ex. kan innebära större chanser till jobb och studier både i Sverige, i hemlandet 

och utomlands. En informant påtalar möjligheten att få läsa modersmålet som ett 

moderntspråk och då få tillgodoräkna sig meritpoängen.  

 



31 
 

Sedan, mitt språk. Då har vi här hjälp. Jag kan få ett jobb där kanske jag behöver mitt modersmål. Och 

det betyder att jag också måste försöka inte helt enkelt att strunta i mitt modersmål. (Elev D). 

 

Flera informanter har avstått från modersmål p.g.a modersmålslärare som inte upplevts 

uppfylla en lärares kvaliteter och standard samt att kunskapsnivån bland elever som läser 

kursen har varierat mycket.  

 
Välja bra lärare för språket också… det är inte allt att läraren kan prata persiska… Det räcker inte för att 

vara lärare. Nej, för att… kunna vara lärare måste man lära sig att hur det går för eleverna. Du måste ha 

beté med eleverna för att läraren och de vuxna eleverna de är unga och behöver mycket information. 

Mycket mer stöd ifrån läraren för att lära dom och jag tycker att dom måste välja en bra lärare. (Elev 

H).   

 

Några informanter har valt bort modersmålet för att få mer tid för andra studier. Några 

uttrycker att de inte har fått modersmålsundervisning eller att de inte haft familj att prata med 

för att stimulera sina språkkunskaper på modersmålet och börjar därför glömma delar.  

 

Det finns inte någon som undervisar i det. Det finns inte tillräckligt med elever för att jag ska få någon 

sån undervisning….Ja, jag skulle vilja faktiskt fortsätta med min modersmål. Självklart… Men 

samtidigt skönt att jag får släppa och ha ett extra tid timme lektion då men samtidigt skulle jag vilja 

gärna ha det för att jag känner och faktiskt ser att mina kunskaper i bulgariska dom liksom försämras 

inte men dom utvecklas inte heller. Det är bara det vad jag kan och minnet faktiskt bleknar med tiden. 

(Elev B).   

 

En informant utan familj i Sverige har inte samma möjlighet till att använda sitt modersmål 

dagligen. Detta hindrar informanten från att fortsätta utveckla sitt modersmål och en del faller 

i glömska. 

Jag tänker väldigt sällan på mitt språk just nu. Alltså… Jag har ju väldigt svårt nu när jag skriver en 

uppsats eller nå’t sån’t på mitt språk. (Elev I) 

 

5.1.6 Erfarenheter vid flerspråkighet  
 

Något som är en stor del av, och påverkar informanternas identitet är deras flerspråkighet 

vilket samtliga uttrycker ger dem en möjlighet för framtiden. Två informanter påpekar att 

flerspråkighet i vissa situationer hindrar, då man tvekar vilket språk man ska använda, men 

säger direkt att det ändå i det stora hela ger möjligheter att uttrycka sig på flera språk. 

Det är så skönt jag kan se ojojoj jag kan uttrycka mig på flera språk. Och det vet du vad faktiskt har 

varit ganska så hära svårt med det om jag skulle kanske... Skriva något på facebook på min timeline så 

här, då vet jag inte riktigt på vilket språk jag ska skriva det… Och det faktiskt har funnits inuti mig en 

ganska… alltså jag får typ en förstoppning... Jag bara står där... vilket språk blir det nu då. Och så står 

jag bara där med mina tankar och jag vill säga nånting, jag vill skriva nånting och så vet jag inte vilket 

språk jag ska använda. (Elev B).  
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Tre informanter som tidigare gått på engelsktalande skolor uttrycker att deras goda kunskaper 

i engelska varit en trygghetsfaktor som ny i Sverige och att det givit dem en möjlighet att 

kunna kommunicera redan innan de lärt sig svenska. Kunskaper i engelska ger också 

möjligheter inför framtiden. Informanter som har engelskkunskaper med sig från sin tidigare 

skolgång påpekar att lärarnas kunskaper och nivå på undervisningen i engelska kan skifta 

starkt mellan olika länder och skolsystem. 

 
Jag tyckte lite, ibland.. Det var också svårt att förstå engelska så här när de pratade. För de pratade 

engelska så här typ ganska snabbt lite och det är ju annan dialekt, tyckte jag. (Elev G).  

 

Samtliga informanter beskriver platser där de kodväxlar mellan språken och tar bl.a. upp; 

hem, familj, personer på ungdomsboende och vänner. Där kodväxlar de mellan olika språk, 

inte bara svenska och modersmål utan även andra språk där engelska är vanligt. Kodväxlingen 

sker automatiskt och informanterna understryker att tala modersmål hemma och att kodväxla 

med familj skapar trygghet. Utanför hemmet använder man i större utsträckning svenska. Alla 

dessa sammanhang och personer har betydelse för det språkliga lärandet. 

Hemma har vi alltid liksom prata mitt modersmål då, kurdiska-surani. Det var väl lite så här i början... 

så pratar vi bara vårt modersmål hemma så det blev mest att man pratade svenska utanför hemmet i 

skolan, med kompisar. (Elev A).  

 

5.1.7 Erfarenheter från det sociala i skola och vardag 
 

Alla informanter uttrycker en längtan att kunna kommunicera på ett bra sätt i både skola och 

vardag. De lyfter behovet av att ha vänner både på sitt modersmål och svenska kompisar. Att 

inte ha vänner att kommunicera med är enligt samtliga informanter ett stort hinder i 

språkutvecklingen. Några informanter framhåller vikten av att ha svenska kompisar att 

samtala med för att lära sig skillnaden mellan vardagsspråk och skolans mer formella.  

 

Det är väldigt bra att ha kompisar… med sitt språk för att om du känner dig väldigt, ensamma, du kan 

prata på den språket som du kan och du kan säga alla känslor som du har. ….med svenska kompisar det 

är väldigt bra du kan lära dig...hur kommunicerar med andra människor i samhället. Hur ska du säga? 

Frågar jag meningen på rätt sätt? För att de pratar på ett vardaglig, och vi lär oss språket på skolan det 

är formellt.. Och jag tycker att det behöver man lära sig att språket informellt också. När man bor i 

samhället, du kan inte prata hela tiden formellt att hur det går och sån’t, men… tills nu jag inte lärt mig 

informellt… språket….T.ex. som första gången lärde mig i klassen att.. alltid säger jag åt… “Vi ska gå” 

men mina klasskamrater säger “Vi ska dra” Va, vad ska de dra? (skrattar) Ja, det skiljer sig. (Elev H). 

 

Alla informanter har erfarenheter av snälla klasskamrater men upplever kulturskillnader som 

något som hindrar från att fullt ut förstå varandra. Informanterna framför behovet av balans 

mellan olika kulturer. Det hon beskriver är “Cross-cultural identity” i enlighet med Tong 

(2014).  
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För vi bodde båda i arabländer så vi förstår varandra när vi säger; “Min pappa låter mig inte gå här... 

och sova här…” Men jag kan inte säga det till svenska kompisar för.. Det blir som..att jag berättar om 

nå’nting som... är intressant. “Oh, min pappa låter mig aldrig göra det och det.” Och de säger; “ Jaha, är 

det så i ditt land…? “Nej, det är bara min pappa som är rädd.”〚om mig〛 Alltså, jag behöver 

förklara… Och det är ok att göra det. Jag älskar att förklara min kultur! Men när jag faktiskt vill klaga, 

då vill jag klaga till någon som förstår det! “Ja, det är jätteirriterande när min pappa…” Så det är 

alltså… Jag behöver den här balansen… att jag får typ människor som jag kan va’ mig med. Istället för 

att va’någon som förklarar om mig hela tiden. (Elev F). 

 

En informant beskriver hur hindrande det kan vara att inte kunna andraspråket fullt ut och 

beskriver känslan av att “orden tar slut” vilket påverkar personen negativt socialt sett. Några 

förundrar sig över att de svenska eleverna inte mer aktivt vågar ta kontakt från början och 

t.ex. frågar hur det är. Ett par informanter efterlyser ett slags faddersystem inom skolan för att 

öka kontakten mellan infödda svenskar och nytillkomna. 

 
Alltså t.ex. märker jag när vi har grupparbete och sån’t. Om man behärskar språket så då kan man säga 

olika saker...  Även om det inte är “nyttigt” liksom… Om du inte kan språket så försöker du... Du 

fokuserar bara på saker som är värdefulla〚i skolarbetet〛... och de kommer att ta slut!... då har du… 

inget mer att säga. Ja, då är det lite “kallt” ...För jag märker själv liksom att jag blir lite “smyg” liksom, 

jag blir lite nervös… och man känner det lite stressigt liksom. (Elev I). 

 

Tre manliga informanter, som håller på med sportaktiviteter uttrycker att det har varit viktigt 

för dem när det gäller både deras språkutveckling men också för deras integrering i det 

svenska samhället.  

Basket har jag spelat i fyra år. Ehm, ja det är det mesta. Alltså. Det mesta jag har lärt mig svenska från 

det är basket och att jag hänger med svenska kompisar. (Elev E). 

 

Några kvinnliga informanter uttrycker att deras fritidsintressen består av aktiviteter de utför 

mer i ensamhet, utan interaktion med andra, som t.ex att läsa och se på film. Andra kvinnliga 

informanter har aktivt sökt andra sociala sammanhang genom hjälporganisationer eller praktik 

och där fått språklig stimulans. 

Så, ja mina fritidsintressen är ganska begränsade på grund av att det inte finns, helt enkelt det jag vill 

göra… Ja, alltså det jag gör är att jag pysslar med musik, försöker liksom lära mig att skapa musik och 

så hära musikvideos. Så sen så läser jag ganska mycket. Jag gillar att måla. Jag gillar att skriva. Inte 

berättelser men dikter och andra… Jag använder bulgariska, jag använder engelska, jag använder tyska 

och jag använder också svenska. (Elev B).  

 

Ett par informanter berättar om möjligheten att kunna dela erfarenheter och funderingar på 

nätet i olika forum, vilket gett dem chans att få reflektera tillsammans med andra som har 

likartade upplevelser. Känslan av att det finns fler som kan förstå deras situation har hjälpt 

dem att gå vidare. Två informanter har i detta sammanhang använt skrivandet som en ventil. 

Jag var van att känna alla, så… det var jättesvårt att get used to it, att adaptera. Så det var en ganska 

svår tid, men sen fick jag internet… och jag var jätteberoende på det. Och jag hade en blogg där jag 



34 
 

skrev allt. För alltså… Jag kunde inte prata med mina syskon….Jag kunde inte prata med mina föräldrar 

om det, som hade tyngre problem. Och det förstod jag, så det gjorde mig också vad heter det… guilty… 

Då skrev jag mer än jag gjort i hela mitt liv! (Elev F).  

 

5.2 Ungdomarnas utsagor och upplevelser i relation till ett 

sociokulturellt och utvecklingsekologiskt perspektiv 
 

Vår studie har ett sociokulturellt perspektiv då vi undersöker hur elever upplever olika 

påverkansfaktorer i sin skolsituation och i sin andraspråksutveckling i svenska. Detta går att 

illustrera genom Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (se figur 1 på s. 9-10). 

Modellen kan användas för att få syn på vad som påverkar individen i dess omgivning, från 

individnivå i mikrosystemet till omständigheter som påverkar samtliga nivåer inom 

chronosystemet (se figur 1 på s. 10). Genom modellen kan vi se hur dessa olika nivåer 

samspelar och ger en helhetsbild av vad som påverkat/påverkar våra informanters erfarenheter 

och upplevelser av svensk skolgång vilket leder till en större förståelse för deras situation.  

 

Den största utvecklingen som har direkt påverkan på individen sker på mikrosystemnivå. Här 

finns alltså det som påverkar individen i dennes omedelbara närhet så som familj, hem, 

modersmål, kompisar och skola. I vår studie har vi sett hur individen interagerar med många 

olika men specifika faktorer som t.ex. föräldrar respektive lärare.  

 

På nästa nivå, mesosystemet samverkar de olika delarna inom mikrosystemet i olika 

konstellationer och interagerar med varandra på olika sätt kring individen. Svenska kompisar, 

skola, hem och fritidsaktiviteter är faktorer som samverkar och påverkar individens 

språkutveckling i svenska. En god relation mellan föräldrar och lärare kan t.ex. underlätta 

skolgången. Ett annat mer hindrande exempel är när föräldrar inte talar svenska vilket innebär 

begränsade möjligheter för informanten att få stöd i sin svenska språkutveckling i hemmet. 

Däremot kan ju informanten i stället vara en möjlighet för föräldrarnas språkutveckling. 

 

Inom exosystemet handlar det om t.ex miljömässig, social och statlig påverkan. Här fattas 

beslut där informanten inte själv är direkt delaktig. Informanterna nämner här erfarenheter av 

Sveriges skolsystem, skolan som organisation, upplägg på kurser och förståelsen av det 

svenska betygssystemet. De kan inte heller påverka att dessa system skiljer sig från tidigare 

erfarenheter.  
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Här är det nära till makrosystemet där erfarenheter av levnadsvillkor, strukturer i kulturer och 

samhällets normer och värderingar påverkar individen. Denna samhällsnivå påverkar alla de 

andra nivåerna. Upplevelser och erfarenheter som eleven har redan innan eleven kommit till 

Sverige, påverkar elevens förutsättningar till integration här i Sverige samt lärandesituationen 

då eleven har mycket annat att bearbeta. Det kan även gälla t.ex. skillnaden mellan en elev 

som kommer med skolbakgrund och som då har andra förutsättningar än en elev som inte gått 

i skolan. Orsaker som dessa påverkar känslan individen får när denne kliver in i 

skolsituationen och påverkar därmed också möjligheterna till lärande. En informant som flytt 

till Sverige p.g.a exempelvis krig upplever ankomsten till Sverige som en lättnad medan en 

annan informant som flyttat hit på grund av att föräldrarna förflyttat sig av andra orsaker 

känner att denne ryckts upp från sina rötter i hemlandet. Informanter berättar bl.a. om att 

skillnader mellan kulturer påverkar dem starkt som individer och i situationen i skolan. Några 

har t.ex. i sina tidigare skolor blivit slagna om de där missade läxan, men här i Sverige är det 

förbjudet med skolaga. Kulturskillnaderna blir också tydliga i relationer till svenska vänner 

och några informanter är ibland rädda att vännerna inte ska förstå t.ex. varför föräldrarna 

agerar på ett visst sätt.  

 

Det övergripande chronosystemet rymmer stora livsavgörande historiska händelser över tid, 

både personligt och samhällsmässigt. Något som visat sig i våra informanters upplevelser på 

chronosystemnivå är erfarenheten av kvinnors och invandrares genomgående lägre status i 

hemländer. I Sverige upplever informanterna en annan situation där förhållningssättet till 

kvinnors lika rättigheter till utbildning och arbete är mer jämställt, och under ständig 

bearbetning, vilket påverkar hela samhällsstrukturen. 

  

5.3 Resultatanalys 
Utifrån våra intervjuer har vi fått ta del av informanternas upplevelser och erfarenheter av 

vägen in i den svenska skolan och på så sätt fått fram olika påverkansfaktorer. Resultat visar 

att både hinder och möjligheter återkommer inom samtliga sju områden som har 

utkristalliserat sig, första mötet med Sverige, skilda skolsystem, att lära sig svenska som ett 

andraspråk, modersmålsundervisning, flerspråkighet, det sociala i skola och vardag och 

motivation och strategier för att lyckas i skolan.  
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Genom Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell har vi kunnat se hur individen 

samspelar med sin omgivning i ett ständigt föränderligt flöde och att det är just i samspelet 

hinder och möjligheter blir synliga. Enligt modellen befinner sig varje människa i ständig 

utveckling och när det gäller lärandet ser vi att det sker i interaktion med andra individer och 

miljöer, både kunskapsmässigt och socialt. Modellen blir ett bra verktyg att använda för att se 

hur komplex livssituationen och skolsituationen kan vara för en elev med svenska som 

andraspråk. Hinder, som vi tolkar påverkar skolsituationen starkast, är främst skilda 

erfarenheter av skol- och betygssystem, varierande skolbakgrund, bristande sociala kontakter, 

bristande kognitivt mod, lärares bristande insatser i modersmålsundervisning och svårigheter 

vid identitetsskapandet i Sverige. När vi genom denna modell får syn på och uppmärksammar 

saker och situationer som påverkar individen blir möjligheterna större att kunna komma till 

rätta med svårigheter och hinder. 

 

Exempel på framgångsfaktorer är inkluderande förhållningssätt i skolsituationen vilka 

varierar i utformning, vikten av en trygg lärmiljö för att våga prova språket och tillfällen till 

goda samtal. Informanterna har samstämmigt nämnt lärarnas betydelse för en lyckad 

skolgång. Det finns i resultatet exempel på fantastiska engagerade lärare som satt djupa 

avtryck hos informanterna och bidragit till en lyckad skolgång både kunskapsmässigt och 

socialt. I vårt resultat nämner informanter hinder som vi ser skulle kunna reduceras eller 

minskas om lärarnas arbetssätt mer präglades av Banks (2013) fem dimensioner. Inom den 

första dimensionen, Innehållsintegrering, skulle språk medvetet kunna analyseras och 

jämföras för att öka nyfikenheten kring språkliga och grammatiska skillnader. Lärare skulle 

kunna belysa språkliga skillnader mellan språk genom ett öppet och nyfiket förhållningssätt 

underlätta det språkliga lärandet. Inom den andra dimensionen, Kunskaps-konstruering, kan 

kulturella skillnader, olika syn på skola och kunskap diskuteras och förklaras. Det betyder att 

lärarna hjälper elever förstå dessa kulturella skillnader och reflekterar över den egna 

kunskapskonstruktionen i relation till olika kulturer. Genom detta kan elever snabbare förstå 

det svenska systemet och vårt förhållningssätt i svensk skola och få kunskap om vårt 

betygsystem och dess betygskriterier.  Inom den tredje dimensionen, Reducering av fördomar, 

kan lärarnas undervisningsmetoder bidra till att elever får större medvetenhet om sin egen och 

andras kulturer, demokratiska attityder, värderingar och beteenden. I den fjärde dimensionen 

rättvisepedagogik, kan läraren genom sin undervisning underlätta för elever genom att ha 

kunskap om deras olika ursprungskulturer i förhållande till den svenska. I Banks (2013) femte 

dimension, Empowering, kan skolan skapa förutsättningar, struktur och organisation kring 
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bl.a. förberedelseklass och SVA-undervisning samt stöd och anpassningar inom ramen för 

skolans verksamhet. Informanternas syn på lärare och medvetenheten kring vilken 

framgångsfaktor läraren kan vara, stöds starkt av arbetssättet genom Banks (2013) samtliga 

dimensioner. Dimensionerna kan ses som ett framgångsrikt verktyg att använda vid 

multikulturell klassrumsundervisning och kan medverka till ett medvetet socialt och 

språkutvecklande arbetssätt i skolan. 

 

6. Diskussion  
Här i diskussionen diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning och även vårt 

metodval. Avslutningsvis ger vi förslag på vidare forskning och nya frågeställningar.   

 

6.1 Resultatdiskussion  
Syftet med vår studie har varit att beskriva några elevers upplevelser och erfarenheter kring 

att komma till Sverige och den svenska skolan samt analysera hur det är att lära sig svenska 

som sitt andraspråk. Vi har studerat detta utifrån ett sociokulturellt och utvecklingsekologiskt 

perspektiv. Genom vår analys, inspirerad av IPA-metoden, anser vi att vi har fått vårt syfte 

och våra frågeställningar belysta, analyserade och besvarade. 

 

I vår studie har vi kommit fram till att samspelet mellan olika påverkansfaktorer är avgörande 

för framgång i skolan och vid lärande i enlighet med Abrahamsson (2009), Lindberg (2009) 

och Rosenqvist (2007). En individs förutsättningar kan skifta i förhållande till omgivningens 

förväntningar och krav. Dessa förutsättningar är i ett relationellt synsätt viktiga att ta i 

beaktning då det är dessa i samspel med tidigare erfarenheter som skapar ny kunskap, både 

socialt och i skolan. Det går att se påverkansfaktorer och förutsättningar ur ett sociokulturellt 

och utvecklingsekologiskt perspektiv utifrån att individen interagerar med en mängd olika 

faktorer i sin omgivning (Bronfenbrenner, 1994) Utifrån ett sociokulturellt perspektiv skapas 

kunskap genom interaktion därför måste också kunskap förändras och utvecklas för att vara 

relevant (Säljö, 2000). Det fenomenet vi valt att studera visar på behov av förnyad och ökad 

kunskap på alla nivåer inom skola och samhälle.   

 

I vårt resultat ser vi att den långa vägen till Sverige innebär en stor påfrestning för individen 

och identiteten. Den nya livssituationen verkar leda till reflektioner om individen och visar på 
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svårigheten att “hitta sig” själv i sin nya multikulturella identitet. Vi har sett exempel på att 

s.k. cross-cultural identity (Tong, 2014) och den första tiden i Sverige kan vara problematisk. 

Det är därför viktigt att pedagoger och elevhälsoteam är beredda och lyhörda för dessa 

signaler, eftersom detta kan påverka förmågan till lärande och skolsituationen i stort. Här ser 

vi vikten av att olika professioner samverkar, vilket är kärnan i specialpedagogiken (Lorentz 

& Bergstedt, 2006, Skowronski, 2013, Tong, 2014 och Watson, 2007). Upplevelsen av att 

äntligen leva i trygghet och säkerhet ger stark motivation till att lyckas. De flesta av 

informanterna uttrycker en längtan och vilja att ta vara på möjligheten till utbildning och ett 

nytt liv här i Sverige. Vi ser här en utmaning i  att försöka ta lärdom av dessa erfarenheter och 

titta på dem ur nya specialpedagogiska och sociokulturella perspektiv. Om vi iklär oss ett 

metakognitivt förhållningssätt, kan vi reflektera och träna oss i att hitta nya sätt att hantera 

situationer och att lära oss nya vanor. Hinder skulle kunna medvetandegöras och bemötas med 

ökad kunskap om och träning i Banks fem (2013) dimensioner. Lindberg (2009) skriver att 

flerspråkighet och tvärkulturell kompetens har en viktig roll och att individens tillgång till 

flera kulturer och språk är berikande. Vi har under rubriken tidigare forskning sett att 

språkutvecklande arbetssätt är en framgångsfaktor (Cole och Zhou, 2013, Lindberg, 2009, 

Lo-Philips & Park, 2015, Stier, 2008, och Tong, 2014). Detta är något vi behöver ta i 

beaktande och utveckla när vi möter dessa individer i vår undervisning i Sverige.   

 

Vi ser i likhet med Axelsson (2013) ett behov av att bredda normen för hur undervisning 

bedrivs för att kunna inkludera alla elever även de som finns i marginaliserade grupper. 

Economou (2013) påtalar att anpassningar måste göras och svenskämnet förändras och 

utvecklas. Vad som betraktas som normalt i utformning av undervisningen i och utanför 

klassrummet, måste diskuteras och anpassningar måste vara en naturlig del av 

undervisningen. Banks (2013) femte dimension, Empowering, skulle kunna innebära att denna 

inkludering sker utifrån ett sociokulturellt perspektiv där elevens andraspråksbakgrund 

behöver tas i beaktning. Det gemensamma klassrummet måste inrymma ett större 

sammanhang och något som ändå klart och tydligt inkluderar alla. Det kan gälla 

andraspråkselever men även andra elevgrupper. Detta är en del av specialpedagogikens 

dilemma; att kunna möta varje individ men i det stora sammanhanget. Det är ett dilemma, 

men också en utmaning! (Nilholm & Göransson, 2013). 

 

Samhälle och skola går hand i hand. Skolan ska i alla lägen utgå från demokratiska principer 

och alla människors lika värde. Det är nu, i denna föränderliga tid, som våra grundvalar sätts 
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på prov och vi alla tvingas tänka till kring hur våra fina ord och tankar i praktiken ska ta sig i 

uttryck (Fischbein, 2007). Vi ser liksom Helldin (2007) att den svenska enhetliga 

normativiteten är i upplösning och detta ger helt nya och förändrade förutsättningar för både 

pedagogiskt och specialpedagogiskt arbete (Helldin, 2007). Dixon et al. (2012) och 

Economou (2013) m.fl. anser att amerikansk respektive svensk skola har misslyckats med sitt 

uppdrag att hantera andraspråkselever i skolan. Även OECD’s senaste PISA-rapport visar att 

det är viktigt att hitta lösningar för att höja måluppfyllelsen i svensk skola, och främst för 

elever med utländsk härkomst som enligt Skolverkets statistik från 2015 visar på låga 

studieresultat vid avslutade gymnasiala studier (Axelsson, 2013, Brooke-Garza, 2015, OECD, 

2015 och Skolverket, 2015). I det här självständiga arbetet belyser resultatet att det finns en 

problematik med att ha ett andraspråk, flytta till ett nytt skolsystem och prestera på 

gymnasienivå för att kunna läsa vidare på universitetsnivå. Vi har tack vare vår studie förstått 

hur viktigt det är att ha kunskap om och förståelse för det svenska betygssystemet. Oklarheter 

kring detta kan annars leda till lägre betyg p.g.a. missförstånd i vad som eftersträvas. Banks 

(2013) andra dimension, kunskaps-konstruering, är ett tydligt exempel på hur dimensionerna 

kan användas som framgångsfaktorer. Vi ser ett stort behov av att pedagoger verkligen talar 

med eleverna om innebörden av bl.a. orden reflektera och analysera. Att kunna hantera dessa 

begrepp är en förutsättning för att kunna nå de högre betygen. Elever med svenska som 

andraspråk behöver förmåga eller hjälp till att kunna uppfatta skillnader i både synen på 

kunskap och skolsystem, i hemlandet kontra Sverige. Detta gäller givetvis omvänt för 

pedagoger och vi ser liksom Helldin (2007) ett behov av kompenserande demokratisk 

pedagogik (Helldin, 2007). Med hänvisning till tidigare forskning tror vi att en öppen 

diskussion om dessa frågor i klasser, skulle kunna vidga alla elevers och pedagogers 

medvetenhet om olikheter och att det kan öppna för mycket intressanta reflektioner, större 

förståelse och kreativa lösningar (Banks, 2013, Brooke-Garza, 2015, och Lo-Philip & Park, 

2015). Skowronski (2013) skriver att elever som kommer sent till Sverige har svårare att 

uppnå gymnasiebehörighet och fullfölja sina gymnasiestudier än elever som kommer tidigare 

under grundskolan vilket stämmer med vårt resultat. Vi anser att detta gör det än mer 

angeläget att hitta effektiva arbetssätt för denna elevgrupp på gymnasiet. För att klara högre 

studier på högskola och universitet krävs t.ex. goda kunskaper i engelska. Vi ser ett behov av 

att anpassa undervisningen i engelska för dessa elever p.g.a. varierande kunskaper utifrån 

skolbakgrund. Detta kan innebära en mer flexibel organisation av engelskundervisningen. 

Varje person måste få en anpassning till sin individuella kunskapsnivå annars kan det leda till 

problem eller fördröjda vidare studier för elever. 
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De flesta svenska pedagoger i Sverige idag har en, kulturellt och språkligt, högst varierad 

elevgrupp som de ska inkludera i den dagliga verksamheten. I skolan måste man, i enlighet 

med det sociokulturella perspektivet, se till individens hela livssituation och familjens 

integration som en av flera orsaker till eventuella misslyckanden eller framgångar i skolan 

(Axelsson, 2013, Helldin, 2007, Nilholm & Gäransson, 2013, Read et. al., 2015, Roiha, 2014, 

och SFS, 2010:800). Eleverna kommer till skolan med olika erfarenheter och skolbakgrund 

vilket gör att deras grundkunskaper och därmed också deras förförståelse i enskilda ämnen 

skiftar starkt. Vi ser utifrån vårt resultat att skolan innebär en dubbel utmaning för elever med 

svenska som andraspråk genom att de har undervisning både i och på svenska vilket stöds av 

tidigare forskning. Den här elevgruppen är mycket heterogen och har stora behov av 

språkutvecklande och effektiv undervisning. Vi anser att ett språkutvecklande arbetssätt är en 

förutsättning för att kunna utvecklas både kognitivt och språkligt i enlighet med Axelsson 

(2010).  

 

Resultatet understryker vikten av bra lärare som ställer upp och bedriver undervisning som 

hjälper och stöttar elever i dennes språkinlärning. Vi ser att läraren är så mycket mer än bara 

sitt ämne. En diskussionspartner och en vuxen att reflektera sig i. Flera studier vi har tagit del 

av, både internationellt och nationellt beskriver att lärarens inställning och medvetenhet spelar 

stor roll och att läraren bör utveckla sin undervisning så att inlärningen underlättas utifrån den 

variation av kulturella, etniska, språkliga och sociala grupper som finns i klassrummet och på 

skolan (Cole & Zhou, 2013, Lo-Philip & Park, 2015, Read et. al, 2015, Roiha, 2014, och 

Torpsten, 2008). En annan viktig faktor, som vi ser i vårt resultat, för att skolsituationen ska 

vara gynnsam är att lärandemiljön är trygg så att eleverna vågar tala med andra utan rädsla 

för att säga, göra fel. Ett tillåtande arbetsklimat är grunden för att så många som möjligt ska 

kunna utvecklas så långt som möjligt. Utifrån Banks fem dimensioner (Banks, 2013) har vi 

fått syn på arbetssätt som visar på vikten av språkutvecklande arbetssätt genom 

innehållsintegrering, kunskaps-konstruering, reducering av fördomar, rättvisepedagogik och 

empowering. Dessa dimensioner riktar sig främst till hur lärare kan bedriva multikulturell 

undervisning på olika nivåer på ett medvetet och effektivt sätt men också till hur skolan som 

organisation kan implementera t.ex. anpassningar inom verksamheten.  

 

Vi har sett att studiemotiverade elever har lätt att hitta egna strategier i skolarbetet, dock sker 

detta i stor utsträckning utanför skoltid. Under tidigare forskning beskrivs vikten av 
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läsförståelse, ordförståelse samt annat stöd i skolan (Axelsson, 2010, Gibbons, 2006, Hedman, 

2009, Hyltenstam, 2010 och Sandström, 2014). Vi ser här att skolan behöver möta eleverna 

med stödinsatser inom skolans verksamheter t.ex. genom tydligare grepp kring studieteknik i 

undervisningen, lässtrategier för olika texter anpassad för andraspråkselever, förklarande 

ordlistor, genrepedagogik etc.. Vi konstaterar att varje elev är unik med egna upplevelser och 

erfarenheter som inte går att jämföra med andras. Varje elev behöver bli lyssnad på. 

 

Elever i Sverige har rätt till modersmålsundervisning och att få studiehandledning på 

modersmålet vid behov och få undervisning i SVA (Axelsson, 2013). Vårt resultat visar att 

det finns varierade erfarenheter av modersmålsundervisning där vi ser både hinder och 

möjligheter. I vissa fall kan även modersmålsundervisningen pekas ut som exkluderande om 

det schemaläggs utanför den ordinarie undervisningen (Torpsten (2008). Lärares bristande 

kompetens kan också vara ett hinder. Däremot visar vårt resultat i enlighet med forskningen 

att goda kunskaper i modersmålet är en framgångsfaktor för snabbare inlärning av 

andraspråket och för övriga studier samt stärkande för individen. Om studiehandledning på 

modersmål ges av ämneskunniga lärare blir det också en stor tillgång i utvecklingen av 

specifika ämneskunskaper (Collier & Thomas, 1997, Dixon et. al., 2012, Kenndal, 2011, 

Salameh, 2012, Strandell, 2011, och Watson 2007).  

 

Sverige är ett flerspråkigt land och vi har många som påverkas tvärspråkligt genom att 

dagligen använda flera språk. Trots detta baseras den svenska skolan på en enspråkig norm, 

och attityder som följer med detta (Helldin, 2007). Historiskt sett har flerspråkighet i Sverige 

setts som ett problem, ofta i relation till vilka förväntningar skolan har. Den tidigare 

forskningen om kodväxling och flerspråkighet pekar på att detta är verktyg och styrkor hos 

dessa flerspråkiga elever. Vårt resultat pekar på detsamma. I vårt resultat ser vi 

informanternas frustration under perioden i interimspråket på väg mot sitt målspråk 

(Abrahamsson, 2009) och att det upplevs viktigt att lära sig korrekt grammatik och uttal. Vi 

kan även ana en svårighet i att vara flerspråkig då det gäller att veta vilket språk man i olika 

situationer ska välja. Detta påverkar identiteten men vi ser att flerspråkigheten främst berikar 

och ger möjligheter vilket samstämmer med Moller (2008), Bijovet (2002) och Spernes 

(2012).  
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6.2 Metoddiskussion 
Här presenterar vi frågor som vi behövt ställa oss, ställningstaganden vi har varit tvungna att 

ta och beslut som framkommit under studiens gång.  

 

Vi valde en kvalitativ ansats med en fenomenologisk grund till vårt självständiga arbete som 

passar väl eftersom det i dagens Sverige är ett samhällsfenomen vi just nu upplever. Vid valet 

av insamlingsmetoden semi-strukturerade intervjuer diskuterade vi fördelar och nackdelar, där 

en nackdel kan vara att det blir för fritt så att det man avser undersöka missas (Kvale & 

Brinkman, 2009). Vi ansåg fördelen med att låta informanterna få berätta sin berättelse om 

sina egna erfarenheter och upplevelser och ansåg den lämpad för vår frågeställning och vårt 

syfte. Att informanterna har tillåtits tala fritt om sina upplevelser och erfarenheter har gjort att 

det är deras berättelser som utgör grunden för trovärdigheten i vår studie och dess resultat. 

 

Som stöd i intervjusituationen fick eleverna följa samtalsmodellen “Språkresan” (Bilaga 1) 

inspirerad av Garpelin (2003). Vid varje informants intervjutillfälle hade de bilden 

“Språkresan” framför sig, vilket vi upplevde var ett bra stöd för dem för att kunna prata mer 

öppet och ändå hålla sig till ämnet. 

 

Vi lyckades med att få fem flickor respektive fem pojkar. Vissa intervjuer blev korta medan 

andra blev mycket långa och innehållsmässigt upplever vi att informanterna gett oss ett rikt 

material/rådata att analysera. Det tog mycket lång tid att transkribera intervjuerna ordagrant 

men vinsten var att vi lätt kunnat plocka ut citat till vår resultatdel och analysen påbörjades 

redan under transkriberingen. Informanternas egna ord av upplevelser kommer till uttryck 

vilket höjer trovärdigheten i vårt resultat. Vi upplever att analysarbetet enligt IPA-modellen 

har hjälpt oss komma åt essensen av deltagarnas upplevelser och erfarenheter. Vi har blivit 

mer medvetna och försökt skala bort förutfattade meningar för att på så sätt kunna ta till oss 

informanternas egna upplevelser och förhoppningsvis fått syn på sådant som vidgar tidigare 

perspektiv och synsätt. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till medverkande informanter!  

...Tack själv faktiskt! För jag tycker att jag har förstått mig… förstått mig lite bättre faktiskt! 

(Elev G) 
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6.3 Förslag på vidare forskning och nya frågeställningar 

som studien väckt 
 

Vi har i vår studie tagit del av informanternas upplevelser och erfarenheter. Det hade varit 

intressant att även ta del av SVA-lärares, ämneslärares, rektorers och skolledares perspektiv.  

 

I en globaliserad värld ställs nya krav på undervisningen. Vi ser Banks fem dimensioner som 

en möjlighet för multikulturell undervisning och efterfrågar vidare forskning och fortbildning 

för lärare utifrån svenska förhållanden.  

 

Andra frågeställningar som studien har väckt är bland annat hur skolan kan bli bättre på att 

möta elever i identitetskris och vilken påverkan det kan ha för lärandet. Slutligen skulle det 

vara intressant att utifrån ett genusperspektiv se på hur möjligheten till språklig träning ser ut 

för ungdomar utanför skolan, på fritiden. 

 

Vår förhoppning är att vårt självständiga arbete har aktualiserat dessa elevers skolsituation 

och att det kan bidra med kunskap till andra pedagoger.  
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Bilaga 1 

    

 Språkresan  
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Bilaga 2  

Intervjustöd  

Språkresan 

Innan intervjun 
Information om ålder, antal år i Sverige samt modersmål. 

Bakgrund 
Hur ser din skolbakgrund ut i ditt hemland? (Antal år, ämnen, pojkar/flickor) 

Vad har dina föräldrar för skolbakgrund och yrke? (Synen på skola/utbildning, språk, skillnad 
mellan kulturer) 
Nyanländ i Sverige 
Hur kändes det att komma till Sverige? 
Kommer du ihåg några tankar/känslor? 
Under den språkliga resan in i svenska språket 
Hur var det att börja lära sig svenska?  
Ge gärna exempel på några “språkliga” minnen. 

Vad har varit lätt och enkelt att lära sig – varför och hur tror du? 

Uppfattar du något som varit svårt med att lära sig svenska? På vilket sätt har det varit svårt? Hur 
har du kommit vidare? Hur fick du hjälp? Ex. hjälp av modersmålslärare, studiehandledning eller 
annat. 
I vilka sammanhang och situationer upplever du att du lär dig svenska bäst? 
I skolan - hur är känslan när du är där? Vilket språk talar du med kompisar, i din klass, med dina 
lärare, i undervisningen? Hur tycker du att ämnen utanför svenskan fungerar? 
Om du har fritidsaktiviteter – vilket språk använder du mest då? 
Vilket språk talas hemma? 
Idag – Nutid 
Vad tänker du om framtiden? 

Upplever du att ditt språk ger dig möjligheter och eller hinder? 
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Bilaga 3  

Missivbrev till rektor 

 

Hej! 
 

Vi är två studerande vid speciallärarprogrammet med inriktning mot språk-, tal- och 
läsutveckling på Mälardalens högskola, Annelie Lindhe och Johanna Lindström Wiik, och vi 
läser sista terminen på programmet. Under denna termin ska vi genomföra vårt självständiga 
arbete. Syftet med vår studie är att öka förståelsen för hur det är att lära sig svenska som 
andraspråk och få ökad kunskap om eventuellt samstämmiga framgångsfaktorer genom att 
belysa möjligheter och hinder. Detta vill vi göra genom att intervjua elever och ta del av 
deras upplevelser och erfarenheter av sin “språkliga resa” in i det svenska språket.  
 

I vår studie kommer vi att intervjua myndiga elever i årskurs tre på gymnasiet som har 
svenska som sitt andraspråk. Dessa intervjuer bedömer vi kommer att ta mellan 30-60 
minuter per elev. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan transkriberas. Dessa 
intervjuer kommer att utgöra rådata för analys till ett resultat i vår studie.  
 

Vi skulle vilja tillfråga elever på er skola om deltagande i vår intervjustudie. Vi planerar att 
genomföra totalt 10 intervjuer som ska ingå i vår studie. Dessa samtal är frivilliga att delta i 
och eleverna kommer att bli informerade om etiska aspekter kring studien, vad det innebär 
att delta samt att de när som helst kan avbryta sin medverkan och att de är garanterade 
konfidentialitet. Vi kommer i och med detta att informera om studiens syfte. Den färdiga 
uppsatsen kommer att publiceras i databasen DIVA vilken finns tillgänglig på nätet. 
 

Utifrån hur många intresserade elever som finns tillgängliga på de tillfrågade skolorna 
kommer vi att göra ett urval av dessa grundat på våra urvalskriterier. Dessa innebär bland 
annat en strävan efter att få ett jämt fördelat antal pojkar och flickor vilket kan medföra att 
intresserade elever inte garanteras deltagande i studien.   
 

Vi önskar få hjälp med att komma i kontakt med mentorer eller undervisande lärare i svenska 
som andraspråk som kan ge oss förslag på eventuellt intresserade elever.  
 

Vi hoppas på ett samarbete och ett skyndsamt svar!  
Ni är välkomna att kontakta oss vid frågor angående studien. 
 

Med vänliga hälsningar 
Annelie Lindhe och Johanna Lindström Wiik 

 

Annelie Lindhe  Johanna Lindström Wiik 

Annelie.lindhe@kristinehamn.se Johanna.lindstromwiik@realgymnasiet.se 

076-1480954   073-6430066 

 

Handledare vid Mälardalens högskola: 
Margareta Sandström 

margareta.sandstrom@mdh.se 

  

mailto:Annelie.lindhe@kristinehamn.se
mailto:Annelie.lindhe@kristinehamn.se
mailto:margareta.sandstrom@mdh.se
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Bilaga 4  

Missivbrev till elever 

 

Hej! 
Vi är två speciallärare som studerar på speciallärarprogrammet med inriktning mot språk-, 
tal- och läsutveckling på Mälardalens högskola. Vi heter Annelie Lindhe och Johanna 
Lindström Wiik och läser sista terminen på programmet. Under denna termin ska vi 
genomföra vårt självständiga arbete och syftet med vår studie är att öka förståelsen för 
elever med svenska som andraspråk för att bättre kunna förstå vad som är lätt eller svårt i 
andraspråksutvecklingen. Vi vill få ökad kunskap om eventuellt samstämmiga 
framgångsfaktorer genom att belysa möjligheter och hinder, detta genom att ta del av 
elevers upplevelser och erfarenheter av sin språkliga resa in i det svenska språket. Vi skulle 
vilja göra en intervju med dig där du får berätta om hur det varit att lära dig svenska. Dina 
upplevelser är viktiga. 
 

I vår studie kommer vi att intervjua myndiga elever i årskurs tre på gymnasiet som har 
svenska som sitt andraspråk och vi undrar om du är en av dem som skulle kunna tänka dig 
att delta. 
 

Vi planerar att genomföra totalt 10 intervjuer som ska ingå i vår studie. Dessa intervjuer 
bedömer vi kommer att ta mellan 30-60 minuter per elev. Intervjuerna kommer att spelas in 
för att sedan transkriberas (renskrivas) med syftet att få syn på dina och andra elevers 
upplevelser av att lära sig ett nytt språk. Den här intervjun kommer att vara frivillig för dig 
som elev att delta i och du kan när som helst välja att avbryta din intervju och din 
medverkan. Materialet kommer att vara konfidentiellt, det vill säga att att det bara kommer 
att vara tillgängligt för oss två som skriver uppsatsen. Du kommer att avidentifieras i alla 
våra dokument vilket innebär att varken ditt namn, personuppgifter, klass eller skola 
kommer att vara noterat någonstans. Om det är fler än 10 elever som anmäler sitt intresse 
kan vi inte garantera att just du blir utvald att delta men vi är tacksamma för om du kan 
tänka dig medverka. 
 

Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras i databasen DIVA vilken finns tillgänglig på 
nätet. 
 

Du är välkommen att kontakta oss vid frågor angående studien. 
 

Med vänliga hälsningar 
 

Annelie Lindhe och Johanna Lindström Wiik 

 

Annelie Lindhe                                      Johanna Lindström Wiik 

Annelie.lindhe@kristinehamn.se         Johanna.lindstromwiik@realgymnasiet.se 

076-1480954                                         073-6430066 

 

Handledare vid Mälardalens högskola: 
Margareta Sandström 

margareta.sandstrom@mdh.se 


