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FÖRORD 
 
Ett stort tack till alla intervjupersoner för att de i ett stressigt 
arbete tagit sig tid att samtala kring mina frågeställningar. 
Speciellt tack till min handledare fil. dr. Bo Nilsson för en bra 
vägledning och många goda synpunkter. Ett stort tack vill jag 
rikta till fil. dr. Britten Ekstrand för engagemang och support 
under arbetets gång. Tack till Maria Gunnarsson Contassot för 
korrekturläsning och språkgranskning av uppsatsen. Tack även 
till alla andra som på något sätt bidragit till genomförandet av 
denna studie. Att skriva den här uppsatsen har varit både en 
utvecklande och en påfrestande process.  

 
Forskning är ett tålamodskrävande medvetet och systematiskt arbete 
där det kan vara långt mellan de kreativa momenten. All skapande 
verksamhet bygger /…/ på omedvetna processer, och de tar tid på sig. 
Även om man alltid är igång och läser, tänker och skriver, eller iakttar 
och lyssnar på människor, så kan det därför vara bra att stundtals 
våga ”göra ingenting”. /…/ Fantasin behöver ibland /…/ perioder av 
ineffektivitet, att bara gå och skrota i väntan på att det omedvetna 
producerar något nytt. (Ehn & Löfgren 2001: 163). 

    
 
Gerda Antti sa, vid ett besök på Pedagogen i Mölndal för några år 
sedan, att det är svårt att vara författare. Merparten av tiden ser det ut 
som om man går omkring och inte gör någonting. Man kan också få 
stå till svars för att man ligger på soffan och slöar. Det syns ju inte 
utanpå vad man gör. Folk tycker att det ser lättsamt ut. Vid sin 
skrivmaskin eller dator sitter man ju bara då och då. Det man gör där 
på soffan, eller på den vanliga vandringsrundan, är att man försöker 
fatta vad det är man ska skriva. Det handlar inte alls om att vara 
författare, sa hon. ”Författare” är ett felaktigt ord. Det borde istället 
heta ”efterfattare”. Det går inte att fatta saker och ting före. Man 
måste tänka en hel del först och då kan man kanske fatta hur det 
hängde ihop. Jag håller med henne. Det är det jag i hög grad har gjort 
i det här arbetet; efterfattat. (Bahlenberg 2001: 13). 
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Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att beskriva hur ett antal lärare upplever, resonerar 
kring, förhåller sig till och hanterar sin undervisningssituation beträffande 
elever med svenska som andraspråk. Undersökningens syfte och 
frågeställning har motiverat för intervjuer som forskningsmetod och en 
kvalitativ forskningsansats. Data har analyserats i ett sociokulturellt 
perspektiv och med teorier kring lärande och identitetsutveckling. 
Undersökningen visar hur elever med svenska som andraspråk ofta av 
lärarna beskrivs som elever med språkliga problem, vilket i sin tur 
sammankopplas med svaga elever eller elever med dyslexi. Bristande 
kunskaper i svenska hos elever med svenska som andraspråk ställer stora 
krav på både elever och lärare, då elever tvingas ta itu med dubbla 
inlärningsuppgifter och lärarna får extra arbetsuppgifter. Det framkom även 
att lärarna anser sig sakna kunskaper i att möta elever med svenska som 
andraspråk samt att det råder brist på lämplig litteratur.  
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1 INLEDNING 

Skolan, som en av samhällets viktigaste institutioner, är inte enbart en plats där elever 

tillägnar sig kunskap genom sekundär socialisation utan är också en institution där 

specifika normer, värderingar, föreställningar och synsätt reproduceras, en plats där 

medborgerlig uppfostran sker och där samhällets fortlevnad garanteras (Bunar 2001; 

Sawyer & Kamali 2006). Skolan är en institution som har mycket att berätta om vår tid 

(Runfors 2003). Den ideologiska grundsynen som råder i samhället bestämmer också 

målen och riktningen för bland annat skolans verksamhet, med andra ord, vad som är 

normalt och vad som anses vara viktigt att lära bestäms av hur samhället ser ut (Ahlberg 

2001). 

 

Sverige betraktas som ett mångkulturellt land. Den ökade etniska och språkliga 

mångfalden har fått fäste i skolans styrdokument, vilket har satt spår på skolans vardag 

och förändrat lärarnas roll. Hur har lärarnas roll förändrats? Vad förväntas av lärarna 

idag? Hur handskas de med sin nya roll?  

 

Multikulturalismen av idag anses vara misslyckad i praktiken (Bunar 2001). 

Forskningen visar att de flesta svenska lärare trots den ökade mångfalden har liten eller 

ingen kunskap om eller utbildning för denna nya roll och vad som nu förväntas av dem 

(Källström 1999). Hyltenstam & Lindberg (2004) hävdar att förändringen i 

samhällsbilden inte har lett till några grundläggande förändringar av skolans 

undervisning utan undervisning bedrivs på många håll som om ingenting hade hänt.  

 

Forskare (Bunar 2001; Ljungberg 2005) hävdar att den politiska retoriken och 

styrdokumenten säger ett medan tillämpningen i samhället är helt annan. För trots alla 

ord om mångkulturalism och tvåspråkighet i styrdokumenten verkar en homogen 

majoritetskultur och enspråkighet fortfarande vara det självklara målet i den svenska 

skolan (Löfstedt 2005). Ljungberg (2005) hävdar att mångkulturalism i Sverige ofta 

relateras till ”invandrare” och inte är något som omfattar majoritetsbefolkningen. 

Integrationsverket (2003) hävdar i sina rapporter att det idag finns ett tydligt problem- 

och bristtänkande i skolan kring elever med utländsk bakgrund. Skolorna visar sällan 
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intresse för minoritetselevernas erfarenheter och kulturella bakgrund, utan i stället 

betraktas dessa bakgrunder som ett problem för framstegen i skolan (Runfors 2003).  

 

Sveriges samhällsmodell bygger enligt många forskare fortfarande på en idé om 

assimilation, där alla förväntas smälta samman i en hegemonisk kulturform. Ronström 

(1993: 33-52) undrar: På vilka arenor gestaltas ”det mångkulturella Sverige”? För vem 

och i vilka syften beskrivs ett samhälle som mångkulturellt?  

 

Anledning till att denna uppsats blivit utförd är mitt stora intresse för mångkulturella 

frågor utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Under mina tidigare studier har jag 

uppmärksammat frågor som har med lärande i ett andraspråk att göra. C-uppsatsen 

beskriver modersmålets betydelse för individens identitetsutveckling, samt inlärningen 

av ytterligare ett språk (Nadarevic 2003).  

1.1 Studiens disposition 
Denna uppsats består av sju kapitel. Första kapitlet innehåller en inledning, studiens 

syfte och forskningsfrågor, avgränsningar och termexplikation. Det andra kapitlet består 

av tidigare forskning inom området. Tredje kapitlet Teoretiska utgångspunkter, 

innehåller de teorier som användes för tolkning av det empiriska materialet. Kapitel fyra 

fokuserar metod, insamling och bearbetning av empirin. I kapitel fem redovisas 

undersökningens resultat. Kapitel sex är ett avslutande diskussionskapitel där det 

empiriska resultatet tolkas med hjälp av teorin och tidigare forskning. Sista kapitlet 

innehåller referensförteckning av använd litteratur. 

1.2 Syfte 
Studiens syfte är att beskriva hur ett antal lärare upplever, resonerar kring, förhåller sig 

till och hanterar sin undervisningssituation beträffande elever med svenska som 

andraspråk.  

1.3 Avgränsningar 
Studiens respondenter inkluderar åtta lärare som undervisar elever med svenska som 

andraspråk dock inte i ämnena svenska som andraspråk och modersmål. Jag avgränsade 

studien genom att inte inkludera lärare som undervisar i ämnena svenska som 
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andraspråk och modersmål, eftersom de i sin utbildning kan antas ha fått särskild 

utbildning i att möta barn med svenska som andraspråk.  

1.4 Termexplikation 
I detta kapitel presenteras de olika begrepp som förekommer i den teoretiska litteraturen 

såsom begreppen invandrarelev, tvåspråkighet, modersmål och svenska som andra-

språk. Dessa termer har i litteraturen väldigt vida betydelser. Det finns ingen enighet i 

hur de ska uppfattas, utan de får olika innehåll i olika sammanhang. Eftersom begreppen 

ofta är otydliga och diffusa och utrymmen för läsarnas egna tolkningar är stora anser jag 

det nödvändigt att definiera begreppen för den här studien. I anslutning till varje 

begreppsdefiniering anges även den definition som föreliggande studie utgår ifrån. 

Respondenternas egna utryck för att beskriva nedanstående grupper har behållits i 

texten. 

1.4.1 Begreppet invandrarelev 
För närvarande finns i Sverige mer än en miljon så kallade invandrare, det vill säga 

personer antigen födda utomlands eller i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands 

(SCB 2006). Begreppet invandrarelev används ofta som en term som beskriver 

minoritetsbarn i skolåldern som har kommit till Sverige från andra länder eller är födda 

i Sverige av två utrikes födda föräldrar och som har svenska som andraspråk, likaså i 

denna studie. Skolorna, vilkas lärare intervjuades för denna studie, har rykte om sig att 

vara socialt tunga skolor, vilket länkas till att en stor del av eleverna har invandrar-

bakgrund. I de lokala medierna omnämns dessa skolor ofta som invandrartäta skolor.  

1.4.2 Tvåspråkighet 
När det gäller tvåspråkighet förs resonemang om hur väl de olika språken måste 

behärskas för att kunna tala om tvåspråkighet. Definitionerna omfattar allt ifrån full 

användning och behärskande av två eller fler språk till att endast ha en viss kunskap om 

två språk. Inlärningsmiljön och åldern när individen börjar lära sig ett andraspråk, är 

alltså några av sakerna som skiljer grupperna åt. I denna studie betraktas tvåspråkighet 

och flerspråkighet som samma företeelse. En tvåspråkig eller flerspråkig individ 

behärskar två eller flera språk, där det första språket utgörs av ett minoritetsspråk, 

medan majoritetsspråket svenska fungerar som ett andraspråk.  
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1.4.3 Modersmål 
Nationalencyklopedin (NE 2006) och Myndigheten för skolutveckling (2004) ger en 

definition av modersmål, också benämnt som förstaspråk, som det första språket som 

barnet lär sig. Om ett barn lär sig ytterligare ett språk i mycket tidig ålder anses barnet 

då ha två modersmål. I övrig litteratur kan begreppet modersmål innefatta det språk som 

eleven först lärt sig tala, det språk som eleven behärskar bäst eller det språk som talas i 

hemmet (Lahdenperä 2000). Med begreppet modersmål avses i denna studie det först 

inlärda språket.  

1.4.4 Svenska som andraspråk 
Myndigheten för skolutveckling (2004) beskriver andraspråk som det språk individen 

lär sig efter modersmålet och som talas av majoritetsbefolkningen i det omgivande 

samhället. Detta kallas för andraspråk även om det kanske är tredje, fjärde eller femte 

språket som individen lär sig. Svenska är alltså ett andraspråk för de personer som bor i 

Sverige och som har ett annat modersmål än svenska.  
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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras forskning relaterat till språk och andraspråksinlärning. Dessa 

begrepp fokuseras i hela kapitlet eftersom de är utgångspunkter för studien i stort och 

för att de löper som röda trådar genom studiens alla kapitel.  

2.1 Att lära ett andraspråk 
Andraspråksinlärning är en långsiktig process (Holmegaard & Wikström 2004). Det 

krävs mellan fem till åtta år för att lära sig det formella språk som krävs för att tillägna 

sig exempelvis skolans krav av undervisning, men undantag finns (Integrationsverket 

2003). Forskarna hävdar att ju tidigare inlärningen börjar, desto större chans att en hög 

slutnivå uppnås (Ahlsén & Allwood 2002). Författarna påtalar att de yngsta barnen, 

inlärarna, lär sig långsamt men fullständigt. Ungdomar och vuxna lär sig fortast till en 

början men de uppnår inte samma resultat som yngre inlärare med avseende på uttal och 

vissa grammatiska mönster (ibid.).  

 

I Sverige började svenska som andraspråk utforskas systematiskt under 1970-talet och 

år 1982 började beteckningen svenska som andraspråk användas (Hammarberg 2004). 

Från och med 1 juli, 1995 blev svenska som andraspråk ett eget ämne i samtliga 

skolformer med egna kursplaner och betygskriterier likvärdig med svenska (Axelsson 

2004; Skolverket 2000; Tingbjörn 2004). Sverige erbjuder lärarutbildning i svenska som 

andraspråk, en utbildning som började utvecklas vid universiteten 1973 och som år 

1988 fick sin formella status. 

 

Beteckningen svenska som andraspråk Sv2 uppfattas på många skolor som en gradering 

av svenskämnena. Löfstedt (2005) anser att benämningen svenska som andraspråk inte 

är helt adekvat för många elever som har flera språk och kanske flera modersmål i 

dagens alltmer tvåspråkiga samhälle där gränsen mellan förstaspråk och andraspråk 

blivit all mindre tydlig. Ämnet svenska som andraspråk har fortfarande en svag 

ställning, Sv2-elever omtalas fortfarande som svaga elever. Kartläggningar (Skolverket 

2000) visar att kompetensen hos många lärare som undervisar i ämnet är låg.  

När det gäller hur Sveriges minoritetselever kommer i kontakt med, använder eller lär 

sig svenska är variationen stor och kan bero på vilken ålder individen befinner sig i vid 
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ankomsten till Sverige, vilken språkmiljö individen befinner sig i, dess kontaktnät med 

omvärlden och övriga kommunikationsmöjligheter (Ahlsén & Allwood 2002). Øzreks 

(1998) undersökning kring minoritetselevers språkliga utveckling visar på ett samband 

mellan sociala kontakter genom lek, arbete och samarbete och möjligheten att individen 

från en minoritetsgrupp kan tillägna sig nuvarande landets aktuella språk. Det är dock 

viktigt att poängtera att skillnaderna i den etniska och språkliga mångfalden inte är så 

regelbundna att elever med utländsk bakgrund kan beskrivas som en homogen grupp 

med en gemensam språkproblematik (Integrationsverket 2003; Lahdenperä 2000). 

Bilden är mer komplex än så. De flerspråkiga eleverna utgör en ytterst heterogen grupp 

med varierande språklig, kulturell och social bakgrund som behärskar sina språk i 

varierande utsträckning, förhåller sig till dem på skiftande sätt och använder dem i olika 

sammanhang (Hyltenstam & Lindberg 2004).  

 

Minoritetsbarn i skolåldern som inte i tillräcklig grad behärskar undervisningsspråket 

ställs inför en utmaning att klara av den dubbla inlärningsuppgiften, nämligen att både 

lära sig ett nytt språk och samtidigt tillägna sig nya ämneskunskaper på ett språk som de 

inte fullt ut behärskar (Axelsson 2004; Holmegaard & Wikström 2004, Hyltenstam & 

Tuomela 1996; Löfstedt 2005; Nauclér 2004; Tingbjörn 2004). Bergman (2000) hävdar 

att den svenska skolan försöker klara det oftast omöjliga, nämligen att låta eleven arbeta 

på utbyggnaden av ett nytt språk utan någon bas. I bästa fall har minoritetselever 

tillägnat sig basen i sitt modersmål, men basen i svenska hos dessa elever är ofta inte 

tillräcklig för att utgöra grunden för utbyggnad, vilket enligt Bergman är, som att 

försöka bygga huset vid sidan om grunden. Medan andraspråkseleverna språkligt 

försöker komma ifatt sina enspråkiga kamrater står dessa naturligtvis inte stilla i sin 

språk- och kunskapsutveckling utan går ständigt vidare. De enspråkiga eleverna blir 

som rörliga mål för de tvåspråkiga eleverna (Axelsson 2004; Löfstedt 2005). 

Holmegaard och Wikström (2004) menar att alla lärare och all undervisning måste 

samverka på ett sådant sätt att eleverna kan tillägna sig ämneskunskaper långt innan 

andraspråket är fullt utvecklat samt att svenska som andraspråk och 

ämnesundervisningen behöver stödja och förstärka varandra. 

 

Domfors (2000) frågar sig om gruppdynamiken påverkar studieresultaten. I klasser 

spelar samspelet stor roll för hur inlärningssituationen ser ut. Att motivera eleverna till 

ökad kunskapsinhämtning är av vikt, men för att utföra detta krävs att den språkliga 
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kommunikationen fungerar utan problem. Om brister i kommunikationen uppstår 

förlorar eleverna kunskap, vilket ställer höga krav på lärarnas yrkeskunnande. Detta 

innebär pedagogiska insatser i högre utsträckning som exempelvis individualisering 

med undervisning i heterogena grupper, men även att ha insikt i den specifika kulturen, 

elevers uppväxtvillkor, nuvarande situation samt språklig insikt (ibid.). Enligt Øzrek 

(1998) betyder lärares språkuppfattning, i ett pedagogiskt sammanhang, mycket för 

deras undervisning i praktiken, likaså lärarnas kännedom och medvetenhet om begrepp 

och begreppens betydelse för elevernas språkliga utveckling. 

2.2 Fokusering på invandrarbarnens språkliga svårigheter 
Integrationsverket (2003) hävdar i sina rapporter, att trots alla ord om mångkulturalism 

och tvåspråkighet i styrdokumenten, finns det fortfarande ett tydligt problem- och brist-

tänkande i skolan idag kring elever med utländsk bakgrund. Löfstedt (2005) hävdar att 

en homogen majoritetskultur och enspråkighet fortfarande anses vara det självklara 

målet i den svenska skolan. Tvåspråkighet har fått en negativ klang i dagens samhälle 

som om det skulle vara en nackdel istället för en fördel att vara tvåspråkig. Tvåspråkig-

het eller flerspråkighet är trots allt vanligare än enspråkighet om vi ser till majoriteten 

av världens befolkning (Håkansson 2003). Ladberg (1996) förklarar att alla språk som 

används är sammansatta och uppbyggda på ett logiskt och regelbundet sätt och att det 

inte finns språk som är primitiva och outvecklade. En del forskning visar att peda-

gogernas resonemang kring minoritetsspråkselevernas skolframgång ofta kretsar kring 

språkinlärning och språkproblematik (Evaldsson 2002; Holmegaard & Wikström 2004; 

Hägerfelth 2004; Hällgren, Granstedt & Weiner 2006; Ljungberg 2005; Runfors 2003). 

 

Ljungberg (2005) hävdar att språket fungerar, i den del av skolvärlden som betraktas 

som den mångkulturella, som en förklaringsvariabel till icke godkända elever. Därför 

menar författaren att mångkulturalismen inte har slagit igenom i en svensk kontext än, 

just för att diskussionen i Sverige ofta ”stannar” vid språkliga färdigheter och brister. 

Ljungberg (2005) anser att begreppet mångkulturalism fortfarande föreställs bara vara 

något som har med invandrare, vissa skolor och vissa bostadsområden att göra och 

därför inte är något som omfattar majoritetsbefolkningen. Detta, hävdar författaren, kan 

tyckas vara paradoxalt med tanke på det slags konsensus som råder, att hela samhället 

eller Sverige är mångkulturellt. Bunar (2006) menar att det finns många rektorer och 

lärare, som undviker att betrakta sina skolor som mångkulturella, eftersom de då ofta 
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stämplas som ”invandrartäta”, vilket ger ”dåligt rykte” till skolorna. Bunar bekräftar att 

skolor i ”invandrartäta” områden kämpar med stora problem, dåligt rykte och låg status 

(Bunar 2001, 2006).  

 

Forskarna (Hällgren, Granstedt & Weiner 2006; Lahdenperä 2000; Runfors 2003) 

menar att lärare har valt den enkla lösningen, nämligen att fokusera på språkliga 

svårigheter istället för andra komplicerade frågor kring makt, integrering och 

diskriminering i klassrummet och samhället. Lahdenperä (2000) och Runfors (2003) 

menar att lärarnas fokusering på invandrarbarnets bristande svenskkunskaper handlar 

mer om lärarnas undervisningssvårigheter med att finna lämpliga arbetssätt som 

tillvaratar olika språk i inlärningen av svenskan och om deras egen arbetssituation än 

om språkinlärningssvårigheter hos barnen i fråga.  

 

Evaldsson (2002) pekar i sin forskning på motsättningar mellan att å ena sidan befrämja 

kulturell och språklig mångfald och å andra sidan att understödja färdigheter i svenska 

och som ryms inom skolans läroplan och statliga utredningar. Trots skolans satsningar 

på kulturell och språklig mångfald råder det, enligt Evaldsson, en ensidig fokus på 

färdigheter i svenska språket och svensk kultur, vilket gör barn till offer för en kulturell 

och språklig försvenskning. Evaldsson (2002) hävdar att undervisningen i modersmål 

sällan framställs som ett samhälleligt mål i sig i syfte att uppnå ett språkligt och etniskt 

varierat samhälle, utan framförallt är ett medel att förstärka kunskaper i svenska språket 

bland elever med utländsk härkomst.  

2.3 Elever med invandrarbakgrund som problemkategori 
Den ständiga språkliga fokuseringen på elever med invandrarbakgrund, främst på grund 

av deras bristfälliga kunskaper i det svenska språket, gör att eleverna uppmärksammas 

som en problemkategori och placeras i gruppen svaga elever (Granstedt 2006).  

 

Forskare hävdar att ytterst få lärare värderar minoritetselevernas erfarenheter, 

kunskaper, språk och kulturella bakgrund som en resurs för skolan. Det uppfattas istället 

ofta som ett hinder och belastning för skolarbetet (Axelsson 2004; Lahdenperäs 2000; 

Löfstedt 2005; Parszyk 1999; Runfors 2003). Øzrek (1998) har noterat att enskilda 

lärare undervärderar de språkliga färdigheter som minoritetselever har tillägnat sig före 

skolstarten och utanför skolan.  
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Runfors (2003) studie visar att skolanställda främst koncentrerade sig på de erfarenheter 

och kompetenser invandrareleverna ansågs sakna, framförallt på svenskdefinierade 

kompetenser. Dessa elever uppmärksammades främst för det de inte var samtidigt som 

de osynliggjordes som de individer de var (ibid.) Integrationsverket (2003) informerar 

att elever som konsekvent tillskrivs bilden som avvikande och vars erfarenheter 

värderas lägre tappar inlärningslusten och får svårare att lära sig. Under läsåret 1998-99 

genomfördes en etnografiskt inspirerad studie bland elever i en åk 6-klass på en skola 

där ungefär hälften av eleverna har utländsk bakgrund. Elevernas utsagor visar hur deras 

identitetskonstruktioner påverkas av den neutralisering av olikhet som görs i skolan och 

av omgivningens uppfattning om dem som i behov av försvenskning (Haglund 2004). 

Författaren hävdar att eleverna själva verkar uppleva kravet på svenskhet och betoning 

av det svenska språket som motsägelsefullt då det står i kontrast till den kulturella, 

etniska och språkliga mångfald som omger dem både i skolan och på fritiden. Ladberg 

(1996) hävdar att de elever som talar med brytning lätt blir bedömda som mindre 

kompetenta än vad de egentligen är.  

 

Enligt Lahdenperä (2000) är det vanligt inom skoladministrativa sammanhang att elever 

med invandrarbakgrund förknippas med problem och svårigheter. Exempelvis jämförs 

eller jämställs invandrarelever med elever som har dyslexi eller läs- och 

skrivsvårigheter, det vill säga mångkulturell likställs med funktionshinder. Ofta ses 

eleven som problem eftersom den ger läraren en större arbetsbörda. Lahdenperä (2000) 

anser att de senaste läroplanerna för skolan, Lgr 80 samt Lpo 94, samlar ihop grupperna 

handikappade och invandrare under den gemensamma rubriken ”barn med särskilda 

behov”. Elevkategorin ”barn med särskilda behov” innebär enligt författaren att 

eleverna i något hänseende avviker från den normala eleven och därför också anses vara 

resurskrävande för skolan. Skolverket (2007) konstaterar i sin lägesbedömning 2006 att 

vissa skolor har svårt att skilja på språksvårigheter och andra särskilda stödbehov.  

 

Lahdenperäs (2000) studie visar tydligt dominans av negativa aspekter hos lärare 

beträffande elevers invandrarbakgrund. Sammanställningen visar att ingen av lärarna i 

studien visar en entydigt positiv attityd i förhållande till elevens invandrarbakgrund 

medan 70 procent av de undersökta lärarna uppfattar någon sida i elevens 

invandrarbakgrund som negativ för skolarbetet. Lärare i svenska som andraspråk och 
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svenska klasslärare fanns med bland de mest negativt kategoriserande lärarna. 

Lahdenperä (2000) bedömer studieresultaten som tillräckligt signifikanta för att kunna 

dra slutsatsen att diskrimineringen av elever med invandrarbakgrund är allmänt 

förekommande bland undersökta lärare. En annan intressant uppgift som framkom i 

studien är att majoriteten av lärarna med mångkulturell bakgrund intog ett icke-

kategoriserande förhållningssätt i relation till elever med invandrarbakgrund, vilket kan 

bero på deras erfarenheter och relationer baserade i olika kulturella - och mångkulturella 

kontexter (ibid.).  

 

Vanligt är att lärarna upplever mest svårigheter i bemötandet och hanterandet av 

invandrarpojkar (Lahdenperä 2000). Författaren anser att pojkarna i sin tur blir 

syndabockar på vilka lärarna projicerar sina egna brister och undervisningssvårigheter. 

Att höras och synas mer än de flesta är en strategi som elever med utländsk bakgrund 

kan välja om de känner sig nedvärderade av medlemmarna i den dominerande 

majoritetsgruppen (Haglund 2004).  

 

Bunar (2006) anser att det alltför mycket kretsar kring den enskilda individens bristande 

kunskaper i det svenska språket, och att problematiken ofta förläggs hos individen, vissa 

områden och vissa skolor, vilket gör att integrationen därmed blir deras bekymmer och 

ansvar men ingenting för den stora majoriteten. Reduceringen av den komplexa 

verkligheten kring skolor i de utsatta områdena, med alla strukturella svårigheter i form 

av utbildningssystemets organisation, bristande kunskaper om hur lärarna ska arbeta 

med tvåspråkiga barn, bostadssegregation, diskriminering, omgivningens attityder - till 

individuella språkbekymmer anser Bunar (2006) är högst problematiskt.  

 

Lahdenperä (2000) menar att en omformulering av problemet är nödvändig där 

utgångspunkten i tänkandet om skolsvårigheten hos problemindividen överflyttas till 

problemgenererande system. Enligt Bunar (2006) ligger ansvaret hos rektorer och 

lärare.  

2.4 Lärarnas kompetens 
Trots att elever med utländsk bakgrund utgör en betydande del av elevunderlaget i 

många svenska skolor hävdas det att många av dagens lärare har liten eller ingen 

kunskap om denna nya roll och vad som förväntas av dem. Skolverksamheten bedrivs 
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fortfarande på många håll som om ingenting har hänt, vilket ämnas åtgärdas via 

satsningar på lärarutbildningen (Granstedts 2006; Hyltenstam & Lindberg 2004; 

Källström 1999; Löfstedt 2005; Sandell Ring 2006; Sercu 2006).  

 

En vanlig strategi bland lärarna är att lägga vikt vid en anpassning till den svenska 

normen och att tona ner de kulturella olikheterna för att undvika att rikta extra 

uppmärksamhet mot minoritetseleverna (Parszyk 2002). Lärarna väljer alltså en strategi 

av likabehandling för att bli betraktade som neutrala och rättvisa mot alla elever, en 

strategi som i stället för att utjämna olikheterna ofta leder till att minoritetseleverna blir 

”osynliga” i stället för ”vanliga”. Den här strategin härrör ur en strävan att inte 

diskriminera någon, men leder till att majoritetens kultur och intressen behåller sin 

dominerande ställning, medan andra perspektiv ignoreras (ibid.). Viljan att göra 

invandrarbarnen jämlika via utjämning i förhållande till det svenska gör i sin tur att de 

framstår som defekta (Runfors 2003). 

 

Under våren 2005 genomfördes en kartläggning av undervisade lärare i ämnet svenska 

som andraspråk på grundskolorna i en svensk kommun. Resultatet visar att antalet 

utbildade lärare med mer än 20 poäng i ämnet är få och att det är vanligt med 

undervisande lärare utan någon adekvat utbildning (Sandell Ring 2006). En del annan 

forskning (Hyltenstam 2000, Myndigheten för skolutveckling 2004; Skolverket 2003) 

tyder på samma resultat; att undervisningen i svenska som andraspråk ute i skolorna 

oftast ges av lärare som inte har någon utbildning alls i ämnet, vilket är förödande för 

eleverna.  

 

Hyltenstam (2000) hävdar att en elev som undervisas av en lärare med 

högskoleutbildning i svenska som andraspråk är självklart i en mycket bättre position än 

den elev som undervisas av en outbildad lärare. Okvalificerad kunskap om hur 

andraspråksutveckling går till hos barn leder till att många barn felaktigt blivit bedömda 

som helt svensktalande. Att avgöra vilken typ av undervisning i svenska som bäst 

gagnar den enskilda eleven kräver alltså en hög kompetens hos lärare och skolledare 

samt relevanta diagnos- och bedömningsinstrument. Avsaknaden av tydliga kriterier 

och bedömningsinstrument har bidragit till att beslut om vilka elever som ska läsa 

svenska som andraspråk ofta fattas på slumpmässiga grunder snarare än på välgrundade 

och kvalificerade bedömningar av elevernas språkliga behov (Hyltenstam & Lindberg 
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2004). Felbedömningen kan, enligt Hyltenstam (2000), leda till att dessa elever hamnar 

i åtgärder som gäller barn med specifika svårigheter istället för åtgärder som har med 

språkutveckling att göra.  

2.5 Sammanfattning 
Andraspråksinlärning anses vara en långsiktig process. Forskarna anser att ju tidigare 

inlärningen börjar, desto större chans har individen att uppnå en hög slutnivå. För 

inlärare innebär andraspråksinlärning ofta dubbla inlärningsuppgifter, att både lära sig 

ett nytt språk och samtidigt tillägna sig nya ämneskunskaper på språket som de inte fullt 

ut behärskar. De flerspråkiga eleverna utgör en heterogen grupp som behärskar sina 

språk i varierande utsträckning, förhåller sig till dem på skiftande sätt och använder dem 

i olika sammanhang med högst varierande språklig, kulturell och social bakgrund. 

Bakgrundsfaktorer som tid i landet, språk- och kulturavstånd, ålder, tidigare skolgång, 

bostadsområdets och skolans sammansättning, pedagogernas utbildning och det 

politiska arbetssätt som dominerar är faktorer som ofta förbises i sammanhanget. 

 

Forskarna hävdar att det finns ett bristtänkande i skolan idag kring elever med utländsk 

bakgrund och att homogen majoritetskultur och enspråkighet fortfarande anses vara det 

självklara målet. Ljungberg hävdar att mångkulturalism föreställs bara vara något som 

har med invandrare att göra och inte är något som omfattar majoritetsbefolkningen, 

vilket kan tyckas vara paradoxalt med tanke på det slags konsensus som råder om vårt 

svenska samhälle som mångkulturellt. Enligt Lahdenperä är det vanligt inom 

skoladministrativa sammanhang att elever med invandrarbakgrund jämförs med elever 

som har dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter, det vill säga att mångkulturellt likställs 

med funktionshinder. Evaldsson hävdar att undervisning i modersmål sällan framställs 

som ett samhälleligt mål i sig i syfte att uppnå ett språkligt och etniskt varierat samhälle, 

utan framförallt är ett medel att förstärka kunskaper i svenska hos elever med utländsk 

härkomst.  

 

Dagens lärare anses ha liten eller ingen kunskap om att möta elever med svenska som 

andraspråk. Lärare anses inte värdera minoritetselevernas erfarenheter, kunskaper, språk 

och kulturella bakgrund som en resurs för skolan. Det uppfattas istället som ett hinder 

och belastning för skolarbetet. Okvalificerad kunskap om hur andraspråksutveckling går 

till hos barn tros leda till felbedömningar som i sin tur kan leda till att elever blir 
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föremål för felaktiga åtgärder. Lärarna anses ofta välja en strategi av likabehandling för 

att bli betraktade som rättvisa mot alla elever, vilket i stället för att utjämna olikheterna 

leder till att minoritetseleverna blir ”osynliga”. Runfors hävdar att lärare främst 

koncentrerar sig på de erfarenheter invandrareleverna anses sakna och att lärarnas 

resonemang kring minoritetsspråkselevernas skolframgång ofta kretsar kring 

språkinlärning och språkproblematik. Vissa forskare tolkar det som att lärare medvetet 

har valt att fokusera på invandrarbarnets bristande svenskkunskaper och språkliga 

svårigheter istället för att ta itu med mer komplicerade frågor kring makt, integrering 

och diskriminering i klassrummet och samhället. Att invandrarelever uppmärksammas 

främst för det de inte är samtidigt som de osynliggörs som de individer de är anses 

påverka deras identitetskonstruktion.   
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Detta kapitel behandlar teorier som användes för tolkning av det empiriska materialet 

och består av två delar. Den första delen behandlar teorier knutna till individens 

identitetsutveckling och identifiering, den andra delen behandlar 

språkutvecklingsteorier. Jag har valt att utgå ifrån Meads symboliska interaktionism, 

Vygotskijs och Bourdieus sociokulturella perspektiv med fokus på språket som 

människans viktigaste verktyg.  

3.1 Språk och identitet 
Vilket språk vi talar är inte en särskilt viktig del av vår identitet om vi tillhör 

majoritetsbefolkningen (Ahlsén & Allwood 2002). För minoriteter i ett land, blir språket 

en tydlig del i den identitet som tillskrivs dem av andra och i deras upplevelse av vilka 

de är.  

 

Individens identitet är inte oföränderlig och inte naturligt given (Haglund 2004). De 

kulturer, språk och rötter som individen växer upp med sätter spår och påverkar vilka 

identiteter som formas. Vidare i livet sker en ständig påverkan beroende på de diskurser, 

referensramar, språk och identiteter som råder och som har störst inflytande för tillfället 

(ibid.).  

 

Enligt Mead kan ingen människa bli mänsklig utan sociala relationer (Johansson & 

Miegel 2002). Vi människor uppfattar oss inte genom att iaktta oss själva utan vi förstår 

oss i första hand utifrån andra människors ståndpunkter. Det är först, i relation till andra 

människor och genom andra människors ståndpunkter, som vi genomgår en, för 

identiteten, nödvändig utveckling. Eftersom vi står i olika relationer till olika människor 

blir vi därmed också olika personer för olika människor (ibid.).  

 

Eftersom individens identitet formas i dialog med andra individers uppfattningar om 

och förväntningar på individen betraktas inte identitet som fixerad, enhetlig och 

självständig (Haglund 2004). Istället är den oförutsägbar, har en öppen karaktär, är 

situations-, kontext- och tidsberoende och konstrueras på nytt i varje ny situation och i 

varje nytt sammanhang (ibid.). Även Andersson, Persson och Thavenius (1999) hävdar 
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att identiteten inte är något självklart fenomen, utan kan förändras och fyllas med nytt 

innehåll och få nya former. Begreppet identitet skall åtskiljas från begreppet roll, 

eftersom roll är mer ombytligt än identitet. Identiteten är djupare och kan förändras 

under en längre period (ibid.). 

 

Att ha en identitet kan tolkas som att ha en personlighet eller ett ”jag” (Ljungberg 

2005). Mead menar att jaget är specifikt för människan då människan är den enda 

varelse som kan vara både subjekt och objekt, det vill säga människan kan både uppleva 

fenomenen och vara medveten om denna upplevelse (Cuff & Payne 1992). Enligt Mead 

är ”jaget” inte en egenskap som vi föds med utan något som vi förvärvar med tiden i 

interaktion med andra (Bauman 1992). Vår jagkänsla delar Mead i två aspekter: I och 

me. I är ett subjekts-jag och står för jagets innersta kärna, den del av vårt medvetande 

där de sociala kraven analyseras och värderas. I behandlar de intryck som me får från 

omvärlden. Me är ett objekts-jag och står för jagets yttre del som utgörs av individens 

uppfattning om andra människors uppfattning om henne. De processer varigenom våra 

jag formas kallas för socialisation och är en process som pågår livet igenom i olika 

stadier. Primärsocialisation är det stadiet individerna går igenom i barndomen och som 

framförallt utspelas i samspel med signifikanta andra (betydelsefulla människor). 

Sekundärsocialisation är nästföljande stadium, då individen övertar förväntningar från 

samhället och den generaliserade andre, det vill säga alla andra människor ute i världen 

(Bauman 1992; Cuff & Payne 1992). 

 

Enligt Mead är det inte bara enskilda personer som vi står i relation till, utan till hela 

den gemenskap som vi ingår i. För att kunna ingå i gemenskapen måste vi lära oss det 

språk, de normer och regler, föreställningar och attityder som gäller inom den 

(Johansson & Miegel 2002). Vårt liv präglas av vilka grupper vi tillhör och vilka vi 

utesluter, hur grupperna påverkar vårt beteende, samt vilka vi är i andras ögon. Bland de 

distinktioner och indelningar som vi har förmågan att göra ingår också skillnaden 

mellan ”vi” och ”de”, där den första kategorin omfattar den grupp som vi tillhör och 

förstår medan den andra kategorin omfattar dem som vi inte kan eller vill tillhöra. Dessa 

kategorier har betydelse tillsammans och i sin motsättning till varandra, eftersom den 

ena kategorin inte kan existera utan den andra. ”Vi” existerar så länge ”de” finns. Vår 

identitet är beroende av de grupper vi tillhör, men den bildas även genom att negationen 

utesluts; de anade egenskaper som kännetecknar ”dem”. Det är genom definieringen av 
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”dem” som vi definierar ”oss” själva. ”Vi” är allt som ”de” inte är, ”dem” är motsatsen 

till ”oss”. Utan en möjlighet att ställa ”oss” i motsats till ”dem” skulle vi ha svårt att 

formulera vår identitet (Bauman 1992).  

 

Individens språkbruk är nära knutet till den sociala verklighet som individen speglar sig 

i (Haglund 2004). Utifrån individens språkbruk kan relativt säkra förutsägelser göras 

exempelvis om individens sociala miljö och position (ibid.). Bourdieus centrala tes är 

att talare skapar yttranden i relation till en marknad som bestämmer och värderar de 

formulerade yttrandena. Talare försöker få tillgång till det språkliga kapital som krävs 

och för att vinna tillträde försöker de forma sina yttranden efter de krav som den 

språkliga marknaden ställer (Stroud 2004). På den språkliga marknaden är det talarnas 

värde som står på spel. Där uppstår värderingar mellan talarnas inte bara språkliga utan 

även sociala meriter som kön, ålder, religion, ekonomisk och social status (Bourdieu 

1997). 

 

Bourdieus begrepp habitus innebär att samhällets olika sociala strukturer som klass, 

kön, ålder och utbildning, finns inprogrammerade och inskrivna i varje enskild individ 

och utgör ett slags kognitiva eller mentala strukturer som bestämmer hur individen 

uppfattar, förstår, värderar och handlar i den värld hon lever i. Varje enskild individ har 

sin egen habitus nedlagt i kroppen, den är omedveten och kan inte styras med viljan. 

Människor från samma samhällsklasser eller sociala skikt tenderar att ha likartad 

habitus och då talas det om klasshabitus. Enligt Bourdieu förändras habitus mycket 

långsamt. Individen kan därför uppfattas som utvald att inneha en viss position livet 

igenom (Johansson & Miegel 2002). 

3.2 Språk och kommunikation 
Vygotskij (1999) hävdar att all utveckling sker i interaktion, likaså språkinlärning. Varje 

barn behöver inte skapa sig ett eget språk, meningen är att barnen ska tillägna sig det 

färdiga språket från de vuxna i omgivningen. Barnet kan, enligt Vygotskij, alltid göra 

mer och lösa svårare uppgifter i samarbete och under handledning än på egen hand. 

Zone of proximal development (ZPD) beskriver avståndet mellan vad en individ kan 

prestera ensam och utan stöd samt vad individen kan prestera under handledning och 

samarbete då den mer kompetente vägleder den mindre kompetente (Dixon-Krauss 

1996; Säljö 2000). Genom samarbete höjs barnets förmåga till en högre intellektuell 
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nivå. Om inte miljön som barnet lever i skapar nya uppgifter och nya krav åt barnen i 

puberteten, och om det inte med hjälp av nya mål väcks och stimulerar intellektets 

utveckling, då kommer inte alla möjligheter som finns nedlagda i tonåringens tänkande 

att utvecklas. På så sätt försenas tänkandets utveckling och de högre formerna av 

tänkande riskerar att aldrig uppnås (Vygotskij 1999). 

 

Vygotskij (1999) anser att språkets primära funktion är kommunikation. Språket ses 

som ett medel för social samvaro, ett medel för yttranden och förståelse. Centralt i 

Vygotskijs språksyn är att språk och tänkande är oskiljaktiga. Enligt Vygotskij har 

tänkandet sitt ursprung och utvecklas i interaktionen med andra människor. 

Utvecklingen av barnets tänkande är alltså beroende av att barnet behärskar tänkandets 

sociala verktyg, det vill säga språket (ibid.).  

 

Barnet upptäcker inte språkets betydelse genast och en gång för alla, utan det är en i stor 

omfattning komplicerad genetisk process enligt Vygotskij (1999). Varje ord fungerar 

från början som en dold generalisering, de mer generella begreppen, som blomma, 

uppstår ofta tidigare hos barnet än de mer speciella, som ros. Generalisering och en 

vidare utveckling av ordets betydelse blir möjlig när kommunikationen utvecklas.  

 

Enligt Dewey (1999) lever människor tillsammans i ett samhälle i kraft av det de har 

gemensamt. Kommunikationen är det sätt genom vilket människor får något 

gemensamt. Genom kommunikationen får vi ta del av vad andra har tänkt och känt och 

vi påverkas på ett eller annat sätt. Kommunikation med omgivningen innebär tillgång 

till en utvidgad och förändrad erfarenhet. Denna process utökar och belyser 

erfarenheten, likaså stimuleras och berikas fantasin, den leder även till ansvarstagande 

och skapar förmåga till tal och tanke.  

 

Varje individ och varje grupps livserfarenheter försvinner med tiden. Samhällets 

fortsatta existens är beroende av att en ständig överföring och förmedling mellan 

generationerna pågår, vilket sker genom vårt sätt att handla, tänka och känna. För att 

gruppens liv ska kunna föras vidare är utbildning och fostran nödvändig enligt Dewey 

(1999). Ett socialt liv kräver inte bara undervisning och lärande för den egna framtiden 

utan själva processen att leva tillsammans är utvecklande. Utan denna förmedling kan 

inte det sociala livet fortsätta (ibid.).  
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3.2.1 Begreppsbildning 
Vygotskij (1999) jämför vad han kallar de vardagliga och de vetenskapliga begreppens 

utveckling i skolåldern. Inlärningen av vardagliga begrepp bygger på empirisk 

erfarenhet och sker i samspel med familj, släktingar och vänner. Inlärningen av 

vetenskapliga begrepp sker hos barnet i skolmiljöer och i förhållandet lärare – elev.  

Enligt Paulin (1994) kan ett språk läras på två olika sätt, vilket motsvarar Vygotskijs 

ovannämnda terminologi: 

1. Informell inlärning – sker i hemmet med familjen, bland kamrater och bekanta. 

Motsvarar Vygotskijs vardagliga eller icke-formella (spontana) begrepp. 

2. Formell inlärning – sker i skolmiljön med pedagogens hjälp. Motsvarar Vygotskijs 

vetenskapliga eller formella (teoretiska/akademiska) begrepp.  

 

När det gäller inlärningen av ett nytt språk, hävdar Vygotskij, att individens modersmål 

och det främmande språket ömsesidigt bidrar till varandras utveckling. Inlärningen av 

ett andraspråk anses vara en icke-spontan språkprocess, vilket också jämförs med 

inlärningen av akademiska begrepp. På samma sätt som vetenskapliga/formella 

begreppens utveckling sker med hjälp av vardagliga/icke-formella begrepp utvecklas 

också inlärningen av ett nytt språk utifrån individens första språk som, enligt Vygotskij 

är en spontan språkprocess. Vygotskij poängterar alltså att vidare utveckling och tillväxt 

av de vetenskapliga begreppen hos barnet ovillkorligen måste stödja sig på en viss grad 

av mognad av de vardagliga, spontana begreppen samt att inlärningen av ett 

främmande språk stödjer sig på kunskapen som individen har inom det första språket - 

modersmålet. Avbruten eller bristande utveckling av modersmålet antas undergräva de 

begreppsliga och de känslomässiga förutsättningarna för utveckling av ett andra eller 

ytterligare ett språk (Stroud 2004). 

 
Tabell 1. Den informella inlärningens betydelse för den formella.  

Informell inlärning 
(Sker i hemmet i samspel med familj och vänner) 

Formell inlärning 
(Sker i skolan i förhållandet lärare/elev) 

Vardagliga begrepp 
(icke-formella/spontana begrepp) 

Vetenskapliga begrepp 
(formella/teoretiska/akademiska begrepp) 

Spontan språkutveckling 
(modersmålet) 

Icke spontan språkutveckling 
(inlärningen av ett främmande språk) 
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3.3 Sammanfattning 
 
Individens identitet ses som föränderlig, formas kontinuerligt och i samspel med andra 

människor. Mead betraktar ”jaget” som bestående av två aspekter: I och me. I anses 

behandla de intryck som me får från omvärlden medan me tycks utgöras av individens 

tolkning om andra människors uppfattning om henne. Processen då individer förstår sig 

själva utifrån andra människors uppfattningar kallas för socialisation och två olika faser 

utskiljs: primär- och sekundärsocialisation. Den första fasen sker i barndomen i 

samspel med betydelsefulla eller signifikanta andra. Nästföljande fas sker då 

individerna börjar överta förväntningar från övriga i samhället det vill säga 

generaliserade andre. Grupper som individen tillhör eller utesluter bedöms forma 

individens identitet, gruppkategorierna ”vi” och ”de” anses vara beroende av varandra. 

Bauman anser att ”vi” existerar så länge ”de” finns samt att det är genom definieringen 

av ”dem” som vi definierar ”oss” själva.  

 

Språket är enligt Vygotskij en viktig del av identiteten och betydelsefull för 

utvecklingen av denna. Språkinlärningen sker i interaktion med andra. Det språkliga 

kapital som individen besitter speglar, enligt Bourdieu, talarens kompetenser och värden 

på den språkliga marknaden. Bourdieu anser även att habitus (omedvetna mentala 

strukturer nedlagda i kroppen som inte kan styras med viljan) styr hur en individ 

uppfattar, förstår, värderar och handlar i den värld hon lever i. Vygotskij menar att när 

det gäller språkutveckling utvecklas generella begrepp (som blomma) ofta tidigare hos 

barnet än speciella (som ros). Inlärningen av vardagliga begrepp sker i interaktionen 

med signifikanta andra medan inlärningen av vetenskapliga begrepp sker i skolmiljön 

och i förhållande lärare - elev. Enligt Vygotskij kan barnet alltid lösa svårare uppgifter i 

samarbete och under handledning än på egen hand. Med uttrycket zone of proximal 

development (ZPD) beskriver författaren avståndet mellan vad en individ kan prestera 

utan stöd och vad individen kan prestera under samarbete. Inlärningen av modersmålet 

menar Vygotskij är en spontan språkprocess medan inlärningen av ett andra språk 

hävdas vara icke-spontan språkprocess. Den icke-spontana språkprocessen stödjer sig, 

enligt Vygotskij, på det spontana på samma sätt som utvecklingen av vetenskapliga 

begrepp sker med hjälp av vardagliga begrepp.  
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4 METOD 

I nedanstående kapitel beskrivs och diskuteras den metodologiska ansatsen, vilka 

datainsamlingsmetoder som använts samt hur föreliggande studie har genomförts. 

Kapitlet behandlar även de etiska överväganden som gjorts.  

4.1 Litteratursökning 
Mycket av litteraturen i denna uppsats söktes systematiskt via olika bibliotekskataloger 

och ämnesdatabaser som den pedagogiska databasen Eric, Elin@Kristianstad, Unesco, 

Ingenta Connect, Academic Search Elite/Ebsco, Emerald, Projekt MUSE, Ulrich´s 

Periodicals Directory - alla tillgängliga via Högskolan Kristianstads bibliotek. 

Encyclopaedia Britannica Online, Nationalencyklopedin (NE), det nationella 

biblioteksdatasystemet Libris, Mediearkivet, Press Text, Artikel Sök samt Uppsök har 

också varit till hjälp. En del statistik hämtades från faktadatabasen statistiska 

centralbyrån (SCB). Aktuell forskning inom ämnesområdet hittade jag även hos olika 

myndigheter som Skolverket (www.skolverket.se), Myndigheten för skolutveckling 

(www.skolutveckling.se), Integrationsverket (www.integrationsverket.se) samt 

sektioner som Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet 

(www.biling.su.se), Institutet för svenska som andraspråk, Göteborgs universitet 

(http://svenska.gu.se/isa) och Nationell centrum för SFI och svenska som andraspråk 

(http://www1.lhs.se/sfi). Tidskrifter som Pedagogisk forskning i Sverige, Pedagogiska 

magasinet, Svenskan i tiden, Språk och stil, Språken i Norden, Språkvård, Invandrare 

och minoriteter (I & M) har också varit en inspirations- och kunskapskälla. Min 

informationssökning efter relevant litteratur har underlättats avsevärt av Lorentz (2001) 

förteckning över forskning om mångkulturalism i Sverige utifrån ett pedagogiskt 

perspektiv. 

 

Jag strävade efter vetenskapligt material samt primära källor då de ger högre 

tillförlitlighet än sekundära källor. Trunkering (exempelvis bilingual*), boolska 

operationer (exempelvis bilingual AND Sweden NOT deaf) och en generell 

kombination av följande nyckelord användes: tvåspråkighet, flerspråkighet, 

andraspråk, svenska som andraspråk, minoritetsgrupper. En översättning av 

nyckelorden till engelska förekom. 

24 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolutveckling.se/
http://www.integrationsverket.se/
http://www.biling.su.se/
http://svenska.gu.se/isa
http://www1.lhs.se/sfi


 

4.2 Val av metod 
Till skillnad från Kvale (1997) och Larsson (1993) hävdar Åsberg (2000) att begreppet 

metod står för det datainsamlande tillvägagångssättet som anger hur man går till väga 

och därför går det inte att tala om metod som kvantitativ eller kvalitativ. Däremot, 

hävdar Åsberg (2000) kan data vara kvantitativa eller kvalitativa, det vill säga 

representera eller belysa kvantitativa eller kvalitativa egenskaper hos objektet. 

Distinktionen kvantitativ/kvalitativ är alltså endast giltig vad gäller olika typ av data. 

Kvalitet och kvantitet avser egenskaper hos objekten eller fenomenen vi söker kunskap 

om, inte sättet vi går till väga när vi skaffar oss information om dessa egenskaper 

(ibid.). Kvantitativa data är numeriska och redovisas i siffror medan kvalitativa data 

består av ord och kallas icke-numeriska. Numeriska och icke numeriska data är ofta 

komplementära när det gäller att belysa olika problem, vilket innebär att det ena inte 

utesluter det andra (ibid.).  

 

Både Åsberg (2000) och Kvale (1997) är av samma åsikt att metoden inte kan väljas i 

förväg utan att valet styrs av frågeställningen och fenomenet vi ska studera. I mitt fall 

har undersökningens syfte och frågeställning motiverat en kvalitativ forskningsansats 

med intervju som forskningsmetod. Intervjuer är lämpliga att genomföra då man vill 

förstå hur den intervjuade tänker och känner samt vilka erfarenheter den har (Trost 

2005).  Syftet med intervjun är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld, 

fånga erfarenheter och innebörder i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening 

(Kvale 1997). Genom intervjun kan den intervjuade förmedla sin situation till andra ur 

ett eget perspektiv och med egna ord. Den intervjuade får utrymme att formulera sina 

tankar och erfarenheter men även en möjlighet att gå tillbaka och revidera eller utveckla 

sina svar. Intervjuns validitet kan kontrolleras när det gäller relevans under tiden som 

data samlas in. Intervjuer ger möjlighet för forskare att återvända och komplettera med 

ytterligare frågor, vilket dock inte varit aktuellt i denna studie.  

 

Att genomföra intervjuer kan ha sina nackdelar eftersom kommunikationen styrs av 

vissa teman och frågor. Intervjupersonerna kan ha svårt för att öppet svara på frågor då 

de blir skrämda av exempelvis forskarens intervjuprotokoll och bandinspelningen. 

Intervjupersonernas unikhet gör det svårt att generalisera studiens resultat men 

möjligheten finns då jag försökt vara noggrann i min metodbeskrivning. Jag hoppas att 
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denna studie kan bidra med heuristisk värde, det vill säga att läsaren genom 

framställningen i viss utsträckning kan övertygas om att se någon aspekt av 

verkligheten på ett nytt sätt.  

4.2.1 Intervjuguide 
Enligt Kvale (1997) är den kvalitativa forskningsintervjun tekniskt sett varken ett öppet 

samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Den kan vara mer eller mindre 

strukturerad, det vill säga tillrättalagd i förväg. Den kan genomföras enligt en 

intervjuguide som koncentrerar sig runt vissa teman. Enligt Trost (2005) innehåller 

intervjuguiden inte några frågor utan endast ett fåtal frågeområden/delområden. 

 

I denna studie har jag valt att använda mig av intervjuer grundade på en intervjuguide. 

Efter att ha formulerat undersökningens syfte, skissade jag på en intervjuguide, det vill 

säga bestämde de teman som jag ville diskutera kring med var och en av mina 

respondenter. Utifrån studiens syfte utformades åtta teman och alla åtta kretsar kring 

målgruppen jag skulle intervjua, alltså lärare. Jag valde att under intervjuns gång med 

var och en av mina respondenter beröra följande åtta teman: metoder, upplevelser, 

visioner, begreppstolkning, resurser, samarbete, interaktion och kommunikation och 

undervisningsmål. En mer detaljerad beskrivning av varje tema redovisas i tabell 3. 
Tabell 2. Intervjuguide 

Metoder Upplevelser Visioner  

Begrepp  LÄRARE Resurser 

Samarbete Interaktion/kommunikation Undervisningsmål 
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Tabell 3. Intervjuguidens temaområden  

METODER Lärarens egna tillämpade pedagogiska metoder som används 
och som anses vara viktiga och givande.   

UPPLEVELSER Lärarens egna upplevelser kring undervisningssituationen med 
elever med svenska som andraspråk. 

VISIONER Lärarens personliga åsikt om och kring skolans vision. 

BEGREPP Lärarens upplevelse/förklaring kring begreppen tvåspråkighet, 
modersmål och svenska som andraspråk. 

 

 

RESURSER 

Pedagogiska och ekonomiska resurser tillgängliga för 
undervisningen och dess fördelning. Pedagogiska resurser 
omfattar bland annat lärarnas kompetens, utbildning, 
förespråkade metoder, läromedel, erfarenheter, tid för 
planering med mera. Ekonomiska resurser innebär de 
ekonomiska medel som skolan och lärarna har tillgängliga att 
forma utbildningen med. 

SAMARBETE Eventuellt samarbete med övriga organisationer utanför 
skolverksamheten. 

INTERAKTION/ 

KOMMUNIKATION 

Lärarens egna upplevelser kring samspelet lärare/elev, dess 
fördelar och nackdelar. 

UNDERVISNING/ 

MÅL 

Lärarens eget sätt att undervisa; lärarens personliga mål kring 
elevens utveckling. 

4.3 Urval 
Skolorna där de intervjuade lärarna arbetar omnämns ofta i de lokala medierna som 

socialt tunga skolor, vilket implicit länkas till att en stor del av eleverna har 

invandrarbakgrund. Intervjuer utfördes med sammanlagt åtta lärare; fyra lärare från två 

olika kommunala grundskolor samt fyra lärare från en och samma kommunala 

gymnasieskola.  
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Tabell 4. Respondenternas organisationstillhörighet och kön 
  

 
Kommunal 
grundskola  

I 
 

 
Lärare 1 (♂) 
--------------- 
Lärare 2 (♂) 
 

 
Respondent 1 
------------------ 
Respondent 2 
 

 
 

Kommunal 
grundskola  

II 
 

 
Lärare 3 (♀) 
--------------- 
Lärare 4 (♀) 
 

 
Respondent 3 
------------------ 
Respondent 4 
 

 
 
 
 

Kommunal 
gymnasieskola

III 
 

 
Lärare 5 (♀) 
--------------- 
Lärare 6 (♂) 
--------------- 
Lärare 7 (♂) 
--------------- 
Lärare 8 (♀) 

 
Respondent 5 
------------------ 
Respondent 6 
------------------ 
Respondent 7 
------------------ 
Respondent 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att komma i kontakt med respondenterna använde jag mig framförallt av skolornas 

hemsidor på nätet samt de befintliga personallistorna. Lärare som undervisar i ämnen 

svenska som andraspråk samt modersmål exkluderades, slumpmässigt urval skedde av 

de övriga. Könsfördelningen är jämn, med fyra kvinnor och fyra män, men är dock 

ingenting som eftersträvades i denna studie.  Första kontakten med respondenterna togs 

via e-mail då jag översände en förfrågan om intresset att delta i studien.   

4.4 Intervjugenomförande 
Intervjuerna inleddes med en kort presentation av undersökningens bakgrund och syfte. 

Intervjupersonerna informerades om att deltagandet är frivilligt samt att resultatet av 

undersökningen kommer att behandlas konfidentiellt och endast i detta forskningssyfte. 

Jag har gemensamt med respondenterna kommit fram till att de ska förbli anonyma på 

grund av ämnets känslighet och även för att öka chansen att få så sanningsenliga svar 

som möjligt. Intervjuerna genomfördes genom personlig direktkontakt med en 

respondent i taget i trevliga miljöer på respondenternas respektive skolor. 

Respondenterna var tillmötesgående och intresserade av studien. Varje intervju varade i 

cirka 60 minuter och alla intervjuer spelades in på band efter att respondenterna givit sitt 

samtycke till detta. Ljudinspelningen av intervjuerna gav mig en större möjlighet att 
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observera andra förekommande signaler som exempelvis respondenternas kroppsspråk, 

gester och mimik. I enlighet med Brinkmann och Kvale (2005) har det varit viktigt för 

mig att inte bara aktivt lyssna till vad som sägs och hur det sägs utan även att lägga 

märke till vad som inte sägs och försöka identifiera en del tyst kunskap. Jag undvek 

ledande intervjufrågor och fokuserade istället på frågor med öppen karaktär där 

respondenterna fick berätta fritt.  

4.5 Intervjuanalys 
Kvale (1997) hävdar att intervjuer sällan analyseras direkt från bandinspelningar, utan 

det vanliga är att skriva ut den bandade intervjun till en skriftlig text. Efter själva 

intervjuinspelningen gjordes en transkribering av bandmaterialet från en form (talspråk) 

till en annan (skriftspråk). Att skriva ut intervjuer har varit en tolkande process i sig, ett 

nödvändigt moment som hjälpt mig mycket. Till nackdelarna hör att det tar tid att lyssna 

till banden samt att spola dem fram och tillbaka under transkriberingen. Vid sex, av 

sammanlagt åtta intervjuer, hade jag assistans vid intervjugenomförandet och transkri-

beringen av densamma. Respondenternas utsagor i form av citat är exakt återgivna.  

 

Efter transkriberingen av bandmaterialet har en viss meningskoncentrering gjorts. 

Meningskoncentrering innebär att de meningar som intervjupersonerna uttryckt 

formuleras mer koncist (Kvale 1997). Meningskoncentrering har underlättat att 

upptäcka de dominerande temana, räkna yttranden som anger lika eller olika attityder 

till ett fenomen och att formulera rubriker.   

4.6 Etik 
Ämnet för studien är av känslig karaktär, då det bygger på enskilda individers tankar 

och upplevelser kring samhället, skolan och den rådande situationen kring elever med 

svenska som andraspråk, och därför har jag varit noga med att försöka nå upp till de 

forskningsregler och principer som gäller för forskare.  

 

Larsson (1993) hänvisar till forskning som påpekar att ett högt etiskt värde kan reducera 

andra kvaliteter i en studie och att en konflikt mellan validitet och etik kan uppstå. Mina 

slutsatser har jag kunnat belägga med full tydlighet utan att jag riskerat att kränka 

respondenternas integritet. 
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Konfidentialitetskravet (HSFR 1999) har jag uppfyllt genom att dölja vilka skolor som 

varit involverade i studien samt trygga total anonymitet så att enskilda individer inte kan 

identifieras. Respondenterna är anonymiserade och för att jag ska kunna hantera 

materialet har jag istället numrerat intervjuerna.  

 

Jag har även tillgodosett öppenhetskravet, självbestämmandekravet och autonomikravet 

(HSFR 1999) genom att informera samtliga om syftet med studien, upplysa om att 

deltagandet är frivilligt, uppge att alla insamlade uppgifter behandlas konfidentiellt och 

endast i detta forskningsändamål. Jag lät respondenterna bestämma var och när 

intervjun skulle äga rum. Alla intervjuer genomfördes på respondenternas respektive 

skolor, alltså av respondenterna redan kända miljöer.  

 

Forskarens bakgrund och intressen påverkar i alla studier i större eller mindre grad 

beroende på vad som fokuseras och hur forskaren tolkar det synliga. Det finns alltså 

alltid en risk att forskaren ”feltolkar” materialet genom att läsa texterna ur ett specifikt 

perspektiv. Enligt Larsson (1993) finns det alltid en tolkning i allt meningsfullt 

tänkande; ”fakta” är alltid perspektivberoende. Vi har alltid en förförståelse om det som 

skall tolkas. Att redovisa förförståelsen är inte lätt. När det gäller att redovisa min 

förförståelse har jag deklarerat mina personliga erfarenheter som kan vara betydelsefulla 

och relevanta samt även redovisat de tolkningar och hypoteser som tidigare formulerats, 

vilka då utgör utgångspunkten för att närma sig det som skall tolkas. Lahdenperä (2000) 

menar att forskarens inverkan på forskningsprocessen kan betraktas på två olika sätt: 

antigen som en resurs och tillgång eller som en begränsande och hindrande faktor.  

 

Lahdenperä (2000) menar att känslor och känslomässig närhet till forskningsområdet 

inte behöver utgöra ett hinder i forskningsprocessen, utan att det kan finnas områden 

som inte är möjliga att studera utan erfarenheter, upplevelser och en känslomässig 

närhet till forskningsområdet i fråga. Känslor kan alltså vara viktiga och till hjälp i 

studier av relationsmässiga fenomen. Möjligtvis kan min egen invandrarbakgrund och 

närvaro ha haft betydelse för intervjupersonernas formuleringar då de eventuellt försökt 

vara mer positiva mot ”invandrare” än vad som skulle ha varit fallet om jag varit 

svensk. Kanske har jag med min invandrarbakgrund i vissa fall lättare kunnat identifiera 

nyanser, skiftningar och liknande.  
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5 RESULTAT 

Detta kapitel behandlar resultatet av intervjuerna och är indelat i två underrubriker: 

andraspråk som en brist och synen på andraspråkseleven som problem. Syftet med 

uppsatsen var att beskriva hur ett antal lärare upplever, resonerar kring, förhåller sig till 

och hanterar sin undervisningssituation beträffande elever med svenska som andraspråk.  

5.1 Andraspråk som en brist 
Samtliga respondenter beskriver elever med svenska som andraspråk som elever med 

språkliga problem och under samtalens gång kretsar respondenternas fokus för det 

mesta kring invandrarelevernas bristfälliga språkkunskaper. Några (1, 3 och 6) tydliggör 

dock att det språkmässigt är stor spridning bland elever med svenska som andraspråk 

och tillägger att språkproblematiken även omfattar elever som har svenska som sitt 

modersmål. Därför menar respondenterna 1 och 2 att det är av stor vikt att som lärare 

kunna se individen istället för att se på elever med svenska som andraspråk som på en 

genuin grupp. 

 

En av faktorerna som tros (2, 3, 5 och 8) påverka inlärningssituationen hos elever med 

svenska som andraspråk är den korta vistelsetiden i Sverige.  
Om en [nyanländ] elev bör gå i årskurs åtta så blir man placerad i årskurs åtta. Efter 

ett år så går man ut nian med IG i svenska, engelska och matte och då är det inte så 

konstigt. Han eller hon har bara bott här [i Sverige] i knappt två år. Respondent 2 

Invandrarelevernas korta vistelsetid i Sverige och åldersplaceringen av invandrarelever i 

klasser ledder, enligt respondent 2, vidare till andra problem som exempelvis 

missvisande statistiska redovisningar då en invandrartät skola jämförs med en icke 

invandrartätskola inom samma kommun. 
Det är ingen rättvis bild som visar hur många som är godkända respektive inte 

godkända i olika ämnen. För om man tar samma kriterier för två helt skilda skolor 

/…/ skola i X1 [icke invandrartät område] där det är tjugo stycken som inte är 

godkända och så tittar man på X2 [invandrartät] skola där det är femtio som inte är 

godkända – på samma kriterier. Det är vilseledande, det är inte samma sak. De som 

inte är godkända härifrån [den invandrartäta skolan X2] är det på grund av andra 

faktorer, det är inte samma faktorer där [på den icke invandrartäta skolan i X1]. Det 

har att göra med att de [elever från den invandrartäta skolan X2] inte har språket. De 

har bara varit här [i Sverige] i två år. Kort tid.  Respondent 2 
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Majoriteten av respondenterna (1, 3, 4, 5, 6, 7 och 8) upplever att språksvårigheten hos 

en del elever med svenska som andraspråk leder till dubbla inlärningsuppgifter där 

eleven får kämpa med både språket och allting annat som de ska lära sig. Enligt 1, 5, 6 

och 7 medför detta ofta stora krav och extra arbete för lärarna i form av att de tvingas 

söka efter enklare texter samt förklara fler antal gånger.  

 

På de undersökta skolorna finns resurscentra med specialpedagoger, kuratorer, 

skolsköterskor, elevassistenter, svenska som andraspråks lärare, modersmålslärare samt 

personal med invandrarbakgrund, vilka fungerar som stöd och hjälp till både elever och 

lärare. En skola (ii) har fyra specialpedagoger att tillgå, övriga två skolor (i och iii) har 

en specialpedagog var. Respondenterna på skolor med endast en specialpedagog anser 

inte att detta är tillräckligt men menar att det även finns andra resurser som exempelvis 

lärare i svenska som andraspråk som elever och lärare kan ha till sitt förfogande. En 

respondent (4) utrycker osäkerhet om svenska som andraspråkslärare skall räknas in i 

skolans resurscenter. 

 

Som en lösning på invandrarelevernas språksvårigheter föreslås (1 och 7) extra 

undervisning i svenska tills tillräckliga kunskaper uppnås för att sedan utöka med övriga 

ämnen. Enligt respondenterna (1, 2, 6 och 8) är dock elever med svenska som 

andraspråk inte alltid intresserade av för förslaget om extra undervisning i svenska. 
Eleverna med svenska som andraspråk anser sig vara lika duktiga på svenska som 

många elever med svenska som modersmål är och vill därför undvika att sorteras ut.  

Respondent 6 

 

Eleverna med svenska som andraspråk upplever undervisningen i svenska som 

andraspråk som ett misslyckande eftersom elever med olika språkkunskaper och 

olika språknivåer blandas i en och samma klass. /…/ Begreppet svenska som 

andraspråk upplevs som negativt. Respondent 2  

 

Eleverna med svenska som andraspråk vill inte lämna sin ordinarie klass för att få 

svenskundervisning. Respondent 1 

 

Respondenternas utsagor tyder på ett missnöje när det gäller inlärningen av svenska 

som andraspråk bland både invandrarelever och deras lärare. Frågan är vad kan det bero 

på?  
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Så här berättar en av respondenterna (8), en kvinnlig lärare i 35-års åldern, om första 

mötet med invandrareleverna.  
Framförallt har jag personligen haft problem med [invandrar] killarna. /…/ Första 

gången jag hade killar, då hade jag åtta, nio invandrarkillar och de bara satt och 

kastade suddgummi och betedde sig allmänt dåligt. Jag skrek till och sa till att nu får 

ni ge er, det här accepterar inte jag och då lämnade alla klassrummet och gick till 

rektorn och sa att henne vill vi inte ha. Vi fick ta diskussionen, jag lärde mig 

någonting av det. För så här kan inte jag bete mig mot den här gruppen för då 

kommer inte jag någonstans. Då är min kursplan helt åt skogen. /…/ Utan jag fick 

ändra min pedagogik gentemot dem och på så sätt vinna tillbaka respekt. För jag 

förlorade all respekt från början där. Man lär sig hela tiden. Respondent 8 

Mötet skedde i samband med lärarens första anställning som gymnasielärare i ett 

praktiskt ämne på en invandrartät gymnasieskola. Vad är det som gör att läraren inte var 

förberedd på att möta elever med en annan bakgrund än svensk? Respondenten själv (8) 

förklarar att lärarutbildningen inte lär ut samma kunskaper till alla studerande. 
Om man utbildar sig till svenska som andraspråks lärare, så får man helt andra 

kunskaper än om du utbildar dig till lärare i ett yrkesämne. Du har inte alls samma 

insikt i hur det är att ha en blandad klass. /…/ Hur är det att ha elever med 

invandrarbakgrund?  

Respondent 8 

Hur är detta möjligt då alla lärare idag oavsett vilket ämne de undervisar i har 

flerspråkiga elever? Hälften av respondenterna som intervjuades för denna studie (1, 4, 

7 och 8) anser att det brister på lärarutbildningen då det inte lärs ut tillräckligt om mötet 

kring barn med svenska som andraspråk och är något som många lärare behöver mer 

kunskap kring. Respondenterna 3 och 4 berättar även om att det råder brist på adekvata 

läromedel och övrig särskild anpassat material för elever med svenska som andraspråk. 

5.2 Synen på andraspråkseleven som problem 
Att elever med svenska som andraspråk primärt beskrivs som elever med 

språksvårigheter, leder i sin tur till att de kopplas samman med elever i behov av 

särskilt stöd och andra svårigheter. Flertal gånger under intervjuernas gång har elever 

med svenska som andraspråk sammankopplats med svaga elever och elever med 

dyslexi. 
Skolan ställer upp väldigt mycket för personer med både vad det gäller 

invandrarbakgrund men även med dyslexi och andra svårigheter. /…/ Det är samma 

sak, svenskarna som har dyslexi eller andra svårigheter, de [invandrarelever] har 
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precis samma problem. /…/ När det gäller språkmässigt så är 

invandrareleverna/dyslexieleverna tycker jag är ganska likvärdiga. Respondent 8 

 

Skulle behövas bättre material för SVA elever, kombinerat kanske SVA och svaga 

elever. Respondent 3 

 

Respondent 5 har under intervjuns gång flertal gånger uttryckt sin tillhörighet med 

uttryck som våra svenska elever; det är likadant för våra elever som är svenska; våra, 

alltså de svenska ungdomarna och ungdomarna ifrån den andra kulturen trots att 

hennes klass och hela skola (iii) för övrigt till stor del består av elever med en annan 

etnisk och kulturell bakgrund än svensk. Under samma intervju påpekade lärare 5 att på 

skolan har elever och lärare en bra relation sinsemellan och att det inte finns några 

uppdelningar i ”vi” och ”de”, i ”svenskar” och ”invandrare”.  

 

Enligt en av respondenterna (8) har vissa invandrarelever anammat den svenska 

kulturen och ”följt in i mönstret”. Andra som inte gjort det anses ”avvika från 

mönstret”, vilket anses leda till konflikter. De invandrarelever som inte sticker ut och 

avviker är, enligt respondenten, de som har följt det ”rätta” mönstret - det svenska 

systemet.  
Vi har väldigt många invandrarelever på skolan. /…/ Vi har en [invandrar] elev - 

alla älskar honom. Sen så finns det någon som har attityd och som inte blir 

accepterad på grund av ens attityder, ens sätt. Man ska vara kul och tuff och inte visa 

ödmjukheten, då kan det uppstå konflikter på grund av det. /…/ Och så har det varit 

invandrarkillar som har varit så inne i det svenska systemet att man inte ens har 

tänkt på att de är en invandrarelev, för att de beter sig precis som resten av klassen 

och har följt in i mönstret. Sedan finns det de som avviker från mönstret och inte 

beter sig alls på samma sätt. Respondent 8 

Ovanstående citat uttrycker även att det finns många invandrareelever på skolan men att 

endast en elev är omtyckt. Uttalandet ”vi har en [invandrar] elev, alla älskar honom” kan 

tolkas av läsaren som att läraren menar att elever med utländsk bakgrund generellt 

innebär något som inte kan älskas och att denna elev är ett sällsynt undantag. 

 

En annan respondent (7) anser att elever med invandrarbakgrund i allmänhet har ett 

annat temperament samt att olika åsikter, traditioner, religioner och beteenden leder till 

kulturkrockar.  
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Sedan har de ett annat temperament. /…/ Och sedan är det naturligtvis kulturkrockar 

för att alla inte har samma åsikter, traditioner, religion, hur man ska bete sig. Då 

kommer de i konflikt med vårt system och vet inte hur de ska bete sig ibland och då 

blir det fel. Respondent 7 

Uttrycket ”vårt system” exkluderar elever med svenska som andraspråk ur ”systemet”. 

Många uttalanden tyder på att respondenterna själva identifierar sig endast med sina 

svenska elever. 
Det kanske finns två /…/ svenska 2 elever som har problem och så finns det en 

vanlig [skratt] alltså en svensk elev som har problem och då måste jag anpassa till 

alla de tre. Respondent 6 

 

Respondent 2, som själv har en invandrarbakgrund, tror sig å andra sidan betyda mycket 

för invandrareleverna och deras fastställande av identitet. Respondenten själv trivs med 

en sådan roll och anser att det är svårt för många ungdomar med invandrarbakgrund att 

känna tillhörighet dels för att det råder en brist på lämpliga personer att identifiera sig 

med och dels för att frågorna som vem jag är och var hör jag hemma är allmänt svåra 

att besvara. 
Vi vet många ungdomar som säger: Jag är inte svensk. Jag är alban, irakier eller 

somalier. Så grejen är att de aldrig har satt sina fötter varken i Somalia, Kosovo eller 

Irak. Så de känner inte till det där landet. Det enda landet de känner till är här 

[Sverige]. Risken är att de inte känner det här landet tillräckligt bra för att kunna 

komma in. Var hör jag hemma är viktigt och det är ingen lätt fråga för en tonåring. 

Det är ingen lätt fråga för en vuxen, så det är absolut ingen lätt fråga för någon som 

är 13, 14, 15 år. Respondent 2 

 

Majoriteten av respondenterna uttryckte sig positivt kring olika kulturkunskaper, 

tvåspråkighet och modersmål men ingen av dem angav att det är något som de använder 

sig av i undervisningen. I diskussionen kring skolans vision berör respondenterna (1, 2, 

3, 4, 5, 7 och 8) begrepp som integration, värderingar, demokratiska värden, den 

personliga integriteten, öppenhet, elevinflytande, godkänt i kärnämnena, trygghet, 

trivsel och välmående. Intressant att notera är att ingen av respondenterna på någon 

skola säger att de arbetar mot rasism och diskriminering. 
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras undersökningens empiriska resultat i relation till uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter och till tidigare forskning. 

6.1 Svenska språket i fokus 
Elever med svenska som andraspråk beskrevs, av samtliga respondenter i studien, som 

elever med språksvårigheter, vilket överensstämmer bra med resultaten från tidigare 

forskning (Evaldsson 2002; Holmegaard & Wikström 2004; Hägerfelth 2004; Hällgren, 

Granstedt & Weiner 2006; Ljungberg 2005; Runfors 2003) som visar på samma 

resultat. Nämligen att minoritetsspråkselevernas skolframgång ofta kretsar kring 

språkinlärning och språkproblematik samt att elevernas etniska och språkliga mångfald 

ständigt omvandlas till en fråga om färdigheter i det svenska språket. Enligt Hällgren, 

Granstedt och Weiner (2006), Lahdenperä (2000) och Runfors (2003) kan lärarnas 

fokusering på invandrarelevernas bristande svenskkunskaper handla om andra 

svårhanterliga företeelser som exempelvis: frågorna kring makt, integrering och 

diskriminering samt lärarnas undervisningssvårigheter med att finna lämpliga arbetssätt 

som tillvaratar olika språk i inlärningen av svenskan. Så kanske även i detta fall med 

tanke på att hälften av respondenterna i studien inte anser sig ha erhållit någon kunskap 

alls under sin lärarutbildning om hur man bemöter barn med svenska som andraspråk. 

Forskare som Granstedts (2005), Löfstedt (2005), Sandell Ring (2006) Sercu (2006) och 

Tingbjörn (2004) har i sin forskning poängterat att på lärarutbildningen bör alla 

blivande lärare få bättre kunskap om att hantera kulturella och etniska olikheter samt 

kunskaper i andraspråksinlärning då flerspråkiga elever angår alla lärare oavsett vilket 

ämne de undervisar i.  

 

Elever med svenska som andraspråk anses språkligt komma för tidigt till gymnasiet där 

de börjar med svåra ämnen och program, vilket leder till dubbla inlärningsuppgifter hos 

eleven, nämligen att både lära sig ett nytt språk och samtidigt tillägna sig nya 

ämneskunskaper på ett språk som de inte fullt ut behärskar. Även andra forskare 

(Axelsson 2004; Holmegaard & Wikström 2004, Hyltenstam & Tuomela 1996; Löfstedt 

2005; Nauclér 2004; Tingbjörn 2004) har uppmärksammat problematiken i form av 

dubbla inlärningsuppgifter. Elevernas bristande språkkunskaper anses leda till en extra 
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uppgift för lärarna, som exempelvis att leta efter lättare texter, vilket också tyder på att 

nuvarande skolmaterial inte är anpassat för elever med svenska som andraspråk, något 

som flera respondenter i studien vittnade om. Enligt respondenterna råder det brist på 

läromedel och övrig särskild anpassat material för elever med svenska som andraspråk, 

vilket innebär att lärarna inte kan använda sig av befintliga böcker och hjälpmedel då de 

är utformade för andra elever än dem de har framför sig. Trots att samtliga respondenter 

var av uppfattningen att invandrareleverna hade svårare att uppnå studiemålen på grund 

av brister i det svenska språket, framkom det inte att det fanns någon form av strategi 

eller handlingsplan utarbetad för hur eleverna med utländsk bakgrund skulle kunna 

stödjas för att uppnå bättre studieresultat. Det viktigaste ansågs, av de intervjuade 

respondenterna i studien, vara att höja kompetensen i det svenska språket hos elever 

med svenska som andraspråk. Respondenterna hävdar dock att eleverna med svenska 

som andraspråk inte alltid är intresserade av extra undervisning i svenska, vilket hos 

dem handlar om en rädsla för särskiljande.  

 

I undersökningen framkom att det ofta är stor variation i svenskkunskaper bland elever 

med svenska som andraspråk, samt att språkproblematiken inte bara är kopplad till 

elever med svenska som andraspråk utan även till elever som har svenska som sitt 

modersmål. Även Ahlsén och Allwood (2002) hävdar att variationen är stor när det 

gäller hur minoritetselever kommer i kontakt med, använder, eller lär sig svenska, vilket 

anses bero på vilken ålder individen befinner sig i vid ankomsten till Sverige, vilken 

språkmiljö individen befinner sig i, dess kontaktnät med omvärlden och övriga 

kommunikationsmöjligheter. Endast några respondenter i studien har nämnt elevernas 

korta vistelse tid i Sverige i samband med språksituationen hos elever med svenska som 

andraspråk.  

6.2 Andraspråkseleven som problem 
Författare som Axelsson (2004), Lahdenperä (2000) och Löfstedt (2005) har i sin 

forskning anmärkt på att ytterst få lärare värderar invandrarbarnens tillgångar som 

resurs för skolan utan dessa förstås istället ofta som ett hinder i skolarbetet. Ingen av 

respondenterna i min studie uppgav att elevernas kulturella mångfald används som en 

tillgång i undervisningen. Att invandrareleverna inte har en bakgrund i en ”svensk” 

kontext och därmed är inte bekanta med ”svenska” normer och värdesystem tycks 

försvåra i undervisningen. Runfors (2003) hävdar i sin studie att skolanställda 
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koncentrerar sig främst på de erfarenheter och kompetenser invandrareleverna ansågs 

sakna, framförallt svenskdefinierade kompetenser.  Respondenterna i studien ansåg som 

särskilt besvärligt då eleverna saknar vissa ”svenska” begrepp eller händelser. 

Respondentens (4) uttryck ”det är inte så att tomten kommer till alla barn” bekräftar att 

det inte är de erfarenheter som elever med svenska som andraspråk har utan de 

erfarenheter som de saknar som står i fokus.  

 

Enligt Lahdenperä (2000) är det vanligt att mångkulturalism jämställs med 

funktionshinder och att elever med invandrarbakgrund jämförs med elever som har 

dyslexi och med svaga elever. Flera av respondenterna i studien har vid några tillfällen 

förknippat elever med utländsk bakgrund med elever som har dyslexi och med svaga 

elever. Respondenternas uttryck så som ”våra svenska elever” ”en vanlig [svensk] elev” 

samt ”vårt system” exkluderar elever med svenska som andraspråk ur ”systemet” och 

leder till en indelning i ”vi” och ”de”. Studiens resultat visar att elever med svenska som 

andraspråk kopplas samman framförallt med det de inte är, vilket kan påverka deras 

självbild om de tillskrivs egenskaper och en social position som inte överensstämmer 

med hur de uppfattar sig själva. Att dessa barn uppmärksammas som en barlast kan 

tänkas påverka deras identitet. Integrationsverket (2003) visar i sin rapport hur elever 

som konsekvent tillskrivs bilden av sig själv som avvikande och som uppfattar att de 

egna erfarenheterna värderas lägre får svårare att lära sig och tappar också lusten. 

Lahdenperä (2000) hävdar att det är vanligt att lärare upplever mest svårigheter i 

bemötandet och hanterandet av invandrarpojkar, vilket också en respondent i studien 

beskrev som särskilt besvärligt. Lahdenperä (2000) anser att pojkarna i många fall 

utnämns till syndabockar på vilka lärarna projicerar sina egna brister och 

undervisningssvårigheter.  

 

Att lärarnas bedömning av eleverna i första hand rör sig kring ”det svenska” leder till att 

elever med svenska som andraspråk kan oroa sig över att de inte känner någon 

delaktighet i ”det svenska”. De kulturer, språk och rötter som individen växer upp med 

sätter spår och påverkar vilka identiteter som formas (Haglund 2004). Om lärare i ord 

och handling inte respekterar elevens ursprung och förutsättningar får eleven gradvis en 

negativ självuppfattning, det vill säga eleven intar omgivningens föreställning om sig 

själv och sin kultur. Enligt Mead (Johansson & Miegel 2002) förstår vi människor oss 

själva i första hand utifrån andra människors ståndpunkter. Elever med svenska som 
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andraspråk kan ha svårt att hitta lämpliga individer inom skolvärlden att identifiera sig 

med eftersom lärare med utländsk bakgrund är få. Detta kan tänkas störa 

socialisationsprocessen som eleverna går igenom i skolåldern. Enligt Bauman (1992) är 

vår identitet beroende av de grupper vi tillhör, men bildas även genom de egenskaper 

som kännetecknar ”dem”.  

 

Om den sociala omgivningen visar negativa attityder till minoritetsspråk anammas detta 

lätt av barnet och hindrar en gynnsam tvåspråkighetsutveckling. Øzrek (1998) har i sin 

undersökning noterat att enskilda lärare undervärderar de språkliga färdigheter som 

minoritetselever har tillägnat sig före skolstarten och utanför skolan. Ett mer respektfullt 

förhållningssätt till barnens två kulturer och tvåspråkighet skulle kunna gynna barnens 

självförtroende och begreppsutveckling. Risken blir att vi får brottas med elevens 

negativa värderingar av det egna språket, som vi själva skapat genom att osynliggöra 

elevens språkliga interaktionsmönster då bland annat barnets modersmål flyttas ut från 

den ordinarie skoldagen. Vygotskijs antagande om att spontana begrepp tillägnade 

genom samarbete i accepterande miljöer är viktiga för barnens vidare språkliga 

utveckling uppmärksammas inte. Enligt Vygotskij (1999) höjs barnets förmåga genom 

samarbete men om inte miljön som barnet lever i skapar nya krav åt barnen i puberteten 

då kommer inte alla möjligheter som finns nedlagda i tonåringens tänkande att 

utvecklas. 

6.3 Framtida forskning 
Denna studie har endast berört en liten del kring skolsituationen för elever med svenska 

som andraspråk. I ett framtida arbete hade det varit intressant att genomföra en mer 

djupgående undersökning som inkluderar lärare som undervisar i svenska som 

andraspråk och modersmål, vilka jag exkluderat i detta arbete. Det skulle även vara 

intressant att se på ämnet ur minoritetselevernas perspektiv. Hur upplever eleven lärares 

förhållningssätt? Andra lämpliga ämnen för undersökning kan vara läromedel, 

metoderna, upplägget och kraven kring undervisningen i svenska som andraspråk i syfte 

att försöka ge en helhetsbild av hur vi möter unga människor ur språkliga och kulturella 

minoritetsgrupper i samhället. 
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