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Sammanfattning  

Syftet med denna studie har varit att belysa hur elever med utländsk bakgrund upplever sina 

kunskaper inom det svenska språket och i så fall på vilket sätt de anser att dessa kunskaper 

påverkar deras möjligheter till inlärning. För att uppfylla syftet med undersökningen har jag valt 

att utgå från följande frågeställning: 

 

• Upplever elever med utländsk bakgrund att deras kunskaper i svenska språket påverkar deras 

möjligheter till inlärning? På vilket sätt i så fall? 

För att uppfylla uppsatsens syfte och söka svar på frågeställningen har studien utgått ifrån 

kvalitativa intervjuer med 10 elever på en gymnasieskola i Uppsala. Intervjuerna fokuserar således 

på elevernas egna upplevelser av sina kunskaper i svenska språket och sin förmåga till inlärning. 

Utifrån dessa elevers utsagor bygger jag min studie om deras kunskaper i svenska språket och 

inlärning. Intervjuerna är grunden för denna uppsats, men jag behandlar även tidigare forskning 

och teorier. Forskningen rör svenska som andraspråk, teorier om förstaspråk- och 

andraspråksinlärning, socio-kulturella teorier samt teorier om lärande m.m.  

Resultatet av intervjuerna i kombination med tidigare forskning och teorier tyder på att även om 

flerspråkighet i sig inte innebär ett hinder för lärande och utveckling möter den som kommer till 

ett nytt land stora språkliga utmaningar, inte minst inom skolan. Förmågan att lära sig ett nytt 

språk är ofta god hos barn som kommer till ett nytt land i 9-10 årsåldern, men denna kunskap blir 

ofta ytlig särskilt om barnen bor i ett mångkulturellt område. Empirin visar att elevers kunskaper i 

svenska språket påverkar deras utveckling och lärande på ett negativ sätt. Detta sker framförallt 

för att elever med utländsk bakgrund har svårt att förstå teoretiska begrepp. Något annat som 

påvisats utifrån undersökningen är att eleverna också uppfattar textskrivande och läsförståelse 

som svårt. Utöver detta resulterande empirin i att många av eleverna kände sig också övergivna 

av sina lärare och menade att de inte fick den hjälp och det stöd de behövde. Som hinder för 

lärande och utveckling tog eleverna också upp bristande motivation och koncentrationsförmåga. 

 

 

 

Nyckelord: elev, upplevelse, inlärning, utländsk bakgrund, utlandsfödda, språkkunskaper, 

modersmål, förstaspråk, andraspråk. 
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Bakgrund 
 
Denna studie genomförs i syfte att undersöka det eventuella sambandet mellan elevers kunskaper 

i det svenska språket och dess påverkan på dessa elevers möjligheter till inlärning. Detta är av 

didaktisk relevans eftersom man som lärare med största sannolikhet kommer att möta elever med 

utländsk bakgrund och då är det viktigt att ha förståelse och strategier för att möte dessa elever 

på ett sätt som är så utvecklande för dem som möjligt. Vi strävar efter en skola som är likvärdig 

för alla och en skola där alla har samma möjligheter oberoende av vilket modersmål man har. 

Därför är det viktigt att man som lärare har kunskap om sådant som kan innebära ett problem i 

lärandet för elever så att man kan ha detta perspektiv i baktanken för att ta hänsyn till det i 

undervisningen. Vidare är detta också viktigt ur ett politiskt sammanhang i och med att 

andraspråksinlärare är en stor del av Sveriges befolkning, och är även ett omtalat ämne. 

Skolpolitiken har ständigt diskuterats, där man diskuterat hur andraspråksinlärning ska ske på ett 

så bra sätt som möjligt för att skapa ett inkluderande samhälle och på så vis skapa framtidens 

invånare.  

Efter år av omfattande undersökningar i skolan har det visat sig att elever med utländsk bakgrund 

överlag och allt oftare uppnår sämre studieresultat än elever med svenskfödda föräldrar.  Detta 

innebär dock inte att alla elever med utländsk bakgrund presterar sämre i skolan än elever med 

svenskfödda föräldrar eller att flerspråkighet ska ses som en nackdel eller som ett problem 

(Larsson, 2011, s. 15). Utifrån Skolverkets årliga statistik har det framkommit att elever med 

utländsk bakgrund är överrepresenterade i den kategori av elever som inte uppnår de mål som 

Skolverket och styrdokumenten uppställer (Skolverket, 2008, s. 8).  Detta innebär att dessa elever 

troligen kommer att uppnå ett sämre studieresultat än övriga elever. En fråga som ställs efter att 

ha tagit del av sådan statistik är hur det kommer sig att elever med utländsk bakgrund i högre 

grad missar styrdokumentens mål i jämförelse med etniska svenskar? En hypotes kan vara att det 

har att göra med elevernas språkkunskaper i det svenska språket. Fokus för min uppsats kommer 

därför att vara att undersöka hur elever med utländsk bakgrund upplever sina kunskaper i det 

svenska språket och om de upplever att dessa kunskaper på något sätt påverkar deras inlärning. 

 

I Skolverkets rapport kan man också läsa om undervisning i svenska som andraspråk. Tanken är 

att denna undervisning skall underlätta inlärning för elever med utländsk bakgrund samtidigt som 

deras språkutveckling skall påskyndas. Hyltenstam och Lindberg menar dock i sin studie att den 

svenska skolan inte förmår att ta vara på elevers intressen eller erbjuda dem en undervisning som 

utgår ifrån deras individuella förutsättningar. En bidragande orsak till elevernas låga studieresultat 

kan därför sägas vara för att undervisningen i svenska som andraspråk inte uppnår de krav som 

styrdokumenten kräver. Vidare menar Hyltenstam och Lindberg att en annan orsak kan vara att 
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styrdokumenten i sig själva är otydliga vilket kan resultera i en sådan situation. (Hyltenstam & 

Linberg, 2004, s. 17).   

 

Ämnet diskuteras även ur ett samhälleligt perspektiv i styrdokumenten som berör både grund- 

och gymnasieskolan som helhet och de enskilda programmen. I dokumentet Läroplan, examensål 

och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Läroplan Gy11) kan man läsa:  

 

”… Kan använda sina kunskaper som redskap för att reflektera över sina erfarenheter 
och sitt eget sätt att lära (Läroplan Gy11, s. 10). Genom att arbeta med språket i alla 
ämnen utvecklar eleverna sin förmåga att argumentera och uttrycka ståndpunkter samt att 
söka, sovra och bearbeta information (Läroplan Gy11, s. 33). Eleverna ska också utveckla 
ett yrkesmässigt språkbruk som fungerar i olika situationer med ett ordförråd som är 
relevant för yrket i både svenska och engelska (Läroplan Gy11, s. 23). 

 

Som det kan utläsas finns det mycket stöd i styrdokumenten för att språkutveckling ska och bör 

ske hos elever. Språkanvändande och de möjligheter och svårigheter elever för med sig i 

skolvärden är viktiga att handskas med precis som lärande och identitet är viktiga och relevanta 

element.   

 

Gunn Imsen tar också i sin studie upp vikten av att undervisning anpassas efter olika elevers 

förutsättningar och att dessa förutsättningar inte bara rör kunskaper utan också identitet och 

kultur. Hon menar att elever inte kan ses som en stor klump, utan de ska istället betraktas som 

enskilda elever och behandlas utifrån sina egna förutsättningar (Imsen, 2006, s. 25).  
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Syfte och problemformulering  

Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa hur elever med utländsk bakgrund upplever sina kunskaper 

inom det svenska språket och i så fall på vilket sätt de anser att dessa kunskaper påverkar deras 

möjligheter till inlärning. Vidare är syftet med denna studie att belysa vilka upplevelser och 

attityder andraspråksinlärare har för att hjälpa ämneslärare att delvis förstå och få en insyn i hur 

en liten grupp andraspråksinlärare uppfattar ämnesundervisning. Syftet är sedan att denna insyn 

på problematiken ska leda till förbättring i undervisning med andraspråksinlärare.  

 

Frågeställning  

Upplever elever med utländsk bakgrund att deras kunskaper i svenska språket påverkar deras 

möjligheter till inlärning? I så fall på vilket sätt? 
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Teori och tidigare forskning  

Detta avsnitt ger läsaren en översikt över teori och tidigare forskning kring de områden som 

berör studien och dess empiri. Bland annat beskrivs språk i allmänhet i detta avsnitt samt hur 

utlandsfödda elever tar till sig inlärning av kunskap med hjälp av ett andraspråk i kombination 

med sitt modersmål. Vidare beskrivs formell och informell inlärning tillsammans med annan 

relevant teori.  

Språk - vad är det?  

Gunilla Ladberg tar i sin studie upp bland annat vad språk har för mening i människans vardag 

och vad språk egentligen innebär. Det hon påpekar är att språket är en del av allas vår vardag. Vi 

har alla en uppfattning kring vad ett språk är och vilka olika typer av språk som finns i vårt 

samhälle och i världen i stort. Som med allt som vi ser som en naturlig del av vårt liv är det 

kanske inte så ofta man reflekterar över vad det vi kallar språk egentligen är. Enligt Ladberg 

måste människan tillägna sig olika typer av förmågor för att kunna säga att man kan ett språk, att 

ha språkkompetens. Dessa språkkompetenser är: uttal, ordförråd, grammatik, kulturell 

språkbehärskning och skriftspråk. Att kunna ett språk handlar alltså inte bara om att lära sig ord, 

sätta samman ord till meningar, att uttala, läsa och skriva, utan också att veta hur man ska 

uttrycka sig på rätt sätt i olika situationer (Ladberg, 1994, s. 28-29). Ännu en forskare som 

diskuterar detta är Gisela Håkansson som menar att man måste gå igenom detta oavsett om man 

ska lära sig sitt modersmål eller ett andraspråk, men det finns naturligtvist oftast skillnader i hur 

man lär sig ett modersmål och ett andraspråk. Hur man tillägnar sig ett språk och hur bra man 

kan lära sig ett språk beror på många olika faktorer som t.ex. personlighet, ålder, motivation, 

miljö o.s.v (Håkansson, 2003, s. 106). Ett språks uttal t.ex. är näst intill omöjligt att få till om man 

är vuxen när man lär sig ett nytt språk, medan ett barn kan lära sig att uttala ett andraspråk lika 

bra som om barnet hade haft språket som modersmål. Att bygga ett ordförråd och lära sig hur 

man ska uttrycka sig i olika sammanhang, alltså en kulturell språkbehärskning är också något som 

tar mycket tid och är svårt eftersom det är något som man aldrig blir fullärd i som vuxen 

(Ladberg, 1994, s. 28-29). Vidare diskuterar Niclas Abrahamsson i sin forskning vad ett 

förstaspråk innebär och menar att en person tar till sig eller lär sig sitt första språk genom att 

individen blir inlärd i interaktion med föräldrar eller vårdnadshavare. Ett andraspråk däremot 

innebär att individen lär sig ytterligar ett språk, ett andraspråk efter förstaspråket. Andraspråket 

kan bestå av vilken språk som helst. Detta behöver inte innebära att förstaspråket är det språk 

individen behärskar bäst utan ens språkkunskaper beror på sammanhanget för den enskilda 

individen (Abrahamsson, 2009, s. 13). Det finns även olika definitioner kring vad tvåspråkighet 

är. En definition är att tvåspråkighet är när en person använder sig av mer än ett språk. 

Tvåspråkighet innebär också att man är uppvuxen med två språk inom familjen till att det räcker 
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att man har viss kunskap om två språk och att man kan två språk lika bra (Imsen, 2009, s. 353). 

Vidare har Ladbergs teorier kring de positiva effekterna av att kunna flera språk i genomgången 

av den tidigare forskningen presenterats (Ladberg, 1994, s.16). Även om det i sig inte är ett hinder 

utan snarare en fördel att kunna flera språk, blir det ett hinder i språkutvecklingen när man inte 

omges av det språk man ska lära sig. Ett språk kan inte läras med alla dess uttryck och begrepp 

som man som enskild individ inte bekantar sig med till vardags (Ladberg, 1994, s. 16) 

 

Utlandsfödda elever och inlärning 

För elever med utländsk bakgrund som går i svensk skola har den ålder de har när de börjar 

skolan en stor betydelse för andraspråksinlärningen. Ju tidigare en person får möjlighet att lära sig 

ett nytt språk, desto lättare blir inlärningen. Det finns många sätt att definiera begreppet utländsk 

bakgrund. Det kan handla om att man själv är född i ett annat land än det land man lever i eller 

att ens föräldrar är födda i ett annat land än det man lever i (Larsson 2011, s. 44). 

 

För barn som är mellan åtta och elva år när de kommer till sitt nya hemland går inlärandet av det 

nya språket snabbare än för barn som är yngre respektive äldre. Detta har bl.a. att göra med att de 

språkliga kraven är måttliga för barn i 8-11-årsåldern samtidigt som barnen är mogna nog att 

tillgodogöra sig språket, medan äldre elever har större språkliga krav som är svårare att uppnå 

(Larsson 2011, s. 43). Naturligtvis finns det även andra faktorer utöver ålder som spelar in när det 

gäller språkinlärning, men generellt sett kan man säga att det är lättare för ett barn att lära sig ett 

nytt språk ju yngre barnet är. Inte minst har barnet lättare för att lära sig uttal vid unga år och 

även grammatiken är lättare att lära sig när denne är ung (Ladberg, 1994, s. 37). 

 

Det är inte bara andraspråksinlärningen som påverkas av talarens ålder, utan även attityden till det 

egna modersmålet. När barn och ungdomar blir äldre blir de också medveten om hur samhället 

ser på dess modersmål och detta gäller naturligtvis i allra högsta grad när ens modersmål inte är 

detsamma som det officiella språket i det land man lever i. Man kan t.ex. bli medveten om vad 

som uppskattas i samhället, vilka språk som har hög status och vilka som har låg status, vilken 

slags språk ens föräldrar talar o.s.v (Ladberg, 1994, s. 38). 

 

Vidare har forskning visat att det tar cirka två år för ett barn som kommer till ett nytt land att lära 

sig det språk som krävs för att kunna kommunicera i vardagen. Däremot kan det ta fem till tio år 

innan samma person behärskar det skolrelaterade språket (Larsson, 2011, s. 43). Pauline Gibbons 

tar i sin bok Lyft språket Lyft tänkandet upp att det därmed är skolans ansvar att lära 

andraspråkselever både skolspråk och det språk som kan talas utanför skolans ramar. Vidare 

menar hon att elever från exempelvis årskurs sju och uppåt lär sig att ”läsa för att lära” vilket 

innebär att elever själva delvis tar ansvar för sin inlärning. För att elever sedan ska kunna ta detta 
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ansvar, måste de ha kunskap i hur de ska gå tillväga för att själva söka material och kritiskt 

granska dessa för att sedan lära sig det mest relevanta. När andraspråksinlärare inte får 

undervisning i både skolspråk och ämnesspråk, möter de en så kallad ”språklig vägg” som 

innebär att de hindras ifrån förståelse av både ämne och undervisning (Gibbons, 2010 s. 26-27). 

Vygotskij forskade kring detta och han menar att när det gäller lärande i skolan bör man skilja på 

spontana begrepp och vetenskapliga begrepp. Spontana begrepp, menar Vygotskij, är begrepp 

som eleverna lär sig själva utanför skolan och begrepp som de ”hittar på” i skolan medan 

vetenskapliga begrepp är begrepp som till exempel kan kopplas till specifika skolämnen och som 

har en färdig och precis betydelse. (Imsen, 2009, s. 321). Utöver detta är det också skolans ansvar 

att se till att varje elev blir en god läsare med positiva attityder till både läsning och undervisning 

(Hyltenstam & Linberg, 2004, s. 48).  

 

Under mitten av 1900-talet pågick en omfattande diskussion och forskning kring uppkomsten 

och inlärningen av psykologiska teorier, där en hel del välkända pedagoger och lingvister arbetade 

inom detta forskningsområde. Bland de mest kända representanter fanns Ivan Pavlov, Leonard 

Bloomfield och B.F. Skinner. Deras grundtanke kom att kallas behaviorismen och inom denna 

riktning antog man att mänskligt beteende inklusive språkligt beteende var byggda på gamla 

vanor. (Abrahamsson, 2009, s. 30). 

Formell och informell inlärning 

Informell inlärning är en inlärningsform där inlärning sker utan någon undervisning medan 

formell inlärning förekommer i samband med undervisning i en lärandesituation t.ex. inlärning 

som äger rum i klassrummet. I språksammanhang innebär det att andraspråksinlärning kan ske 

dels i, dels utanför klassrummet. Även modersmålsinlärning kan ske i ett klassrum, både när det 

gäller modersmål som förstaspråk och som ”hemspråk”.   

 

Vidare finns det en klar åtskillnad mellan språklig kompetens och performans. Denna distinktion 

har beskrivits av en amerikansk lingvist vid namn Noam Chomsky. Han menade att vår språkliga 

kompetens inte behöver ha någon koppling till formell utbildning. En talare kan ha en fullt 

utvecklad kompetens oavsett vilken utbildning talaren har och även om talaren helt saknar 

utbildning. Med detta menar Chomsky att talaren skulle kunna rätta t.ex. en mening vid 

grammatiskt fel, trots att talaren saknar skriftsystem. (Abrahamsson, 2009, s. 17).  

 

Det sociokulturella perspektivet på lärande går ut på att vi människor konstant lär oss i olika 

sociala sammanhang. Det vill säga att vi lär oss när vi socialiseras och samspelar med andra 

medmänniskor. Utifrån ett socialt samspel och med hjälp av olika redskap och verktyg kan vi 

agera utifrån de olika sammanhang vi befinner oss i (Larsson 2011, s. 39). Dessa redskap och 

verktyg kan bestå av språkliga, intellektuella och fysiska resurser som gör att vi kan förstå vår 
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omvärld. Kunskaper och färdigheter som vi människor tar till oss är konstruerade utifrån de 

socialiserade situationer vi ställs inför. Dock är en förutsättning för detta att vi människor är i 

besittning av viktiga redskap för att vi ska kunna föra dem vidare i sociala interaktioner. Detta 

anses vara en huvudtanke i det sociokulturella perspektivet där en av dess representanter, Roger 

Säljö, i sin forskning betraktar språk som ett viktigt redskap för att mänsklig kommunikation och 

mänsklig utveckling ska äga rum. (Säljö, 2000, s. 20-21).   

 

Vidare urskiljer Säljö mellan två olika former av lärande och socialisation av människor i 

samhället: primär socialisation och sekundär socialisation. Den primära socialisationen sker i 

mindre gemenskaper, bland annat i familjen. I dessa sammanhang tar vi emot de grundläggande 

och viktigaste kunskaperna och färdigheter. Förmedlingen av kunskaper och färdigheter kan 

bestå av språk, inlärt beteende etc.  I samspel med familjen, syskonen och vänner blir barnen 

inlärt i de olika sammanhang som barnen befinner sig i. Den sekundära socialisationen bestå av 

institutionaliserade miljöer som bland annat skolan. Barnets relation med medmänniskorna i 

sådana ”institutionaliserade förhållanden” skiljer sig från den relation som barnet har med 

familjen. Därför blir det också skillnader i den utveckling av kunskaper och färdigheter som 

barnet möter i denna typ av socialisation. Förmedlingen av kunskaper och färdigheter skiljer sig 

med andra ord från den primära och sekundära socialisationen. Barnen utvecklas och socialiseras 

i olika sammanhang, framför allt när barnet observerar och själv blir delaktig i de olika aktiviteter 

som utförs i dessa sammanhang. I de institutionaliserade miljöerna och framför allt i skolan är 

lärande en utgångspunkt och detta innebär att barnet hamnar i en struktur som barnet följer efter 

de anvisningar och mål som krävs. Skolan får härmed en viktig ställning i samhället eftersom det 

är där barnets framtida möjligheter bestäms. (Säljö, 2000, s. 40-42). 

Skolan och språket 

I skolan används inte språket i första hand till kommunikation utan till inlärning. Denna typ av 

språk skiljer sig från det språk man pratar till vardags och detta blir tydligare ju högre upp i åren 

man kommer då skolspråket och texterna blir mer abstrakts. Det kan därför visa sig att barn och 

ungdomar med ett annat förstaspråk än svenska som inte har några problem med språket i 

vardagen får problem när det gäller att ta till sig undervisningen på svenska (Ladberg 1994, s. 

189). Ämnesundervisningen inom skolväsendet innebär ofta krav på goda språkfärdigheter hos 

eleven då denne måste behärska skolspråket för att kunna inhämta kunskap. Det är viktigt att 

undervisningen är anpassad till elevens behov. Annars finns det risk att språket blir för svårt för 

eleven att hantera (Hyltenstam & Linberg, 2004, s. 539). Språket blir då ett hinder för 

kunskapsinhämtning och det behöver alltså inte vara själva kunskaperna som eleven inte kan ta 

till sig utan svårigheterna kan ligga i det språk på vilket kunskaperna presenteras. Mer specifikt 

kan det leda till att traditionella läromedelstexter i naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga 

ämnen ställer till problem för andraspråkselever i läsandet. Eftersom texterna i dessa ämnen är 
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teoretiskt förankrade och innehåller många abstrakta begrepp blir de svårtillgängliga för läsaren 

och därmed blir också det innehåll texterna vill förmedla svårtillgängliga (Ladberg, 1994, s.191). 

Hyltenstam och Lindberg påpekar också att många lärobokstexter uppfattas av 

andraspråksinlärare som svåra att förstå sig på och innehåller svåra ord och komplicerade 

meningar (Hyltenstam & Linberg, 2004, s. 49). För elever som är födda i ett annat land behöver 

inte svårigheterna bara vara förankrade i problem med språket, utan det kan också handla om att 

de saknar de förkunskaper som behövs för att förstå en text (Ladberg, 1994, s. 191). Larsson 

menar att lärare måste medvetna om att en elev med ett annat förstaspråk än svenska står inför 

dubbla svårigheter: dels att förstå språket, dels att förstå innehållet. Hultinger och Wallentin tar i 

sin studie också upp att lärare också bör vara medveten om att detta hinder inte bara finns i 

svenskämnet utan att det påverkar alla ämnen där eleverna ska läsa sig till kunskap d.v.s. i princip 

alla ämnen i de högre årskurserna. (Hultinger & Wallentin, 1996, s. 131). Vidare menar Gibbons 

att det mest åtråvärda för en bra inlärning för tvåspråkiga elever är att lärare inom olika ämnen 

samarbetar för att underlätta undervisnignen så mycket som möjligt. Det som också ses som 

mycket positivt är om modersmålsläraren också samarbetade med ämneslärarna (Gibbons, 2010, 

s. 34). En elev som har svenska som andraspråk och som deltar i undervisningen i ämnet, deltar 

troligtvis i den ”vanliga” undervisningen i andra skolämnen. Detta innebär att elevens brister i 

språket i större utsträckning påverkar inlärningen i andra ämne än i just svenskan (Larsson, 2011, 

s. 43). Tvåspråkighetsproblematiken kan därför leda till att elever hålls tillbaka kunskapsmässigt 

och betygmässigt (Stier & Sandström Kjellin, 2009, s. 48).  

 

Sammanfattning 

Språk har alltid varit en stor del av människors liv och är det yttersta materialet för 

kommunikation men också för inlärning. Människor kan ha fler språk i baggaget, däremot sker 

inlärning av ett andra och tredjespråk olika succesivt. Inlärning av ett andraspråk sker enligt 

litteraturen på bästa sätt när en individ befinner sig mellan åldern 8 och 11. När individer däremot 

passerar dessa åldrar blir det mer komplicerat med inlärningen men det är inte helt omöjligt att bli 

fullärd. När det finns andraspråksinlärare på en skola menar exempelvis Gibbons att det är 

skolans ansvar att underlätta inlärning av både språk och ämnen för dessa elever. Detta sker 

främst genom inlärning av både ett skolspråk men också att ge elever bättre 

ämnesspråksbehärskning.   

 

 

Inlärning av olika ting och fenomen kan ske både på ett formellt och informellt sätt vilket innebär 

att människan ständigt befinner sig i lärande. Däremot sker en tydlig formell inlärning inom 

skolsfären där språket används till både kommunikation men också inlärning. När skolan sedan 
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utgörs av både första- och andraspråktalare är det viktigt att hänsyn tas till elever där inlärning 

och förmedling av kunskap sker på ett så bra sätt som möjligt för alla elever. Det som forskare 

däremot poängterar som problematiskt vid inlärning av kunskap via ett andraspråk är att 

andraspråksinlärare inte till fullo behärska skol- och ämnesspråket för att kunna hänga med under 

lektionerna. Andra faktorer som kan göra inlärningen komplicerad för dessa elever är bland annat 

ämnesord och textförståelse. Detta leder vidare till att den undervisande läraren har ett ansvar 

gentemot andraspråksinlärare och måste underlätta inlärningen för dem så mycket som möjligt 

för att förbättra elevernas inlärningsprocess.  
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Metod 

För att uppfylla uppsatsens syfte och för att söka svar på frågeställningen, har jag valt att utgå 

från kvalitativa intervjuer. I och med att begreppet ”elever med utländsk bakgrund” är för brett 

för att rymmas i min studie har jag valt att begränsa mig till att låta begreppet representeras av tio 

elever i en skola i Uppsala. Definitionen av begreppet ”utländsk bakgrund” har i denna studie 

inneburit ”elever födda utomlands”.  Jag har intervjuat dessa elever i syfte att få information om 

vilka svårigheter och möjligheter dessa elever anser sig möta med avseende på deras kunskaper i 

svenska och hur dessa svårigheter i så fall påverkar deras inlärning i skolan. Fokus kommer ligga 

på andraspråkselevers upplevelser kring hur de upplever sina kunskaper kring att ha svenska som 

andraspråk och hur det påverkar deras inlärning i skolan. Jag kommer utifrån mina kvalitativa 

intervjuer att analysera de svårigheter och möjligheter dessa elever bemöter.  

 

I och med att jag tänker utgå ifrån en halvstrukturerad intervju innebär det att jag kan ställa mina 

frågor till den intervjuade lite mer fritt än vid en helstrukturerad intervju. I det kvalitativa 

synsättet är det vanligt att man använder sig av ostrukturerade och öppna intervjuer (Stukát, 

2005, s. 32) men jag har trots detta valt att använda mig av en halvstrukturerad intervju. Detta val 

av intervjumetod anser jag är anpassningsbar till min studie därför att min studie går ut på att 

forska om elevernas egna upplevelser av sina kunskaper i svenska språket och hur dessa påverkar 

deras inlärning. Genom att den halvstrukturerade intervjuformen ger mig en viss form av 

flexibilitet i intervjusituationen (jag ställer samma frågor till alla elever, men anpassar till viss del 

efter varje intervju) tror jag att jag får det lättare att få fram elevernas egna upplevelser och tankar 

än om jag hade utgått från en helt fast ram av intervjufrågor med fasta schematiska svar (som i en 

strukturerad intervju). Jag ville inte heller utgå från en ostrukturerad intervju som är en intervju 

där man vet vilket ämne man ska ställa frågor kring, men man har inga fasta frågor och frågorna 

ställs i den ordning som passar intervjun. (Stukát, 2005, s. 38-39). För mig var det viktigt att ställa 

samma frågor till alla informanter för att kunna få ett jämförbart resultat (som i en strukturerad 

intervju) men samtidigt upplevde jag ett behov av att kunna vara flexibel kring t.ex. 

intervjufrågornas språkliga form.  Därför anser jag att den halvstrukturerade intervjuformen med 

fasta huvudfrågor och flexibla följdfrågor passar denna undersökning bäst.   

Urval 

Den grupp elever jag har valt att intervjua består både av pojkar och av flickor, men 

genusaspekten är inget jag kommer att behandla i denna undersökning. Mitt fokus kommer i 

stället att ligga på den enskilde individens upplevelse av sina kunskaper i svenska och i detta 

sammanhang spelar personens genus ingen roll. Min strävan har varit att få en så diverserad 

grupp av elever som möjligt att intervjua och i det sammanhanget var det viktigt för mig att prata 
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både med pojkar och med flickor. Av samma anledning har jag valt att prata med elever som har 

olika förstaspråk. Jag kommer inte att ta upp detta närmre i uppsatsen eftersom den då skulle bli 

alltför omfattande, men det kan ändå vara värt att nämna att de personer jag intervjuat är olika 

varandra både vad det gäller kön och förstaspråk. De elever jag har intervjuat bor alla i ett 

mångkulturellt och segregerat område. De har också det gemensamt att de inte är födda i Sverige 

utan kom hit i 9-10-årsåldern. Alla informanter går i årskurs tre på gymnasiet. De går alla i samma 

klass. Utöver det försökte jag få med både pojkar och flickor och ett brett urval rörande elevernas 

modersmål och kulturella bakgrund. 

Utifrån dessa elevers utsagor bygger jag min studie om deras kunskaper i svenska språket och 

inlärning. På så sätt bli det lättare att hålla nere min studies omfattning genom att fokusera på 

enskilda individer snarare än att generalisera kring en hel grupp. Vidare bli det lättare för mig att 

utföra mina kvalitativa intervjuer och få fram data utifrån dessa utan att behöva arbeta igenom en 

oöverstiglig mängd data. 

Genomförande av intervjuer  

Alla gymnasieskolor kontaktades både via mail och per telefon där en beskrivning av studien gavs 

samt en förfrågan på att få kontakt med någon lämplig lärare som kunde hjälpa till vid utförandet 

av intervjuerna. Responsen från rektorerna var inte självklara och i många fall saknad. Detta ledde 

till att en lärare kontaktades personligt som gick med på studien och gav mig tillstånd att intervjua 

hens elever. En förfrågan om att delta i studien gavs ut till eleverna som kunde tänkas vara 

lämpliga för studien och när eleverna godkände sitt deltagande anmälde de sig till läraren som 

sedan meddelade mig per mail.  

 

Jag bestämde tid med lärarna för när intervjuerna skulle äga rum. Vad gäller ramfaktorerna ägde 

intervjuerna rum på skolan. Detta hade praktiska skäl eftersom det skulle ha varit alltför 

omständigt att förflytta eleverna till en annan lokal under skoltid. Min tanke var dessutom att det 

skulle vara bra att hålla intervjuerna på elevernas skola eftersom det är en miljö som eleverna 

känner till och där de förhoppningsvis kan vara trygga och avslappnade. Själva rummet där 

intervjuerna ägde rum var svalt och enkelt möblerat med stolar och bord. (Esaiasson m.fl. 2011, 

s. 302). 

 

Jag valde att intervjua eleverna en och en så att de inte skulle påverkas av varandra. När intervjun 

var över fick den intervjuade instruktioner om att inte berätta om intervjun och frågorna för de 

andra, även detta för att de inte skulle påverkas av varandra. Intervjuerna tog omkring 30 minuter 

per person. Informanterna var nyfikna på frågorna och de ville gärna bli intervjuade, men 

samtidigt ville de svara snabbt på frågorna så att de skulle hinna ha rast. En möjlig konsekvens av 

detta kan ha varit att eleverna inte lyssnade ordentligt på frågorna och svarade snabbt och slarvigt 
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för att komma bort från intervjun så snart som möjligt, men jag upplevde inte eleverna som 

stressade under intervjuerna och jag fick svar på alla frågor från alla informanter, så jag tror inte 

att detta var ett problem i denna undersökning.  

Material 

Det material som har använts i denna studie vid den kvalitativa intervjun är en dator som spelade 

in intervjun. Det var viktigt för mig att spela in intervjun för att kunna få möjlighet till att lyssna 

på intervjun igen och igen. Inspelningen var också bra att ha vid senare transkribering. Annat 

material som användes vid interjvun var bland annat ett anteckningsblad och en penna för att 

skriva ner både funderingar och oklarheter som skulle frågas om. 

 

Man kan se både för- och nackdelar vid användning av en dator när intervjuer sker. Det som kan 

ses som positivt är att intervjuaren inte behöver oroa sig över att platsminnet ska ta slut mitt i 

intervjuerna. Ännu en fördel är att det inspelade materialet redan vid första tillfället redan sparas 

på datorn istället för att göra det via ett senare tillfälle om andra inspelningsmedels skulle ha 

använts. Det som däremot kan vara negativt är datorns storlek och synlighet. En dator är stor 

och synlig och kan i många fall uppfattas som ett störningsobjekt.  

 

Reflektion över intervju som metod 

Vidare finns det två typer av respondentundersökningar. Den ena kallas för 

samtalsintervjuundersökning eller intervjuer och den andra för frågeundersökning eller 

enkätundersökning. I en frågeundersökning utgår man från standardiserade frågor med givna 

svar, medan man i en samtalsundersökning utgår ifrån fasta frågor, men är mer flexibel i det att 

frågornas formulering, ordning och innehåll kan ändras mellan de olika intervjuerna. Som tidigare 

nämnts var det viktigt för mig att ha ett visst mått av flexibilitet i intervjusituationen. Ytterligare 

något som skiljer frågeundersökningar från samtalsundersökningar är att man i 

frågeundersökningar väljer ut informanterna slumpvis, medan man i en samtalsundersökning 

försöker täcka in så många olika uppfattningar som möjligt kring ett ämne och därmed väljer 

informanter utifrån detta kriterium (Esaiasson m.fl 2011, s. 260). I denna undersökning var min 

tanke att få en så djup intervju som möjligt med tanke på studiens syfte att titta på uppfattningar 

hos elever. Den metod som således är relevant för denna undersökning är alltså 

samtalsintervjuundersökning som sker i form av ett samtal mellan forskaren och 

intervjupersonerna. Vid en sådan undersökning brukar man göra en suturering (kartläggning) av 

människors uppfattningar inom ett studieområde och via denna metod kan man också få ett 

djupare samtal med den intervjuade för att förtå uppfattningen av ett fenomen (Esaiasson m.fl. 

2011, s. 259).   
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Etiska aspekter 

De etiska aspekterna är generellt viktiga inom alla undersökningar och i alla forskningssituationer, 

men de är framför allt viktiga i kvalitativa undersökningar eftersom informanterna i denna typ av 

undersökningar svarar på frågor som rör deras integritet.  Det första kravet som bör tas hänsyn 

till är konfidentiallitetkravet, där informanterna alltid ska garanteras anonymitet och tilldelas en 

kod eller siffra i empirin. Informanterna bör informeras om att deras deltagande i 

intervjuundersökningen är frivillig och innan de ger sitt samtycke till att delta i intervjun måste de 

få information om vad intervjun kommer att handla om och vad deras deltagande kommer att 

innebära. Detta är den första etiska riktlinjen och den kallas för informationskravet. I denna 

riktlinje ingår bl.a. också att informanterna ska få beskrivet för sig hur den information som de 

delar med sig av kommer att användas, samt vilket i syfte studien genomförs. Informanterna bör 

även informeras om att de har rätt att ångra sig och dra sig ur från deltagande i studien och vid 

intervjutillfället. Detta hör ihop med den andra etiska riktlinjen som kallas för samtyckeskravet. 

Detta innebär att man ska visa förståelse för informanterna om de väljer att avbryta en intervju 

eller vägrar svara på en fråga. (Hwang & Nilsson, 2003, s. 63).  

 

Ett ytterligare krav inom de etiska riktlinjerna är det som kallas för nyttjandekravet. Detta krav 

går ut på att data som framkommer under studien inte får användas i annat syfte eller i annan 

forskning än det som informanterna har fått information om (Hwang & Nilsson, 2003, s. 63). För 

att undvika att informanterna känner sig utlämnade eller osäkra kan det vara en god idé att låta 

dem (uppgiftslämnarna) läsa igenom det som har samlats under intervjutillfällena innan den 

publiceras. På det sättet får informanterna chans att rätta till sådant de anser har blivit fel eller 

missuppfattat. 

 

När det gäller själva intervjusituationerna är det viktigt att tänka på ramfaktorerna. Ramfaktorer 

kan innebära var intervjun sker (i en känd eller okänd miljö, stor eller litet rum o.s.v.) och hur 

denna miljö ser ut. Det är t.ex. viktigt att det är lugn och ro kring det område där intervjun sker. 

(Esaiasson m.fl. 2011, s. 302). De frågor som används i intervjun bör vara utformade så att de 

svar man får av dem går att koppla till undersökningens syfte. Det är också viktigt att man 

anpassar frågornas innehåll och språk till de personer man ska intervjua. I Metodpraktikan kan 

man läsa: ”Grundregeln är att alla frågor i en intervjuguide skall vara lätta att förstå, korta och 

befriade från akademisk jargong.” […] ”Ett enkelt kännetecken på en bra samtalsintervju är korta 

intervjufrågor och långa intervjusvar.” (Esaiasson m.fl. 2011, s. 289). Man bör också fungera 

kring hur man ska dokumentera de svar man får under en intervju: ska man använda sig av 

bandspelare eller annan typ av inspelningsutrustning eller ska man i skrift försöka återge de 

intervjuades svar på ett korrekt sätt. (Esaiasson m.fl. 2011, s. 302).  
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Resultat 

I avsnitten litteratureöversikt och teori kunde det tydligt utläsas att det finns olika faktorer som är 

viktiga att ta hänsyn till vid andraspråkselevers inlärning. Bland annat menar forskare att skolans 

olika ämnen kräver att elever har en grundläggande språkbehärskning för att klara av en full 

förståelse av ett ämne. Detta menar forskare är något som andraspråkselever inte innehar och kan 

därför inte heller förväntas av dem. Gibbons menar däremot att det är skolans och lärarens 

ansvar att erbjuda lärande i denna typ av skol- och ämnesspråk för att elever ska kunna hänga 

med i undervisningen av olika ämnen. Vidare menar bland annat Ladberg att språk inte får vara 

för komplicerat med komplicerade ord och långa meningar. Detta leder till förvirring hos dessa 

elever vilket sedan utfaller i att språket blir en barriär för inlärningen. Gibbons kallar detta för en 

språklig vägg som stoppar andraspråkselevers inlärning. Utifårn detta menar Ladberg att det också 

är viktigt att läraren tar ett ansvar vid sin undervisning och genomgång och tar hänsyn till elevers 

bristande språkliga kompetens och ibland även bristande förkunskaper inom ämnet som leder till 

svårigheter vid inlärning. Utifrån dessa avgörande faktorer kring inlärning ska resultatet 

presenteras i kombination med den tidigare forskningen och teorin för att utläsa huruvida 

empirins resultat överensstämmer med forskningen eller om den säger oss något annat.  

 

Empirin och resultatet presenteras i form av tre olika analysscheman som består i tre 

summerande intervjufrågor som gör sig mest aktuella i studien och den tidigare forskningen. I 

svaren av de tio genomförda intervjuerna med eleverna kan man naturligtvis utläsa både likheter 

och olikheter i hur eleverna upplever sina egna kunskaper i svenska språket och i så fall hur dessa 

kan påverka deras inlärning. Eftersom underlaget är relativt litet kan det vara svårt att dra några 

generella slutsatser kring språkets påverkan på lärandet för en större grupp än denna. För att 

säkerställa resultat skulle antalet intervjuer behövt vara betydligt större men detta är inte möjligt 

inom ramen för denna uppsats.  

 

Eleverna har betecknats med en siffra, utan att nämna vilket kön de har eller andra egenskaper. 

Sedan har deras transkriberade svar använts som svar på frågan. Efter var och en av dessa 

scheman kommer informationen att presenteras i löpande text för att diskutera och förklara 

empirins resultat.   
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Hur påverkar din språkliga kompetens din inlärning av kunskap? 

     Transkriberat svar 

 

Elev 1 
”Asså eh ja jag kan svenska o jag förstår ju, men när jag inte förstår så e de för att 
lärarna förklarar så konstigt. Speciellt i natur och till exempel texterna på biologi 
och andra kemiska trianglar gör att det blir svårt och förstå de.” 

 

Elev 2 
”Ja eh ah jag förstår inte allt på lektionena så de bli jobbigt och ja lär mig inte allt 
som läraren säger.” 

 

Elev 3 
”jag tycker de bli svårt att lära sig på lektionen när läraren o andra elever använder 
svåra ord som ja inte förstår. De e svårt o alltid förstå läraren o va de säger. Därför 
blir de lättare antingen låta de gå eller fråga om man vågade.” 

 

Elev 4 
”Nä ja ha inget problem me språket. De e lärare som inte kan förklara bra.” 

 

Elev 5 
”Ja känner inte alltid att de e svårt me svenska men ibland kan lärare använda svåra 
ord o tråkiga ämne.. gör att ja inte orkar hänga me.” 

 

Elev 6 
”Ja de beror på vilket ämne vi har. Ibland e de svårt att förstå sammanhanget av en 
text eller hänga med på lektionen. Texter till exempel har många svåra ord.” 

 

Elev 7 
”Ja jag tycker att de påverkar mig för ja kan inte bra svenska o jag pratar andra 
språk också hemma och på skola. Texter har långa meningar och ibland läraren 
använder så svåra ord, ja ja tappar bort mig. Sen ha ja koncentrationssvårigheter o 
motivationen finns inte heller.”   

 

Elev 8 
”Asså jag hänger me på lektionena o ja lär mig saker men fokusen o motivationen 
gör att ja inte alltid kan hänga med. Texter gör ibland att ja inte förstår o hänger 
me.” 

 

Elev 9 
”Asså jag vet att det påverkar mig att få bättre betyg men det e inte bara det, utan 
att det finns mycket annat som ligger bakom det. De människor som jag umgås 
med ha samma språk nivå, vi lär oss inte från varandra.”  

 

Elev 10 
”Jag vet inte eh hur men det måste vara min svenskan som gör att jag inte förstår 
allting o det leder till att man inte hänger med som i sin tur leder till att man inte lär 
sig mycket tro jag.”  

 

 

Det som tydligt kan utläsas ur emipirin är att elevernas största svårigheter var att de hade svårt att 

förstå sina lärare samt att eleverna inte kunde behålla koncentrationen och motivationen till att 
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lära sig. Om man tittar på Elev 4:s uttalanade ”Nä ja ha inget problem me språket. De e lärare 

som inte kan förklara bra.” kan man också utläsa att det i första hand inte var sina egna 

kunskaper i svenska språket som eleverna upplevde som ett hinder utan lärarnas 

tillkortakommanden när det gäller att förklara på ett begripligt sätt och svårigheten att fokusera 

och motivera sig. Språkmässigt var det de svåra orden som uppfattas som problematiken i 

förståelse av kunskapen som också kan utläsas i Elev 3:s citat ”… jag tycker de bli svårt att lära 

sig på lektionen när läraren o andra elever använder svåra ord som ja inte förstår…”. De svåra 

orden ledde sedan vidare till att sammanhanget i helhet stördes och blev obegripligt Motivationen 

å andra sidan brister i och med att elever i dessa fall inte förstår allt som sägs och hamnar efter i 

studierna. Många av eleverna har också svårt för att koncentrera sig och motivera sig. Som 

förklaring till detta angav eleverna att ämnena är tråkiga och lektionerna ointressanta, men några 

av eleverna tog eget ansvar och menade att de inte har orkat engagera sig. Som hjälp för att 

överkomma detta hinder var det några av eleverna som tyckte att lärarna borde visa mer 

förståelse för elevernas svårigheter och också sänka sina krav. Eleverna kände att lärarna ökade 

deras arbetsbörda och uppmanade dem att plugga mer hemma, men eleverna kände inte att detta 

var något som hjälpte dem i deras lärande och inte heller något som de kunde uppfylla. Dessa 

svar kan möjligtvis härledas till svårigheter med svenskan. Larsson menar att eleverna inte förstår 

vad lärarna säger kan delvis bero på att lärarna använder alltför svåra ord, men det kan också bero 

på att eleverna inte har vad lärarna anser vara ett åldersadekvat språk. Att de har svårt att 

motivera sig och koncentrera sig kan ha en massa olika förklaringar, men språksvårigheter kan 

vara en av dem (Larsson, 2011, s.43).  

 

Detta resultat kan tydligt återkopplas till Hyltenstam & Lindberg studie som många gånger 

påpekar att det är skolans ansvar att lära ut ett tydligt skolspråk och skapa en sådan medvetenhet 

hos andraspråksinlärare för att inlärning av ämne ska ske så effektivt som möjligt (Hyltenstam & 

Linberg, 2004, s. 539). Vidare påpekar Larsson att lärare måste vara medvetna om de hinder och 

problem som andraspråksinlärar bemöter vid inlärning. En andraspråkselev står inför dubbla 

svårigheter, dels att förstå undervisningsspråket, dels förstå innehållet. Därför måste lärare 

anpassa sin lektion och genomgång till en språklig nivå som kan behärskas av andraspråksinlärare 

(Larsson, 2011, s44). I och med att ämnesspråket skiljer sig från vardagsspråket för dessa inlärare 

menar Ladberg att det är en självklarhet att skolspråket och ämnestexter blir svårare i jämförelse 

med språket andraspråksinlärare använder i sin vardag (Ladberg 1994, s.189).  Vidare är det svårt 

att veta om lärarna försöker använda lätta ord för att eleverna ska förstå (men att detta ändå 

misslyckas) eller om lärarna vill utveckla elevernas språk genom att använda akademiska eller 

icke-vardagliga ord (Hultinger & Wallentin, 1996, s. 131).  Resultatet blir, oavsett lärarnas syfte, 

att eleverna upplever att de inte hänger med på lektionerna.  
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Finns det något ämne som blir svårt på grund av din språkliga nivå? I så fall hur? 

 

 

 

  

Transkriberat svar 

 

Elev 1 

”Ja, eh kanske inte alla ämne, men eh NO ämne o svenska som ämne.” 

”…eh ja till exempel biologi har många svåra ord ja inte förstår o jag förstår 

inte hela sammanhanget” 

 

Elev 2 

”Och religion kan vara sånt ämne och även samhällskunskap tycker jag. 

Boktexten är inte lätt att förstå. Det är kanske från gamla testamentet”.  

 

Elev 3 

”Självklart det påverkar eftersom jag klarar inte av det som krävs. Det blir svårare 

att hänga me allt som läraren säger o utvecklas. Min lärare prata alltid mycket 

snabbt”. 

 

Elev 4 

”Matte…för att det var svårt. När lärarna försöker lära ut blir det svårt förstå va 

lärarna menar. Det kanske för att matte i sig själv är att svårt att förstå. Svenska är 

ett annat ämne. Nivån gjorde att man inte alltid förstog va läraren vill ha.” 

Elev 5 ”Speciellt i natur. De här texterna i biologi, kemi o fysik… för att de innehåller 

svåra ord.  Ja kollar på orden i lexikon men jag förstår ändå inte texten.” 

Elev 6 ”Svenskan, framförallt om man ska skriva referat elle uppsats… De bli svårt för 

att försöka skriva fina ord och fina meningar”. 

Elev 7 ”Natur o Kemi kan vara svår att förstå eftersom texterna innehåller svåra ord o 

svårt språk i allmänt. Fysik jag skulle nog kunna säga är svåraste ämne för mig”.  

Elev 8 ”Svenska är en del. De e mycket litteratur o motivationen finns inte. Det e svårt 

att hänga me. Grammatik tycker jag också e svårt”.  

Elev 9 ”Svenska, grammatik o att skriva en text. Det e också tråkig o de finns mycket 

svåra ord” 

Elev 10 ”Svenska o fysik ämnena. De e ba svårt, de gå inte in i min hjärna bara” 

 

De ämnen som eleverna upplever vara svåra där svenskan ställer till störst problem för dem var 

NO-ämnena som är biologi, fysik och kemi, samt samhällskunskap och svenskämnet. Den allra 

största anledningen till att eleverna tyckte att svenskan var ett problem i just dessa ämnen var för 

att de innehåller komplicerade begrepp som är svåra för dem att förstå. Detta kan vi också utläsa i 

Elev 5 ”Speciellt i natur. De här texterna i biologi, kemi o fysik… för att de innehåller svåra ord.  

Ja kollar på orden i lexikon men jag förstår ändå inte texten.”. Språket som används i dessa 

ämnen skiljer sig mycket från det vardagliga språket som eleverna annars är bekanta med. 

Ytterligare förklaringar till att svenskan är ett problem i dessa ämnen är att eleverna uppfattar det 
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svårt att skriva texter inom dessa ämnen och att de inte orkar fokusera. Eleverna beskrev även att 

det är svårt att förstå vad lärarna menar och vad lärarna begär av dem och att ämnet i sig är svårt. 

Det är också svårt att förstå helheten även om de uppfattar sig förstå de enskilda orden. De svar 

som tydligast urskiljer sig har alltså att göra med att de ämnesspecifika ord som används upplevs 

som komplicerade och svårförståerliga, inte minst eftersom de skiljer sig från det språk eleverna 

använder i vardagen.  

 

Detta resultat av empirin kan också kopplas till den tidigare forskningen där bland annat Ladberg 

hänvisar till både samhälsskunskap och naturvetenskapliga ämnen som svåra ämnen för 

andraspråksinlärare. Detta bekräftas av flera studenter, där de beskriver det som svårt att hänga 

med, läsa och förstå litteraturen hörande dessa ämnen samt ta in kunskap vid genomgång. Gång 

på gång påpekas de svåra begreppen och det svåra ämnet precis som Ladberg också visat på. 

Vidare utvecklar Ladberg också sitt argument och menar på att svårigheter i dessa ämnen inte 

alltid behöver vara förankrat i språket, utan kan också bero på avsaknad av förkunskaper från 

hemlandet som krävs för förståelse (Ladberg, 1994, s. 191).  

Hur skulle du beskriva att dina svenska språkkunskaper påverkar dig att få goda 

studieresultat?    

 

 Transkriberat svar  

 

Elev 1 

”Ja tror inte de påverkar alla ämne men ja kan nästan påstå att min svenska 

påverkar så att ja få dåliga betyg i nåra ämne som exempel NO ämnena”. 

 

Elev 2 

”De e inte så att ja inte kan svenska men ja vet att de påverkar skit mycke när ja få 

betyg. De påverkar också mig när ja inte förstår allting. Då bli de svårt att få bra 

betyg.” 

 

Elev 3 

”Självklart de påverkar. Jag märker. Eftersom ja inte klarar av de som krävs. De bli 

svårare att hänga me att utvecklas o därför klarar jag inte av. ” 

 

Elev 4 

”Den hindrar mig inte men de kan påverka mig genom att ja inte alltid förstår va 

frågorna eller texten som lärarn delar ut till oss. De blir jobbigt att fråga lärarn 

öppet om va ett visst ord betyder.” 

 

Elev 5 

”ja framförallt NO ämnena. Jag märker att om ja hade bättre svenska, eller 

ordförråd så hade ja fått bättre betyg.” 

 

Elev 6 

”De påverka mig, de handlar ju om språket. De e svårt att få fram budskapet. De 

är ingen chans att få bra betyg om man inte kan språket. Till exempel när de 

kommer till uppsatser, de gäller o kunna bra ord, o när man inte kan då bli de 

svårt. Då måste man gå till synonymer.se för att hitta bra ord så att man får bra 

betyg.” 
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Elev 7 

”Ja tycker de ha påverkat mig kraftigt mycket. Ja märker att ja inte hänge me 
nånstans. När de kommer till prov till exempel är de svårt att skriva de man vill 
skriva. Därför börjar ja tappa koncentrationen.” 

 

Elev 8 

”Ja vet inte, jag tror inte ja orkar me lektionerna, ja förstår ju inte va lärarna säger. 

Lektionerna kan va långa o tråkiga.” 

 

Elev 9 

”Mitt språk. Om ja hade kunnat formulera mig bättre o använda svåra ord hade 

mina betyg varit högre.” 

 

Elev 10 

”Ja ha problem me svenska o därför känner ja att ja inte får den betyg som ja vill 

ha.”  

 
På denna fråga fanns det inte något svar som återkom flera gånger, utan varje elev hade sina egna 

tankar kring hur deras kunskaper i svenska påverkar deras lärande och utveckling i skolan. 

Gemensamt för svaren är att eleverna tycker att deras kunskaper i svenska påverkar deras lärande 

i olika skolämnen. Elev 3 säger också att hen inte klarar av det som krävs i olika ämnen och att 

hens brister i svenska språket gör det svårare att hänga med och utvecklas. Elev 6 sa att det är 

svårt att få bra betyg när man inte förstår allt på lektionerna och i skolböckerna, ”… De är ingen 

chans att få bra betyg om man inte kan språket”.  Överhuvudtaget fokuserade många av eleverna 

på just betygen i sina svar. Någon sa att språksvårigheterna ledde till att han eller hon inte fick det 

betyg han eller hon strävade efter, en annan elev menade att en förbättring i svenskan skulle leda 

till förbättrade betyg och ytterligare en elev sa att det är svårt att få högre betyg när man inte 

förstår allt. Elev 8 fokuserade inte på språket utan sa att lektionerna är långa och tråkiga och svåra 

att orka med. Eleverna ser alltså ett tydligt samband mellan språket och betygen. Elevernas 

gensvar kan tydligt kopplas tillbaka till Stier & Kjellins forskning där de menar att tvåspråkighet 

och problematiken kring detta kan leda till att elever i många fall hålls tillbaka i 

kunskapsutvecklingen på grund av språkbrister som i sin tur leder till lägre studieresultat (Stier & 

Kjellin, 2009, s.48).  

 

Återigen får man tänka på att eleverna var medvetna om att intervjun gick ut på att få fram deras 

upplevelser kring hur språket påverkar lärandet och utvecklingen och därför kan det vara naturligt 

att deras svar gick i denna riktning. Om syftet med undersökningen hade varit ett annat, kanske 

elevernas svar också hade varit annorlunda. Man kan nog ändå säga att elevernas svar inte var 

”påhittade” utan att de verkligen anser att språket påverkar betyget.  
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Sammanfattande resultat  

Lärandet kopplades bland eleverna till deras svårigheter med att förstå ord, meningar och texter 

och dessa svårigheters påverkan på lärandet, men också till brist på motivation och 

koncentrationssvårigheter bland eleverna. Även dessa yttre faktorer förklarades med svårigheter i 

språket och eleverna upplevde att deras möjligheter till lärande till stor del var avhängigt deras 

kunskaper i svenska språket. Även lärarnas språkbruk och undervisningsmetoder upplevdes av 

några av eleverna som ett problem. Många av eleverna sade sig inte förstå det lärarna sade på 

lektionerna och inte heller när de försökte förklara. Lärarna ansågs också som ett ”problem” 

bland eleverna när det gällde att hjälpa dem i deras lärande. Dels ansåg eleverna att lärarna inte 

hade förståelse för elevernas svårigheter och dels att de inte gjorde tillräckligt för att hjälpa 

eleverna. Det fanns elever som uttryckte att de fick hjälp både av lärare och av klasskamrater, 

men många av de intervjuade eleverna pratade om att lärarna bara gav dem varningar och gav 

dem fler och annorlunda läxor för att de skulle hinna ikapp. Bland de elever som var mer positiva 

till lärarna förekom det åsikter som visade att lärarna försöker motivera och uppmuntra eleverna, 

men att de inte alltid har tillräckligt med tid för att ge alla elever den hjälp de behöver och att 

eleverna kanske inte alltid är mottagliga för lärarnas hjälp. Det var i alla fall uppenbart att eleverna 

var medvetna om att det fanns faktorer som hindrade dem i deras lärande och det fanns också en 

vilja och en önskan hos eleverna att överkomma dessa hinder och öka sitt lärande och förbättra 

sina betyg.  

 

Som avslutning på resultatkapitlet kan slutsatsen dras att empirin i många fall har bekräftat det 

som den tidigare forskningen uttalat sig om. Elever har precis som forskningen påpekat 

svårigheter med inlärning vid ämneskunskaper samt förståelse av lärares genomgångar. Empirin 

visar elevers skolspråk och fackord brister, vilket är en tydlig markör för svårigheter av inlärning i 

enlighet med forskningen. I många fall har det också uppfattast som att läraren brister i sitt arbete 

att underlätta inlärning hos andraspråkselever. Lärarens ansvar gentemot andraspråkselevers 

inlärning poängteras ständigt som en av ståndpunkterna för en god grund inom 

inlärningsprocessen, något som lärare i denna empiri uppfattas brista i.  
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Diskussion 

Men utgångspunkt i frågeställningen, intervjuerna, undersökningens resultat och litteraturen följer 

nu en diskussion. Målet är att under denna rubrik återkoppla till undersökningens syfte, svara på, 

tolka och diskutera frågeställningen, knyta an till litteratur och tidigare forskning samt 

sammanfatta resultaten.  

 

Som det framgått i resultatredovisningen upplever de elever jag intervjuat att deras kunskaper i 

svenska språket i allra högsta grad påverkar deras möjligheter till inlärning även om eleverna i 

intervjuerna i många fall jämställer inlärning med höga betyg. Som andraspråksinlärare är det 

lättaste att lära sig de rent ”tekniska” delarna av språket som till exempel grammatik och att öva 

in ett ordförråd, medan andra delar som till exempel det som Håkansson kallar kulturell 

språkbehärskning är något som man aldrig kan öva upp till att hamna på samma nivå som en 

person som har svenska som modersmål. Man kan säga att man kan ett språk utan att riktigt 

förstå det (Håkansson, 2003, s. 106). Detta är också något som eleverna i intervjuerna tar upp. 

Många menar att de förstår de enskilda orden, men inte alltid helheten, på samma sätt som de 

verkar behärska svenska obehindrat sinsemellan i vardagsspråket, men stöta på problem när det 

gäller det mer teoretiska språk som ofta förekommer i skolan och i litteraturen. Vygotskij 

forskade kring detta och han menar att när det gäller lärande i skolan bör man skilja på spontana 

begrepp och vetenskapliga begrepp. Spontana begrepp, menar Vygotskij, är begrepp som 

eleverna lär sig själva utanför skolan och begrepp som de ”hittar på” i skolan medan 

vetenskapliga begrepp är begrepp som till exempel kan kopplas till specifika skolämnen och som 

har en färdig och precis betydelse. (Imsen, 2009, s. 321). Många av eleverna känner sig, om inte 

som andra klassens medborgare, som underlägsna rent språkligt och detta är något som framför 

allt kommer fram i ”officiella” sammanhang och situationer som till exempel i skolan. 

 

Vidare har Ladbergs teorier kring de positiva effekterna av att kunna flera språk i genomgången 

av den tidigare forskningen presenterats (Ladberg, 1994, s.16), vilken kunde ha inneburit att 

åtminstone någon bland eleverna borde ha visat på fördelarna med att vara flerspråkig, men så 

har alltså inte skett. Om detta beror på elevernas faktiska upplevelser (i form av till exempel 

självförtroende och betyg), utformningen av undersökningen och intervjufrågorna eller på att det 

har blivit en allmän sanning att personer med ett annat hemspråk än svenska påverkas negativt av 

sina språkkunskaper är svårt att säga. Även om det i sig inte är ett hinder utan snarare en fördel 

att kunna flera språk, blir det ett hinder i språkutvecklingen när man inte omges av det språk man 

ska lära sig. Ett språk kan inte läras med alla dess uttryck och begrepp som man som enskild 

individ inte bekantar sig med till vardags (Ladberg, 1994, s. 16) och ju mindre man kommer i 

kontakt med ett språk desto svårare blir det att lära sig alla dess nyanser, kulturell 
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språkbehärskning, eller för att använda Ladbergs ord ”ett språk behöver användas mångsidigt för att 

utvecklas mångsidigt” (Ladberg, 1994, s. 88). I stället för att utveckla det språk som är landets 

officiella språk (i detta fall svenska) kommer personer i mångkulturella områden ofta att utveckla 

en egen språkvariant som kännetecknas av bland annat en brytning och inlån från andra språk 

(Ladberg, 1994, s. 123). Detta ligger i linje med undersökningens resultat som visar att när 

eleverna beskriver sina svårigheter med svenska språket refererar de till det språk som talas i 

skolan och som finns i läroböcker och inte till det vardagliga språkbruket, vilket är naturligt 

eftersom de officiella, språkliga regler och riktlinjer som finns gäller det officiella språket och inte 

människors vardagsspråk.  

 

Eleverna i intervjuerna har olika erfarenheter av sina lärare. Några menar att lärarna använder sig 

av ett alldeles för svårt språk på lektionerna, att de förklarar på ett obegripligt sätt och att de gör 

lektionerna tråkiga. Några anser att lärarna gör sitt bästa när det gäller att motivera och stödja 

eleverna, men att tidsbrist och elevernas brist på motivation gör att deras ambitioner inte alltid 

lyckas. Några säger att lärarna inte alls förstår elevernas svårigheter och att deras lösning på 

problemet är att ge fler läxor och komma med varningar. Oavsett lärarnas pedagogiska tankar 

och metoder anser en majoritet av de intervjuade eleverna att lärarna är en del av problemet 

snarare än av lösningen. Det har inte varit uppsatsens syfte att ta reda på hur lärarna tänker kring 

elevernas språk och lärande eller hur de väljer att lägga upp sina lektioner, men oavsett detta tyder 

elevernas svar på att det lärarna gör inte fungerar. Däremot kan detta fortfarande diskuteras med 

utgångspunkt i styrdokument som trycker på skolans ansvar när det gäller elevernas 

språkutveckling och lärande. Det är skolans ansvar att anpassa undervisningen efter den enskilde 

elevens förutsättningar och att dessa förutsättningar kan röra till exempel färdigheter och kulturell 

bakgrund (Imsen, 2006, s. 25). Även Vygotskij diskuterar skolans och den enskilde lärarens roll 

när det gäller elevernas språkutveckling och lärande. Vygotskij menar att eleverna måste utmanas 

i sitt lärande och att undervisningen ska föregå utvecklingen. Undervisningen ska inte påskynda 

en utveckling som eleverna inte är mogna inför, utan i stället stödja och uppmuntra utvecklingen 

(Imsen, 2006, s. 319-320). Om detta ska kopplas till elevernas svar i intervjuerna kan slutsatsen 

dras att många av lärarna försöker påskynda en utveckling hos eleverna, även om ambitionen 

förhoppningsvis är att utmana och stödja. Det går inte att säga om lärarnas ambitionsnivå är för 

hög i jämförelse med elevernas kunskapsnivå, men elevernas upplevelser är att lärarna talar på ett 

sätt som de inte förstår och att detta inte är utvecklande utan snarare hämmande. Vygotskij 

menar också att man som lärare har det primära ansvaret för elevernas lärande och att man 

därmed ska ge eleverna ”draghjälp” så att de kan tillvarata sin inlärningspotential och absolut inte 

dra sig undan sitt ansvar och lägga över det på eleverna. (Imsen, 2006, s. 321).  

 

Bland elevernas svar kan man se att även om en del elever menar att lärarna försöker stödja och 

motivera dem till utveckling, finns det också de lärare som lägger över ansvaret på eleverna och 
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ger dem fler läxor och varningar i syfte att få dem att utvecklas. Återigen är det svårt att veta vad 

som ligger bakom lärarnas handlande och vad elevernas upplevelser grundar sig i, men oavsett får 

det ses som ett misslyckande när elever känner sig åsidosatta och misslyckade. Det är lärarens 

uppgift att se till varje elevs behov och potential och att på bästa sätt försöka tillgodose dessa 

behov och utmana eleven till utveckling och lärande. Imsen förklarar detta genom att se på 

eleven som en planta som måste få rätt näring och omsorg för att kunna växa av sig själv. Alla 

plantor behöver inte samma näring och omsorg utan stimuleringen måste anpassas efter varje 

plantas behov, på samma sätt som det är varje lärares uppgift att leda och stimulera varje elevs 

lärande och utveckling. (Imsen, 2006, s. 251-252).  

 

Avslutningsvis kan denna diskussion återkopplas till studiens frågeställning ”Upplever elever med 

utländsk bakgrund att deras kunskaper i svenska språket påverkar deras möjligheter till inlärning? I så fall på 

vilket sätt?” och försöka besvaras.  

 

Utifrån studiens empiri kan problemformuleringen besvaras med ett direkt ja. Eleverna uttryckte 

tydligt att de svårigheter de upplever sig ha med olika aspekter av svenska språket påverkar deras 

lärande och deras chanser att tillgodogöra sig kunskaper i skolan på det sätt de skulle vilja. 

Svårigheterna ligger enligt eleverna både i deras egna tillkortakommanden vad det gäller till 

exempel ordkunskap, textproduktion och läsförståelse men också i lärarnas oförmåga att göra 

lektionerna intressanta och förklara saker på ett lätt sätt. Detta gav sedan upphov till både brist på 

motivation och koncentration inför inlärning.  

 

Elevernas kunskaper i svenska språket påverkade inte bara lärandet i svenska, utan även i många 

andra skolämnen. De naturvetenskapliga ämnena låg i topp bland de ämnen där eleverna kände 

att deras kunskaper i svenska språket ställde till störst hinder för dem. Deras förklaring till detta 

var att dessa ämnen innehåller komplicerade begrepp och ett språkbruk som skiljer sig mycket 

från de begrepp man använder i vardagen. Problemen ligger på både ett språkligt och ett 

innehållsmässigt plan.  

 

Även om eleverna hade många gemensamma nämnare i sina intervjusvar, kan man inte säga att 

det finns ett entydigt svar på frågan om hur elevernas kunskaper i svenska språket påverkar deras 

lärande. Att kunskaperna i svenska påverkar deras möjligheter till lärande var eleverna dock 

överens om. Vissa återkommande teman kan man ändå se i elevernas svar såsom att bristerna i 

språket gör att eleverna har svårt att följa med på lektionerna och att de har svårt att förstå 

helheter även om de förstår delarna. Det är svårt att få bra betyg om man inte förstår allt det som 

man behöver förstå för att uppnå ett kursmål eller ett visst betyg. Eleverna fokuserade mycket på 

just betygen som ett medel för att mäta lärande och de var överens om att deras kunskaper i 

svenska språket i många fall hindrade dem från att få det betyg de önskade.  
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Vidare är det också svårt att påpeka att denna studie skulle kunna förklara hur språk- och 

inlärnignssituationen ser ut för andra andraspråkselever på andra skolor. Med självklarhet kan 

detta skilja sig från elev till elev, skola till skola och elevers förutsättningar och stöd. Däremot kan 

det påpekas utifrån egen erfarenhet vid arbete med andraspråkselever, att många 

andraspråkselever möter just den problematik som beskrivs i empirin för denna studie.  
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Konklusion 

Syftet med denna studie var att undersöka och belysa hur elever med utländsk bakgrund upplever 

sina kunskaper inom det svenska språket och i så fall på vilket sätt de anser att dessa kunskaper 

påverkar deras möjligheter till inlärning. För att få svar på detta användes kvalitativa intervjuer 

med 10 gymnasieelever. Studiens resultat kom att visa på att eleverna har en tydlig medvetenhet 

kring sina språkbrister men det är inte endast språket som står som hinder för inlärning. Bland 

annat har lärare en stor roll, där många elever uppfattade läraren som otydlig. Eleverna visade 

också på att brister i språket gör att de inte förstår sammanhanget och helheten i undervisningen 

vilket uppfattas resultera i sämre betyg.   

 

För mig har denna undersökning varit ett steg just i riktning mot detta: att få kunskap om 

eleverna och deras tankar, vad som är lärande och hur inlärningen samspelar med omgivningen. 

Jag kan inte säga att jag har ett färdigt svar, men de intervjuade eleverna har gett mig en insyn i 

deras upplevelser av det svenska språket, lärarens roll och skolväsendet, en insyn som jag 

förhoppningsvis så småningom kommer att kunna omsätta i praktiken som färdig lärare. 

 

Det är önskvärt att vidare forskning sker kring detta ämne där fokus sätts på genus och 

könsfördelning hos dessa elever. Detta skulle ge en bredare bild kring detta studieområde. 

Vidareforskning kan också studera bland annat hur svårigheter i det svenska språket formar 

elevers identitet och självförtroende.  
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Bilaga 1 – intervjuguide  

Tema 1: Personlig bakgrund 

o Hur gammal är du? 

o Vart kommer du ifrån? 

o När flyttade du till Sverige? 

o Vilka språk talar du? 

§ Med familj? 

§ Med vänner? 

o Vad gör din familj? 

Tema 2: Skolan 

o Vilken årskurs går du i? 

o Vilket program läser du? 

o Vilka språk talar du när du är på skolan och på rasten? 

o Varför? 

o Varför inte? 

Tema 3: Svenska språket 

o Hur gammal var du när du första gången började lära dig svenska? 

o Var det lätt? Var det svårt? 

o Vad var det som var svårast/lättast? 

o Om du skulle beskriva din språkliga nivå, hur skulle du beskriva den? 

o Varför? 

o Finns det något i det svenska språket som är svårt för dig? 

o Varför? 

o Om det finns något som är svårt i svenskan, får du arbeta med det för att förbättras? 

o Får du stöd av lärare för att förbättras i språket? 

o Upplever du att det svenska språket på något sätt påverkar din inlärning av olika ämnen? 

o Hur i så fall? 

o Får du hjälp med det du inte förstår? Av vem i så fall? 

o Finns det något specifikt ämnen som använder sig av svårare språk som gör det svårt för dig 

att förstå? 

o Varför?  

o Upplever du att dina språkkunskaper påverkar dig till att få goda/sämre studieresultat?  

o Hur i så fall? 


