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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka svårigheter andraspråksinlärare kan stöta på i 

skolan. Materialet i studien består av litteratur, intervjuer och observationer av tre 

högstadieelever. Dessa observationer visas under resultatredovisning tillsammans med 

presentationer av de aktuella eleverna. I min analys går jag igenom observationerna och 

knyter an resultatet med annan forskning för att få fram hur situationen ser ut för 

observationspersonerna. Uppsatsen visar att eleverna upplever flera svårigheter i skolan, 

framförallt språksvårigheter samt läs- och förförståelseproblem. I min avslutning tar jag upp 

relevanta tankar som kommit fram under arbetet och öppnar för vidare forskning inom 

området.  

 

Nyckelord:  Andraspråksinlärare – svenska 2 – inlärningshinder – språksvårigheter – 

bristande förkunskaper – kulturskillnader – ytflyt – självförtroende och utanförskap  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

För svenskfödda elever är svenska språket naturligt att använda i skolan och de gör det med 

både kognitiv och kommunikativ funktion. För invandrare däremot är svenskan något helt nytt 

och svårt som de måste lära sig för att kunna assimilera sig i sitt nya land. För alla inlärare har 

bakgrundskontexten stor betydelse och det kan vara svårt för både svenskar och invandrare att 

ta in och förstå ny information som de får i skolan. Skillnaden är dock att svenskarna förstår 

vad läraren säger och om så inte är fallet förklarar denne svåra ord. Invandrarna har ofta 

problem med att hänga med i det vardagliga talet och får ännu svårare att förstå de mer 

avancerade uttrycken. Monika Axelsson1 skriver i Tvåspråkiga barn och skolframgång – 

mångfalden som resurs om olika faktorer som bidrar till att nedvärdera andraspråkselevers 

identitet och som även kan leda till allmänt låga kunskapsnivåer, exempelvis brist på 

sammanhang mellan livet hemma och i skolan samt felaktig placering av nyanlända elever. 

Mottagande länder sätter ofta invandrarelever i vanliga klasser och förbiser då de viktiga 

skillnaderna i elevernas utbildnings- och kulturkontext.  

     Som det ser ut idag pytsas de nya invandrareleverna ut i vanliga klasser, oberoende av 

deras svenskkunskaper och de ges mer eller mindre stödundervisning. Målet med 

andraspråksinlärningen är att eleven ska nå samma kunskapsnivå som sina jämnåriga, 

svensktalande klasskamrater. För att nå dit krävs mycket mer arbete än om man ska lära sig 

ett främmande språk. Skillnaden mellan att lära sig ett andraspråk och ett främmande språk är 

att andraspråkseleven också ska kunna använda sitt andraspråk som instrument för inlärning i 

övriga skolämnen.2 

     Vad som är intressant i sammanhanget blir då hur andraspråkseleverna egentligen klarar 

sig i skolsituationen och hur de bedöms. Blir de så bra i sitt andraspråk att de kan gå efter 

samma betygskriterier som de infödda svenska? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats kommer att handla om andraspråksinlärare på högstadiet. Jag vill få fram vad 

som gör skolarbetet svårt för dem. Innehållet rör både svenskinlärningen och de andra ämnena 

i skolundervisningen. En viktig utgångspunkt är just vad som är svårt i svenskinlärningen, 

men även i ämnesinlärningen. Främst är det de naturorienterande-, No, och 
                                                
1 Monika Axelsson, 1999, s. 26 
2 Kenneth Hyltenstam, 1996, s. 110 
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samhällorienterande-, So, ämnena samt engelska och slöjd/hemkunskap som fokuseras. Jag 

vill följa både teoretiska och praktiska ämnen och se om det finns skillnader i inlärningen där. 

Syftet är alltså att se vilka svårigheterna kan vara för en andraspråkselev i skolämnena och 

varför de kan uppstå. Då viss anknytning till betygsmålen finns med är en del av syftet även 

att se hur andraspråkseleverna klarar sina skolår på högstadiet med tanke på betygen.    

De frågor jag fokuserar på är: 

 Vilka svårigheter kan finnas i inlärningen? 

 Vad är det som är svårast?  

 Varför är det svårare för invandrarelever än svensktalande elever? 

 Hur hanterar ämneslärarna dessa elever i klassen? 

 Kan man förbättra situationen och i så fall hur? 

 

1.3 Metod och material 

Uppsatsen består av litteraturstudier, intervjumaterial och undersökningsmaterial. Jag har haft 

användning av flera relevanta böcker som har gett mig fakta till arbetet och gjort det möjligt 

att genomföra uppsatsen. All litteratur har handlat om invandrares situation i det nya landet, 

med olika belysningspunkter. För att komplettera dessa och få svar på mina frågor har jag 

även genomfört en egen undersökning. Undersökningen gick ut på att följa tre elever med 

svenska som andraspråk under tre veckor, en vecka var, och observera vilka svårigheter de 

stöter på i skolämnena. Eleverna går på högstadiet och det är två pojkar och en flicka, i 

varierande åldrar och tid som de bott i Sverige. Dessa är utvalda ur en grupp bestående av åtta 

elever, som efter eget och föräldrarnas godkännande, gav mig tillåtelse att följa dem i skolan. 

Här stötte jag tidigt på problem då två av mina utvalda elever inte kunde delta. Som tur var 

hade jag inte kommit så långt i mitt arbete att det störde nämnvärt, men jag fick planera om 

och ta kontakt med nya elever.   

     Utöver litteraturen och observationerna består mitt material även av intervjuer med 

elevernas ämneslärare och deras svenska 2-lärare. Dessa utgör i sammanhanget viktiga 

komponenter som gett en intressant vinkling av problemen. I kapitel 3 har jag använt 

elevintervjuer i presentationerna av observationspersonerna och intervjuer av deras lärare i 

analyserna. Se bifogade bilagor 1 och 2.  

     Då observationsarbetet har tagit ganska lång tid planerade jag in det tidigt. Under varje 

vecka med eleverna har jag ställt intervjufrågor både till dem och till deras lärare. Samtidigt 

har jag bearbetat litteraturen vid sidan av och sedan sammanfört materialet i sin helhet.  
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1.4 Avgränsningar 

Då detta ämne är mycket stort och rymmer många perspektiv har jag varit tvungen att 

avgränsa mig ganska kraftigt. Det hade varit lätt att göra undersökningen större genom att 

observera fler elever under längre tid och även att följa med under alla lektionstimmar så att 

alla ämnen ingick. Jag har begränsat mig till tre elever och i huvudsak fyra ämnen; det skiljer 

sig dock lite på grund av elevernas individuella scheman. Från början hade jag även önskat att 

ta med modersmålets betydelse för dessa elevers inlärning, men det hade gjort uppsatsen 

alldeles för omfattande. Ett sådant perspektiv kan man bygga en hel uppsats på. 

Avgränsningen har alltså varit nödvändig och med den i åtanke förstår man att det finns 

mycket kvar i ämnet andraspråkselever som kan undersökas.  

 

1.5 Undersökningsskolans förberedelseklass/svenska 2-grupp 

I Sverige har vi skolplikt, vilket innebär att alla barn och ungdomar som bor i Sverige ska gå i 

skolan.3 Vad gäller asylsökande måste skolan erbjuda plats, men det är inget tvång att vara 

där. De flesta asylsökande väljer ändå att gå i skolan då det annars kan verka negativt i deras 

asylsökning. Så fort en asylsökande har fått permanent uppehållstillstånd innefattas denne av 

skolplikten.4 De barn som börjar skolan och inte kan svenska placeras i en föreberedelseklass. 

Detta är benämningen på den grupp/klass dit elever som nyligen har kommit till Sverige och 

har annat modersmål än svenska först kommer när de börjar skolan i sitt nya land. Eleverna 

ska redan från början vara inskrivna i en vanlig klass och vara med där minst ett par lektioner 

i veckan. I takt med att de blir bättre på svenska är de mer och mer med sin vanliga klass. I 

förberedelseklassen lär sig eleverna att läsa och skriva på svenska, men även att läsa och 

skriva från början för dem som är analfabeter eller har annat alfabet.5  

     Hur förberedelseklasserna ser ut skiljer sig från olika skolor och på den skolan där jag har 

utfört min undersökning finns det en annan variant på förberedelseklass. Tidigare var det just 

en klass dit invandrarelever i min undersökningsskolas kommun kom och hade all 

undervisning. Sedan ett antal år tillbaka stängdes en stor flyktingförläggning i staden och då 

delades eleverna upp på olika skolor så att de hamnade i rätt skolområde. På varje skola 

infördes nu elevgrupper som verkade som förberedelseklasser, men med framförallt svenska 

2-undervisning.  

                                                
3 Lärarens handbok, 2005, s. 68 
4 Anita Svensson, 071126 
5 Katarina Magnusson, 1986, s. 18 
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     Invandrareelever som börjar på denna skola idag blir placerade i en vanlig klass och har 

anpassat schema, vilket anger hur mycket de är med klassen och i svenska 2-gruppen, efter 

språknivån. Dessa elever har ofta idrott, bild, slöjd, hemkunskap och musik med den svenska 

klassen.6 

     Den invandrargrupp som jag har arbetat med har åtta elever med en svenska 2-lärare. 

Denna lärare kommer jag att kalla Anita Svensson i min referens. Eleverna har individuella 

scheman och har olika mycket tid i svenska 2-gruppen. Vissa av eleverna läser endast de 

praktiska ämnena med sin stora klass och vissa läser alla ämnen utom svenska med klassen.  

 

 

2. Tidigare forskning 

 
2.1 Bidragande faktorer till sämre inlärning 

Invandrare har ett behov att så snabbt som möjligt kunna klara sig i de olika situationer som 

de möter i sitt nya land. Detta betyder att de snabbt måste tillägna sig ett språk som är 

gångbart i sammanhang där kontakter med svensktalande är nödvändiga, t.ex. i skolan. Om 

det över huvud taget ska vara möjligt att knyta kontakter med svensktalande, måste 

invandraren kunna berätta om sig själv, sina upplevelser och erfarenheter samt sina åsikter om 

olika företeelser, samma som för alla som vill skapa närmare kontakter. Undervisningen i 

skolan måste då gå ut på att täcka dessa behov och eleverna måste lära sig ett språk som 

fungerar i kommunikativt syfte. 7 

     Det finns flera omständigheter som bidrar till svårigheter för invandrarelever i inlärningen. 

Nedan följer ett antal faktorer som tas upp och förklaras. De är inte gemensamma för alla 

elever, så alla faktorer rör inte varje individuell elev. Dock är detta exempel på vad som gör 

det svårt i skolarbetet för en andraspråkselev.  

 

2.1.1 Kulturskillnader 

I olika kulturer har man olika inlärningsmetoder och självklart blir det något nytt när 

invandrarelever kommer till en ny kultur, t.ex. Sveriges. Det kan vara svårt för en nyinflyttad 

att ställa om sig till ett nytt sätt att leva och det kan bidra till svårigheter i skolarbetet. 

                                                
6 Svensson, 071126 
7 Kenneth Hyltenstam och Kerstin Wassén, 1984, s. 25 
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Margaret Obondo8 skriver i Tvåspråkiga barn och skolframgång – mångfalden som resurs att 

det är viktigt att undvika stereotyper och generaliseringar, även om invandrarna kommer ifrån 

samma land. De nya eleverna kan tyckas ha homogen socioekonomisk ställning, men de har 

alla olika bakgrundskontexter. Det är viktigt att lärare förstår de olika interaktionsmönstren 

och språkanvändningen i olika kulturer för att få kunskap om förändringar i invandrarelevers 

liv.  

     Det uppstår ofta missförstånd mellan invandrarelever och svenska elever, vilka kan leda 

till konflikter. Dessa kan bero på språkliga missförstånd, men också för att traumatiska 

händelser ifrån invandrarelevens förra land kan påverka deras beteende och kontakt med 

omgivningen. Sveriges individualism kan ofta verka förvirrande för nyinflyttade invandrare.9 

De får bekymmer med att de inte förstår vårt svenska samhälle, allt uppfattas så fritt. 10              

     Gunilla Ladberg11 framhåller i Barn med flera språk. Tvåspråkighet och flerspråkighet i 

familj, förskola, skola och samhälle att ” det krävs förkunskaper för att förstå undervisningen 

och läroböckernas texter, inte bara språkligt, utan också kulturellt. I många ämnen, t.ex. de 

samhällsorienterande och naturorienterande, är det viktigt att ha tillräckligt mycket kunskap 

om det svenska för att förstå de frågor som ställs och för att förstå vad den kunskapen består 

i.” Vidare menar hon att det som finns att läsa i skolans läroböcker kan svenska elever relatera 

till, men inte utländska. Det kan röra sig om fakta om Sverige, sånger och traditioner. Det är 

samma som ords olika betydelser och innebörder; dessa kan också skilja sig mellan länder och 

kulturer. 12 

     Magnusson13 skriver i Invandrarbarnen och skolan att ”genom att lägga in ett 

interkulturellt perspektiv på undervisningen integreras frågor om andra kulturer i all 

undervisning.” Fortsatt menar hon att man som lärare inte bara ska uppmärksamma kulturella 

olikheter, utan främst likheter, gemensamma intressen och erfarenheter hos eleverna.14 Dessa 

handlingar ska uträttas för att inte göra kulturskillnader till något hinder. ”Skolan har ett stort 

ansvar, när det gäller att förebygga motsättningar, skapa ökad förståelse mellan grupper och 

överbygga kulturella skillnader.”15 

 

 
                                                
8 Axelsson, 1999, s. 54 
9 a. a. s. 71 
10 Svensson 071126 
11 Ladberg, 2003, s. 178 
12 a. a. s. 179 
13 Magnusson, 1986, s. 21 
14 a. a. s. 22 
15 a. a. s. 23 
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2.1.2 Inlärningshinder 

I inlärningsprocessen för andraspråksinlärare utvecklas det egna språket först med egna regler 

och efter hand utvecklas deras språk vidare, från det enkla till mer komplicerade. 

Språkbehärskningen utvecklas då inläraren möter nya språkliga element i situationer som är 

engagerande. Både barn och vuxna har en naturlig förmåga att plocka upp nya företeelser i 

naturlig kommunikation.16 Ofta börjar användandet av det nya språket med enkla fraser, t.ex. 

Hejdå, vi ses imorgon, utan att man förstår varje ord eller frasens funktion. I början av 

språkinlärningen övergeneraliserar många invandrare, t.ex. genom att använda göra i stor 

utsträckning som i att göra med färg istället för måla. Förenklingar förekommer ofta, t.ex. 

fågel om alla fåglar och även nya innovationer som sjukbil istället för ambulans. Meningar 

utvecklas så småningom ifrån enstaka ord till längre sammansättningar, från mest huvudsatser 

till inslag av bisatser.17 Ju mer svenska eleverna lär sig desto mer avancerat blir deras språk i 

variation och utsmyckning.  

     Något som är viktigt vid inlärning är förebilder och vuxnas förväntningar på sina barn. 

Beroende på var förväntningarna ligger kan det bidra till framgång eller svårigheter.18 Gunnar 

Tingbjörn19 skriver i Språkmöte. Svenska som främmande språk, hemspråk, tolkning att 

många elever kan visa uppgivenhet och passivitet i inlärningen då de inte tror att kunskaperna 

ska komma till nytta, eftersom de är i förhoppning att flytta tillbaka till sitt ursprungsland. 

Han skriver också att ”en huvudsvårighet vid kulturell inlärning är motivationen. En hög 

motivationsgrad kan nås om de studerande anser att det kulturella utbytet och/eller den studie- 

och yrkesmässiga belöningen blir tillräckligt stora [så!].”20 

     Då invandrarbarnen, som inte kan svenska, kommer ut i klasserna och har ämnen med sin 

klass och lär sig nya saker, skaffar de nya erfarenheter. Dessa erfarenheter är viktiga för 

vidare inlärning. Ord och begrepp kan förknippas med t.ex. känslor och bilder och får då en  

viss innebörd. Ett ord kan betyda olika saker eller se olika ut i skilda kulturer, exempelvis 

begreppet familj, och detta kan bidra till missförstånd eller oförståelse. Samma sak gäller för 

olika erfarenheter kring ord, t.ex. ordet skola. 21 Om en elev har negativa känslor förknippade 

med ett ord eller uttryck kan det hämma inlärningen.  

     I högre klasser kommer mer abstrakt information in i undervisningen, vilket gör ämnet 

svårare. Ofta klarar sig elever bra i yngre åldrar, men när kraven höjs eller om de byter skola 
                                                
16 Hyltenstam, 1996, s. 116 
17 Axelsson, 1999, s.81f  
18 Gunilla Ladberg, 2003, s.13 
19 Kenneth Hyltenstam, 1981, s. 82 
20 a. st. 
21 Ladberg, 2003, s. 97f. 
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till högstadiet eller gymnasiet följer nya svårigheter. Ny skola innebär nya lärare och ämnen, 

vilket försvårar arbetet. För invandrarelever visar de nya lärarna, för eleverna, ovana, 

personliga uttryck och vanor, vilket kan störa dessa elevers trygghet och de kan bli språkligt 

osäkra.22 

 

2.1.3 Inlärningssvårigheter i svenska språket  

Enligt Bergman, Bülow och Sjöqvist23 i Två flugor i en smäll. Att lära på sitt andra språk 

brukar man räkna med att det tar ca sex-åtta år att kunna tillgodogöra sig undervisning på 

andraspråket. Det är dock inte bara språkkunskaper som avgör, utan även de baskunskaper 

eleverna har. Även skoltraditionen ifrån ursprungslandet är av vikt.  

     Elever som lär sig svenska skapar först sitt eget språk, byggt på egna hypoteser om 

språkets struktur. Detta kallas interimspråk och slutmålet med interimspråket är att det ska 

sammanfalla med det normspråk som används.24 När det gäller struktur är det just den inre 

grammatiken, den mentala, som är det svåra. Den mentala grammatiken är språkkänslan och 

det är först när en person har bra språkkänsla som den behärskar sitt andraspråk. Stephen 

Krashen har en modell för inlärning där det ska vara ett inflöde av lagom svårt språk som är 

rikt och varierat. Det svåra är då att hitta rätt material.25 Det är svårt som lärare att synliggöra 

och tolka den ofta mycket abstrakta tankeprocess som rör grammatiken för 

andraspråkseleven.26 Som man kan förstå av texten finns det alltså en hel del svårigheter inom 

grammatikinlärningen. Pirkko Bergman27 utförde ett test med flera andraspråkselever och 

kunde med det tydliggöra några generella fel:  

 Stavning med å-ljud, de använde gärna o istället 

 Regeln att kort vokal följs av två konsonanter användes och bidrog till fel  

 Övergeneralisering  

 Förenklingar av grammatiska regler, t.ex. böjningsformer och artikelord 

 Användning av delar av fasta fraser på ett felaktigt sätt 

 Överföring av regler ifrån modersmålet till det nya språket, omedvetet eller medvetet 

 

 

 
                                                
22Ladberg, 2003, s. 179 
23 Bergman et al. s. 74 
24 a. a. s. 5 
25 a. a. s. 2 
26 a. a s. 4 
27 a. a s. 5 
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     Ett annat problem är s.k. utantillelever. Bülow, Ljung och Sjöqvist28 skriver att:  
det tar självklart längre tid att lära sig något på ett andraspråk om man 

samtidigt ska ta till sig språket. Detta faktum bortser man från när man 

tidigt placerar ut andraspråkselever i en klass. Det som utåt ser ut att 

fungera, bra poäng på skrivningar t.ex., visar sig ofta handla om 

utantillinlärning. En oerhörd energi går åt till att memorera, inte bara 

innehållet, utan också språket. 

 

     Samma författare hävdar att det förekommer att andraspråkselever plockas ifrån lektioner 

med klassen för att de ska ha modersmåls- eller stödundervisning. Sedan måste dessa elever, 

på kortare tid, försöka komma ifatt sina klasskamrater. Ett sådant här koncept är ohållbart, 

med några få undantagsfall. För att komma ifrån detta inlärningsproblem måste man anpassa 

timplanen och välja bort något annat. En andraspråkselev som ska lära sig på sitt nya språk 

behöver mer tid, inte mindre.29 Ett problem vid inlärning är alltså tiden, att det ställs för höga 

krav på att andraspråkselever ska lära sig snabbare än sina klasskamrater.  

     Svensson30 säger att det som eleverna själva ofta upplever som svårast i svenskinlärningen 

är grammatiken. Detta är, enligt henne, dock det som verkar vara lättast. Hon menar att när 

man får benat ut de regler som finns inom grammatiken och eleverna börjar arbeta med det 

har de lätt för att förstå. Hon tror att det har att göra med reglerna och att eleverna får en 

slags aha-upplevelse när de förstår sambanden. Det som är svårast i svenskinlärningen verkar 

istället vara läsförståelse och att kunna variera sig i sitt språk. En annan stor svårighet är den 

svenska förförståelsen som nyinflyttade invandrare saknar. All undervisning här utgår ifrån 

Sverige och för de svenskfödda eleverna är det lätt att relatera till någon speciell företeelse, 

men inte för invandrarelever. 

     

2.1.4 Språkbrister och ämnessvårigheter 

I de flesta ämnen är just språkbrister ett problem för andraspråkselever. Att inte göra sig 

förstådd är plågsamt och kroppsspråket kan ibland bli därefter med aggressivt eller inåtvänt 

beteende. En del elever undviker språksituationer och drar sig undan. I dessa fall kan man 

säga att eleven stänger av inlärningen.31 

                                                
28 Bergman et al. s. 66 
29 a. a. s. 71f. 
30 Svensson, 071207 
31 Ladberg, 2003, s. 69 
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     Ett annat problem, som Ladberg32 skriver om är att en elev som börjar halka efter sina 

jämnåriga eller klasskamrater kan bli rädd att visa sin okunnighet. Detta kan då leda till en 

ond cirkel där eleven undviker språkliga aktiviteter istället för att ta tag i problemet. ”Ju högre 

upp i skolan man kommer, desto högre krav ställs på språket som redskap för tänkande och 

inlärning.”33 Citatet visar just varför problemet med elever som drar sig ur språkliga 

aktiviteter kan uppstå.  

     En vanlig svårighet i språkinlärning är nya ord och begrepp. Tingbjörn34 hävdar att 

ordkunskap är diagnostiskt och metodiskt besvärligt. Att lära sig begrepp, menar Ladberg35, är 

en viktig del av språket. När en elev lär sig ett övergripande begrepp, t.ex. möbel eller hund, 

används dessa begrepp om alla möbler och hundar. Ju längre man kommer i utvecklingen, 

desto mer kan man avskärma begreppen och definiera specifika möbler och hundar. Inom 

naturorienterande ämnen finns risk för förvirring då begrepp kan ha många betydelser eller 

innebörder. Begreppet björn kan skapa visst kaos då det talas om björnen som rovdjur och 

björnen som däggdjur. Ladberg36 skriver just att det är inlärning av begrepp, inte av ord, som 

är det svåra. Att lära sig ett ord och ett begrepp samtidigt är än mer komplicerat och tar längre 

tid. Abstrakta begrepp hör till de svåraste. ”Ännu svårare blir det med mer abstrakta 

kunskaper om samhället t.ex. om politiska system eller om hur olika myndigheter eller 

institutioner i ett samhälle fungerar. Vad är en stat i svensk mening – och i somalisk? Det är 

en vanlig erfarenhet att samhällsorientering är ett av de svåraste ämnena för elever som 

kommer ifrån andra länder.”37 Inom samhällsorienterande ämnen används just många 

abstrakta begrepp, t.ex. socialism eller hierarki.  

     Både naturorienterande ämnen och samhällsorienterande ämnen är relativt avancerade, och 

inte alla andraspråkelever läser dessa med klassen de första åren i Sverige. Ofta är 

naturkunskapen ändå ganska enkel då det är världslig information, som är samma världen 

över. Inom samhällskunskapen kan det vara svårare då vi i Sverige utgår ifrån europeisk 

information. Ett stort frågetecken för många invandrare ifrån Asien och Afrika är 

världskrigen. De är självklara för oss i Europa, men för de asiatiska och afrikanska eleverna är 

de kanske helt okända.38 

                                                
32 Ladberg, 2003, s. 89 
33 a.a. s. 177 
34 Hyltenstam, 1981, s. 89 
35 Ladberg, 2003, s. 95 
36 a. a. s. 96 
37 a. a. s.179 
38 Svensson 071126 
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     Engelska är ett annat ämne som anses svårt för andraspråkselever. Detta beror inte på att 

det är ännu ett språk utan för att det är svårt att tillgodogöra sig ett nytt språk som ges på ett 

nytt språk, det blir då dubbla översättningar. Många minoritetsgrupper klarar ändå engelskan 

bra i skolan, kanske för att motivationen är allmänt hög för engelska eller för att vi är så 

omringade och påverkade av det språket. 39 

     Ladberg40 menar att ”för en elev som inte har den språkliga basen i svenskan är det 

nödvändigt att få mer tid för att utföra uppgifter, tänka ut svar, formulera svar på frågor och 

för att över huvudtaget göra sig gällande.” 

     Ett annat problem som bidrar till språkbrister är de invandrarbarn som föds i Sverige men 

ändå inte har ett tillräckligt andraspråk. Tingbjörn menar: ”eftersom allt fler invandrarbarn 

föds och växer upp i Sverige ökar den grupp som har vissa svenskkunskaper vid skolstarten. 

För dem kan dock inte lärarna utgå ifrån att de, likt svenska barn, skall behärska det centrala 

ordförrådet och vardagliga och emotionella ord ur hem- och kamratdomänerna.” Han skriver 

att dessa elevers lärare vittnar om märkbara hål i elevernas svenska språk, som är ett naturligt 

resultat av barn som inte haft några eller endast vissa upplevelser på svenska under 

förskoletiden.41 

 

2.1.5 Utanförskap och självförtroende 

Allmänt är vi människor rädda för att prata med någon som inte förstår, så även bland lärare. 

Lärare i de klasser där andraspråkselever placeras är ofta nervösa och rädda när de ska prata 

med sina nya elever, just ur förståelsesynpunkt. Också eleverna är ofta väldigt nervösa inför 

att ta det nya språket i akt. De kontakter eleven skapar sig i skolan kan vara mycket viktiga i 

inlärningssyfte. För att få kontakt med någon krävs kommunikation, ofta samtal. Det gäller att 

eleven vågar samtala med klasskamrater och lärare. Den som inte tar kontakt hamnar lätt 

utanför klassgemenskapen. Utanförskapet förstärks då andraspråkseleverna inte förstår all 

undervisning som ges under lektionerna och den information som lärare och elever delar ut. 

Det kan röra sig om friluftsdagar, sovmorgon, klassfester och läxor.42 Eleverna känner sig 

oftast redan utanför när de kommer till Sverige p.g.a. att deras utseende inte liknar 

klasskamraternas och deras språk och kultur är annorlunda. 

                                                
39 Ladberg, 2003, s. 185 
40 a. a. s. 181 
41 Hyltenstam, 1981, s. 89 
42 Svensson, 071119 
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     Även i läromedlen skapas ett slags utanförskap då många böcker talar om främmande 

länder och främmande religioner, även då flera av dessa länder ofta är representerade i 

klassrum runt om i Sverige.43 

     Christina Rodell Olgac44 skriver i Tvåspråkiga barn och skolframgång – mångfalden som 

resurs att de flesta barn som kommer till Sverige har ett nätverk av människor runt sig 

hemma, men i den nya skolan har de ingen. Att skaffa vänner kan vara betydande eller 

avgörande för om eleverna ska kunna finna sig tillrätta i skolan.  

     Magnusson45 framhåller att ”genom sina ofullständiga kunskaper i svenska kan 

invandrareleverna ofta få brister i självförtroendet och behöva mycket stöd och uppmuntran 

vid arbetet i klassen. Med starkare självkänsla vågar de visa vad de kan.” Att våga synas och 

ställa frågor är viktigt för att förstå och få svar. Det krävs självförtroende för att våga göra 

detta, speciellt om man inte är helt säker i språket. Självförtroende skapas av positiva gensvar, 

att bli sedd, att lyckas och av höga förväntningar, vilket då är viktigt att ge 

andraspråkseleven.46 Axelsson menar att ” i klassrumsarbetet har man strävat efter så stor 

öppenhet som möjligt så att varje barn vågar fråga och ta risker. Däremot är det ingen som 

misslyckas eftersom var och en arbetar med sin egen plan och i enlighet med sin 

utveckling.”47 

     Ladberg48 skriver att en elev som inte har talat mycket i klassrummet, som behöver lyssna 

in språket länge, kan känna sig pressad och stressad om någon förväntar sig att hon ska tala 

innan hon är redo. Med välvilliga uppmuntranden kan hon istället känna sig tvingad att prata, 

vilket kan leda till låsningar. Det är alltså viktigt att ge alla elever sin tid att bli mogna i 

språket.  

     Elever som har dåligt självförtroende vågar inte prata och vara delaktiga, vilket kan leda 

till att kunskapsnivån lätt missbedöms. När en andraspråkselev använder det nya språket i 

klassrumssituationerna kan det lätt uppfattas som språkbrister istället för just dåligt 

självförtroende med det nya språket.49  

 

 

 

                                                
43 Magnusson, 1986, s. 23 
44 Axelsson, 1999, s. 70 
45 Magnusson, 1986, s. 27 
46 Ladberg, 2003, s. 109 
47 a. st. 
48 a. a. s. 47 
49 a. a. s. 180 



 15 

2.1.6 Klassrumssituationen 

Det är i klassrummet som den mesta inlärningen sker. Detta medför att klassrumssituationen 

och klassrumsklimatet är ganska avgörande för hur mycket och vad en elev lär sig.  

Genomgångar som en lärare håller i klassrummet är inte bara svåra att förstå för 

andraspråkseleven för att det är ny information utan även för att det är svårt att hänga med i 

vad som sägs. Om det är ett nytt ord i en mening som en andraspråkselev hör kan denne förstå 

sammanhanget utifrån övriga ord, men är det flera ord som är främmande är det inte lätt att 

förstå. Det är då mycket större risk att eleven tappar bort sig i vad läraren säger och missar 

betydelsen.50 Det kan också vara så att i en genomgång glömmer eller ignorerar läraren att det 

finns en andraspråkselev i klassrummet och på så sätt inte ser till att denna elev tar till sig 

informationen. Många lärare förstår inte att eleverna som inte är födda i Sverige har ett 

begränsat språk.51 

     Andraspråkselever är även känsligare för buller och oväsen, som ofta förekommer i ett 

klassrum under lektion. Det gör det svårt för dem att höra vad läraren eller någon elev säger 

och därmed får de ännu svårare att bearbeta informationen. När någon eller något stjäl 

uppmärksamhet ifrån andraspråkseleven mister de också lätt koncentration och kan tappa bort 

sig i en genomgång.  

     Det tar tid för dessa elever att förstå då de måste fundera lite extra över vad som sägs. Allt 

tar egentligen längre tid, räkna, läsa, anteckna och de kräver ibland mer av läraren än andra 

elever.52 En lärare till en av mina undersökningselever menade att ”det tar tid att förklara 

uppgifter och ofta saknar man material som kan göra förklaringar tydligare.”53  

    Andraspråkseleverna använder hög grad av koncentration i sitt skolarbete, vilket kan leda 

till att de blir tröttare. Då allt tar längre tid för en andraspråkelev att bearbeta behöver denne 

pauser. Lärare kanske bedömer detta som koncentrationssvårigheter, men Ladberg menar att 

det är språksvårigheter.54  

     Svenskfödda elever behöver givetvis också pauser i sin koncentration och om en lärare 

skämtar får dessa elever en slags avkoppling. För andraspråkselever blir det dock en ny 

ansträngning då de både ska försöka förstå vad lärare säger och vad som är roligt.55 

      

 
                                                
50Ladberg, 2003, s. 178 
51 Svensson, 071126 
52 Ladberg, 2003, s. 178 
53 Matematiklärare 071127 
54 Ladberg, 2003, s. 178 
55 a. st. 
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2.1.7 Ytflyt  
Många invandrare lär sig relativt snabbt att använda det nya språket. Det är viktigt för att de 

ska klara sig i samhället. I skolan kan detta ge problem. Ladberg56 skriver att det är lätt att 

lärare likställer elever i en klass, även om den innehåller andraspråksinlärare. Hon menar att 

vi inte alltid förstår att svårigheter som en elev kan ha i skolarbetet hör ihop med språket, inte 

inlärningsförmågan. Många elever skaffar sig ett bra tal, grammatiskt och uttalsmässigt 

korrekt och med ett bra flyt, vilket är lätt att bli lurad av. Det är först när eleven får lite tuffare 

uppgifter och behöver använda språket som tankespråk som svagheter kan lysa igenom. 

Samma författare menar även att i skolan används språket främst som tankeredskap och inte 

att kommunicera med då man där ska lära in nya saker. Det blir alltså två olika språk, ett i 

studier och ett i umgänge.57 

     Enligt Einarsson58 kallar Tove Skutnabb-Kangas detta för ytflyt. Hon framhåller att ett barn 

i skolådern lär sig ett nytt talspråk på ca två år och de kunskaperna räcker för att klara 

vardagliga kommunikationssituationer. Den svenska språknivån gör ett bättre intryck ju mer 

äkta talspråket låter. Vidare skriver Einarsson att lärare lätt kan luras att tro att en elev har 

bättre kunskaper i ett ämne än den verkligen har. Samma sak gäller elever som har dåligt 

ytflyt. De kan ge intryck av att vara sämre på svenska, medan de i själva verket klarar det 

bättre än någon med bra ytflyt.  

     Barn lär sig snabbt att ha ytflyt och kan utnyttja det tills det ställs högre språkkrav på dem. 

Elever tar ofta chansen att ge intryck av att ha bättre språk än de egentligen har. Man skiljer 

kommunikationsspråket från tankespråket, som behövs när man ska tänka, dra slutsatser, lösa 

problem och ta in ny information på det nya språket.59 En elev som har bra ytflyt kan alltså 

sakna förmåga att förstå vad hon läser. Detta måste vara ett stort problem i klassrummet då 

läraren delar ut läsuppgifter. Det tar många år att få den tillräckliga kompetens för att kunna ta 

in information på det nya språket, som krävs för att hänga med i skolundervisningen. 60 

 

 

 

 

 

                                                
56 Ladberg, 2003, s. 179 
57 a. a. s. 110 
58 Jan Einarsson, 2004, s. 91f. 
59 www.oph.fi/svenska 071122 
60 www.oph.fi/svenska 071122 
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2.2 Hur kan situationen förbättras? 

Axelsson61 redogör i sin avhandling för vad lärare kan göra för att förbättra situationen för 

andraspråksinlärare. Hon menar att det är viktigt att assimilation direkt byts mot behov av 

undervisningsmodell så att alla elever får rätt stöd. Alla lärare måste vara lyhörda för olika 

kulturer och språk för att kunna skapa en förståelse för varje ny andraspråkelev i klassen. 

Även traditioner och beteenden är viktiga att kunna en del av för att förstå varför elever gör på 

ett visst sätt. I undervisningen måste en lärare bedriva kultur-mottaglig undervisning så att de 

nya eleverna kan känna igen sig och relatera till informationen. Lärare bör på ett naturligt sätt 

föra in andraspråkselevers språk, kultur och inlärningsstilar i klassrummet. Det kan även vara 

lämpligt att inkludera föräldrar och närsamhälle i skolarbetet genom att visa dem respekt och 

få dem att inse sin stora betydelse.  

     Temadagar där alla kulturer som finns på en skola är representerade kan vara en hjälp att 

öppna vägarna mellan kulturer hos elever och minska utanförskapskänslan. 62 

    För att öka motivationen hos andraspråkselever, som hos alla elever, är det viktigt med 

förebilder, då gärna någon ifrån den egna minoritetsgruppen. 63 

     Angående läromedel säger Rodell Olgac i Tvåspråkiga barn och skolframgång – 

mångfalden som resurs 64 att ”forskning visar att användandet av läromedel med 

mångkulturella inslag och bilder bidrar till en positivare självuppfattning.” Samma författare65 

skriver även att ”Axelsson anser att det både känslomässigt och pedagogiskt finns skäl för att 

ge barnets modersmål och ursprung ett större och tydligare utrymme.” 

     Det mest effektiva i inlärning för invandrare vore att få undervisning på både modersmål 

och det nya språket parallellt. Det blir då lättare att utveckla det nya språket som tankespråk. I 

Sverige idag finns det inte många elever som har den möjligheten, utan de allra flesta får bara 

ämnesundervisning på svenska.66  

     Vad gäller förståelsen av det nya språket menar Magnusson67 att många andraspråkselever 

har vant sig vid att inte förstå vad som sägs. De ”stänger av” hörförståelsen och gör sedan 

som sina klasskamrater. För att underlätta i dessa situationer kan läraren använda många 

synonymer när hon pratar med eleverna eller har genomgång.  
 

                                                
61 Axelsson, 1999, s. 26ff. 
62 Magnusson, 1986, s.49 
63 Axelsson, 1999, s. 28 
64 a. a. s. 74 
65 Axelsson, 1999, s. 75 
66 Axelsson, 1999, s. 177 
67 Magnusson, 1986, s. 27 
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3. Resultatredovisning 

 
3.1 Person 1 

Min första undersökningsperson kallar jag p1 (person 1). Detta är en pojke på 13 år som går i 

sjunde klass. Han har varit i Sverige i 16 månader och kommer ursprungligen ifrån Thailand. 

Han kom hit som anhöriginvandrare och har inte behövt söka asyl för att bo här. Denna elev 

tycker om skolan, där han kan prata med sina kompisar och ha skoj. Det är en glad och 

ambitiös pojke som är lätt att få kontakt med. Han gillar den svenska skolan bättre än den 

thailändska då han nu slutar tidigare om dagarna och får mer rast. Det som är jobbigt i skolan 

är när han behöver äta ensam och ha rast själv, vilket inträffar efter de lektioner han varit i 

svenska 2-gruppen och haft undervisning där. Då följer han inte samma schema som sina 

klasskamrater. P1 har endast de praktiska ämnena bild, slöjd, musik, idrott och hemkunskap 

samt matematik med klassen, övrig tid är han i svenska 2-gruppen. De ämnen som han tycker 

är lättast är idrott och bild. 

     P1 gillar sina lärare och förstår dem när de pratar med honom. Han har två favoriter som 

brukar prata mer med honom än de andra. Hans svenska 2-lärare68 tror att många lärare är lite 

rädda för andraspråkseleverna, att de inte ska förstå eller göra sig förstådda, samma rädsla 

som dessa elever kan känna. Kanske är det just så med de lärare som inte pratar så mycket 

med p1.  

     P1 tycker att svenskan är ganska svår att lära sig. Framför allt är det svårt med 

grammatiken och alla nya ord. Det lättaste är att prata med kompisar, alltså använda språket i 

kommunikativt syfte, inte som tankespråk. Det svåraste ämnet han läser är musik, just för att 

det där finns så många avancerade begrepp.  

     Vad gäller skolmaterialet får p1 samma som sina klasskamrater förutom i matematik, där 

han har boken under de andras. Läraren i matematik69 hoppas att han ska vara ifatt sina 

klasskamrater till nästa årskurs, då han har ganska lätt för ämnet. P1 tycker att det är bra att 

han får samma material som sina kompisar; det ger ingen utanförskapskänsla. Däremot jobbar 

han med sitt eget arbete ifrån svenska 2 under flera lektioner, då klassen har bl.a. So och VA 

(valfritt arbete). Detta gillar han inte så mycket då han är ensam och inte får någon hjälp.  

     P1 ser fram emot att få betyg och hoppas att de blir bra. Enligt flera av hans lärare kommer 

han att nå upp till minst godkänt i deras ämnen.  

 
                                                
68 Svensson, 071126 
69 Matematiklärare 071126 



 19 

3.1.1 Observationer av person 1 

Under min vecka med p1 har jag observerat följande ämnen: VA, matematik, idrott, slöjd och 

musik. Anledningen till att jag valde att observera VA-lektionerna var att se hur 

klassrumssituationen påverkade p1. Jag har suttit i närheten och sett hur eleven har fungerat i 

klassrummet, hur mycket han har deltagit och vilken uppmärksamhet han har fått från läraren. 

Då detta är en ambitiös elev som gillar skolan kunde jag anta att han alltid försökte utföra 

uppgifter i den mån han kan. Jag var även med under en del lektioner i svenska 2-

undervisningen för att se om det var någon skillnad beträffande hur eleven arbetade och 

agerade.  

     På måndagsmorgon kom jag lite tidigare för att se vad p1 gjorde före lektionen; han satte 

sig med en annan pojke och pratade med honom. Efterhand kom fler pojkar och sällade sig till 

de andra. P1 var med i samtalet och skrattade med de andra. I denna observation kunde jag 

enkelt uppfatta att p1 har ett socialt kontaktnät i klassen och att han har självförtroende nog att 

prata med sina klasskamrater.  

     Alla lärare var förberedda på att jag skulle komma och verkade positivt inställda till att ha 

mig där. På första lektionen fick jag börja med att presentera mig inför klassen och sedan tog 

jag plats längst bak i klassrummet. Denna lektion var ”klasstid” och klassläraren fick igenom 

ett antal punkter som rörde klassen. P1 hade inte mycket uppmärksamhet på sin lärare, utan 

satt och bläddrade i sin bok och tittade på annat. Efter informationen fick de planera sina 

veckor i planeringsböcker och sedan läsa sin bänkbok. P1 hade med sig en bok ifrån svenska 

2-undervisningen. Under läsningen tog han många pauser och koncentrationen på läsningen 

bröts ganska enkelt.  

     P1:s nästan lektion var i svenska 2-gruppen och under den lektionen fick eleverna veta att 

svenska 2-läraren skulle vara borta på eftermiddagen och att eleverna fick vara med sina 

vanliga klasser dessa lektioner. P1 blev uppenbart besvärad och ville helst inte vara med 

klassen. Svenska 2-läraren frågade varför men fick inget svar; kanske kunde han inte förklara 

varför. Som följd av detta fick p1 håltimma från första lektionen med klassen efter lunch och 

sedan arbeta med sitt svenska 2-material när klassen hade sin lektion.  

      Under denna lektion arbetade p1 disciplinerat. Det var dock ganska rörigt i klassen och p1 

tittade gärna upp ifrån sin bok och på vad som hände runt om i klassrummet. Läraren stannade 

till hos honom en gång och tittade på vad han arbetade med, men inget mer.  

     Efter denna lektion var det matematik. Läraren hade en genomgång och p1 fick välja på att 

titta i sin bänkkamrats bok eller sätta sig i grupprummet själv. Han valde det förstnämnda. 

Efter genomgången fick han en kort instruktion till vad han skulle arbeta med av läraren, 
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vilket han sedan ägnade sig åt. Han räckte upp handen ett par gånger och fick då hjälp. Denna 

lektion var det halvklass och han verkade inte alls blyg för att be om hjälp. Klassen var 

ganska lugn så läraren kunde lägga ner den tid som behövdes för att hjälpa eleverna.  

     Sista timman hade de musik, även här i halvklass. Här delades det ut sånghäften med 

julsånger både på svenska och engelska. P1 sjöng inte med så mycket. Han kan inte engelska 

och de svenska sångerna var ganska snabba och då är det svårt att hänga med i texten. I vissa 

låtar försökte han dock sjunga med i refrängen.  

     Nästa dag hade klassen idrott. Läraren började med en genomgång om lektionens innehåll. 

Han förklarade inget extra för p1, även då det verkade ganska tydligt att han inte hängde med 

i vad som sades. Under lektionen fick de sammanlagt tre instruktioner till olika aktiviteter. 

Till sina instruktioner visade läraren ganska mycket med kroppen vad som skulle göras. Inför 

alla nya uppgifter väntade p1 in i det sista att gå med, antagligen för att han inte förstått vad 

de skulle göra. Han kom dock snabbt in i aktiviteterna då han tittade på sina klasskamrater.  

    Idrottsläraren70 berättade i min intervju att han glömmer att det finns en andraspråkselev i 

klassen och han ser p1 som vilken annan elev som helst under idrotten. Han ser inga problem 

med att ha honom med på lektionerna. Som framgått av mina observationer anpassar han inte 

material eller instruktioner till p1, då han anser det överdrivet i detta fall.  

     Under eftermiddagen hade klassen matematik i helklass. Även under denna lektion var 

klimatet relativt lugnt och p1 räckte upp handen när han behövde hjälp. Han fick hjälp med 

läxan, de uppgifter han inte förstod eller kunde räkna ut själv.  

     Sista lektionen var p1 hänvisad till att vara med klassen istället för i svenska 2, då svenska 

2-läraren var hemma för vård av sjukt barn. Klassen skulle ha So, och då p1 tycker att det är 

jobbigt att vara med klassen när de har olika arbeten valde han att gå hem.  

     På torsdagen var det matematiklektion i helklass. Under denna lektion skulle klassen 

arbeta med gruppuppgifter, två och två. P1 skulle inte vara med på denna uppgift så 

matematikläraren sa att han kunde sätta sig i grupprummet och arbeta vidare i sin 

matematikbok. Han fick även med sig ett facit till läxan som han skulle göra, men istället 

räknade han i boken. Han verkade ha problem med vissa uppgifter, de med mycket text, och 

var uppenbart frustrerad då han sparkade med fötterna och knackade med sin penna i bordet. 

Läraren var inne hos honom vid ett tillfälle och tittade till vad han gjorde. Hon frågade inte 

om han behövde hjälp utan gav honom bara direktiv till var han kunde räkna vidare. Precis 

innan lektionen var slut kom hon in igen och försökte förklara ett par uppgifter för p1, men 
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han verkade inte förstå riktigt. Under denna lektion hade läraren ingen genomgång så p1 hade 

lika gärna kunnat sitta med klassen istället för själv i ett eget rum.  

     Sista skoldagen började med slöjd och p1 har textilslöjd. Lektionen inleddes med en kort 

genomgång om vad som skulle/kunde göras. P1 verkade inte lyssna och när de skulle börja 

arbeta väntade han vid sin bänk med de andra vid bordet en lång stund innan han gick och 

hämtade sitt material. Ingen av dem i klassen som han brukar umgås var med i denna grupp 

och kanske bidrog det till att p1 var väldigt lugn och tyst. Det dröjde tio minuter innan han 

började arbeta. Läraren var framme och observerade vad han gjorde, men sa inget. Hon kom 

förbi fler gånger och då hjälpte hon honom, men han bad inte om hjälp själv. När han inte 

visste hur han skulle göra satt han bara still och väntade. Han verkade nästan obekväm i 

sammanhanget, kanske för att han inte förstod hur han skulle göra eller för att han inte var 

med de andra runt bordet och pratade och skojade. Så fort någon sa något till honom blev han 

glad och det var ganska uppenbart att han kände sig utanför och inte hängde med i vad de 

andra sa.  

     Sista lektionen för veckan hade klassen matematik igen. P1 satt med två kompisar i 

grupprummet och arbetade. Han lyssnade ganska mycket på vad de andra pratade om och var 

även själv med i samtalet ibland. Han jobbade inte lika bra denna lektion som han brukar 

göra, troligtvis beroende på sällskapet. När han behövde hjälp räckte han upp handen istället 

för att hämta läraren, men det var svårt för henne att upptäcka det i grupprummet. Han satt 

och ritade i blocket en del och var inte så fokuserad. Läraren kom in en gång under lektionen 

och då tittade hon i p1: s bok och sa att ”det kan du”, även då det var läsuppgifter. När hon 

hade gått frågade p1 sina kamrater om hjälp istället. De försökte hjälpa till så gott de kunde 

och p1 verkade förstå.  

 

3.2 Person 2 

Min andra undersökningsperson är en pojke som går i nionde klass. Han är 15 år och går 

alltså i rätt årskurs för sin ålder. Denna elev har varit i Sverige i drygt två år och kommer 

ursprungligen ifrån Irak. Detta är en mycket trevlig och öppen elev. Han har en positiv 

inställning till det mesta och sprider glädje omkring sig. Skolan är något han tycker är 

intressant och roligt då man träffar kompisar. Han ser det också som ett tillfälle att lära sig 

mer svenska. När han flyttade till Sverige och började skolan tyckte han dock inte att det var 

så roligt då han inte kunde språket eller hade några kompisar. Han har nyligen bytt skola för 

att hamna i rätt områdesskola och har funnit sig väl till rätta. Jag kunde observera att han hade 

många kompisar i klassen, även på fritiden, och kunde prata för sig. Han känner en 
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tillhörighet i klassen, men erkänner att i den förra skolan kände han sig ibland som en 

främling. Han läser alla ämnen med klassen utom svenska, då han är i svenska 2.  

     När jag frågade om lärarna sa han att de är bra och att han oftast förstår dem. Det är dock 

ibland problem att förstå alla ord i So och No, men i matematik behövs, enligt honom, inte så 

svår svenska.  

     Person 2, p2, gillar den svenska skolan bättre än den i hans ursprungsland. Han säger att 

det finns större möjligheter att lära sig här. I Irak handlade det mycket om att lära sig allt i 

böckerna utantill och kunde man allt fick man MVG. I den svenska skolan är det mer 

analysarbete, vilket är svårare än att bara lära sig utantill. På frågan om svenskan är svår att 

lära sig svarade han att den varken är svår eller lätt. Det beror på de kontakter med språket 

som man har, kompisar, TV och tidningar. Givetvis beror det också på hur mycket tid man 

lägger på inlärningen. Det svåraste i svenskan enligt p2 är grammatiken och att kunna skriva i 

olika genrer. Svårt är också att ord i svenskan har många synonymer så det räcker inte att 

känna till en betydelse, utan man måste lära sig alla. Det lättaste är stavningen. P2 tycker att 

man i svenskan stavar som det låter. Angående ämnena tycker p2 att svenska är det svåraste 

skolämnet. Han anser att ”kan man svenska så kan man So och No.” Det lättaste ämnet är 

matematik för att det är intressant och han har lätt för det. Det som p2 tycker är jobbigt i 

skolan är när det blir rörigt i klassen och det är svårt att koncentrera sig, då är det lätt att gå 

med i samtalen.  

     P2 får samma skolmaterial som sina klasskamrater förutom i engelska där han har sjuans 

bok och i matematik där han har en svårare bok. Han tycker att det är ett bra upplägg såhär. 

     På frågan om vad han tycker om betygen är han negativ. Han tycker att det är synd att det 

bara finns tre steg (G, VG, MVG) för ibland ligger man emellan stegen. Enligt honom är det 

svårt att få VG, det är så stort steg ifrån G.  

 

3.2.2 Observationer av person 2 

För denna elev låg mitt observationsintresse i framförallt So, No, engelska och slöjd. Tyvärr 

gick en hel del timmar förlorade då jag var frånvarande en dag, p2 en dag och så försov han 

sig till slöjdlektionen och missade den.  

      Onsdagen började med engelska. Under denna lektion gjorde ungefär halva klassen ett test 

och den andra halvan arbetade med grammatikhäften. P2 tillhörde den halvan som arbetade 

med grammatiken. Läraren förklarade för mig att p2 är väldigt bra på grammatik, men har 

svårt med ordföljden så att det han säger och skriver låter bra. Upplägget är att de arbetar med 

grammatik under hösten och sedan mer med skrivning under våren, förhoppningsvis ska då p2 
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nå upp till G.71 P2 studerade väldigt flitigt och koncentrerat under lektionen. Läraren kom in 

två gånger; en gång pratade han bara med mig och en gång tittade han vad p2 gjorde. P2 bad 

även om hjälp en gång. När läraren tittade på p2:s arbete kunde han konstatera att alla 

uppgifter var korrekta. Han lovordade p2:s slit och sa att han är väldigt duktig. P2 själv 

menade att han jobbar så hårt i skolan därför att han ligger efter alla andra i klassen.  

     Under eftermiddagen hade p2 svenska med klassen, detta för att svenska 2-läraren inte är 

på plats på onsdagar. Svensklektionen var i halvklass och under lektionen diskuterade de en 

bok, I skuggan av Zofia, och delgav sina tankar om den. P2 var väl med i diskussionen och 

hade egna inlägg. Efter detta läste läraren högt och p2 lyssnade uppmärksamt. Eleverna fick 

ställa frågor till boken under läsningen men p2 frågade ingenting. Texten var, enligt mig, 

ganska svår med många svåra ord, siffror, platser, namn och ett snabbt händelseförlopp. 

Klassen fick i läxa att läsa två kapitel hemma till nästa vecka. Efter lektionen frågade jag p2 

om han verkligen förstod boken och till det fick jag som svar att han förstod av 

sammanhanget.  

     Under rasten pratade p2 med några andra elever och jag blev imponerad av hans minne. De 

frågade honom om datum, siffror och tillfällen då han eller andra gjort saker och han kunde ge 

svar på allt.  

     Sista lektionen arbetade p2 med VA under sv/engelska lektionen, detta av samma 

anledning som på svensklektionen. Under lektionen pluggade han på inför ett kommande No-

prov. Han var den enda i klassen som skulle skriva provet då de andra hade gjort det när han 

var sjuk. Under arbetet verkade han inte stöta på problem, förutom vid ett tillfälle då han 

frågade en kompis om hjälp.  

     Torsdagen började med textilslöjd, men tyvärr kom inte p2. Jag fick ändå tillfälle att prata 

med hans textilslöjdslärare.  

     Lektionen efter var klasstid, då läraren pratade om prov och betyg och vidare tog eleverna 

upp en förfrågan om klasströjor. P2 var uppmärksam och verkade lyssna. Direkt efter denna 

lektion följde en VA lektion då p2 läste på inför ett musikprov. Detta prov hade han också 

missat att skriva tidigare p.g.a. sjukdom. Han satt i grupprummet med tre andra pojkar och de 

pratade en del och diskuterade aktuella händelser. P2 kunde ändå fokusera ganska mycket på 

sina studier och frågade en annan kamrat om detaljer på provet. Han verkade memorera 

informationen och ville ha noggranna svar. Efter ett tag gick p2 in i klassrummet för att hämta 

en penna och då passade han på att cirkulera runt och prata och skratta med dem där inne. 
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Detta visade ännu tydligare hur öppen och social han är. När han kom tillbaka fick en av hans 

kamrater förhöra honom inför musikprovet. P2 hade några förståelseproblem om innehållet i 

frågorna.  

     Nästa lektion hade klassen matematik och under denna lektion gjorde p2 musikprovet. De 

andra i klassen hade matematikprov, men p2 behövde inte göra det då han ligger före dem. På 

provet hade han problem med vissa artister och musikgrupper. Rolling Stones och Elvis, vars 

identiteter för oss är självklara, är inte det för honom. Han funderade mycket över dessa, men 

svarade till slut på alla frågor.  

    Efter denna lektion var det So. P2 satt längst fram, närmast läraren. Läraren gav dem 

instruktioner att fortsätta arbeta med frågor till deras nazism- och fascismtema. Jag kunde 

ganska snabbt observera att p2 är som vilken annan elev som helst i klassen och verkar inte 

vara utanför alls. Under lektionen satte sig p2 vid datorn och använde lexikon över Internet 

till ord han inte förstod. Texterna som de arbetade innehöll troligtvis en del svåra ord. Han 

arbetade koncentrerat och självständigt. Han tog ansvar för att han skulle förstå texten genom 

att söka upp svåra ord och han frågade en kamrat om hjälp vid ett tillfälle.  

    Sista lektionen hade klassen No. De fick instruktioner att arbeta i förutbestämda grupper 

om tre-fyra stycken och diskutera olika åsikter om genetik och genteknik. P2:s grupp satte sig 

i ett tomt grupprum och gick igenom påståendena. De övriga i gruppen såg till att p2 förstod 

innehållet och jag märkte inte att han verkade oförstående. Han var dock inte med så mycket i 

diskussionen. Innan lektionen var slut hade de en kort återsamling då de lämnade in sina 

anteckningar.   

     Veckans sista skoldag inleddes med svenska 2. Under denna lektion tittade eleverna på 

gamla nationella prov och läsförståelse. De skulle återge innehållet i en text, men ingen av 

dem tog upp det allra väsentligaste. P2 verkade dock förstå och kom med flera svar.  

     Senare hade de So-lektion. Denna lektion gick läraren igenom ett prov så de elever som 

ännu inte hade gjort det provet fick arbeta vidare med uppgifterna de arbetat med under 

tidigare lektioner. P2 var en av dem. Han satte sig med några andra ifrån klassen i ett 

grupprum och arbetade. Han läste olika texter och svarade på frågor. Vid ett tillfälle frågade 

han en kamrat om hjälp och hon påpekade att han inte borde skriva av från texten utan 

använda egna ord, när han visade henne vad han skrivit. Även denna lektion använde p2 

lexikon för översättning av svåra ord.  

     Efter denna lektion hade p2 svenska 2 igen. Denna gång läste han på inför ett kartprov till 

att börja med och sedan arbetade gruppen vidare med läsförståelsen i nationella prov. Läraren 
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kontrollerade svaren efter hand och p2 hade svarat fel, vilket betydde att han har svårt med 

läsförståelsen.  

     Sista lektionen fick eleverna tid att skriva prov som de hade missat under terminen. P2 

använde första stunden åt att studera kartan över det område han skulle skriva prov på. Han 

använde en metod som verkade memorerande. Senare under lektionen skrev han provet och 

efter det var skoldagen slut.  

 

3.3.1 Person 3 

Min tredje observationsperson, p3, är 14 år och går i sjunde klass, alltså en klass under hennes 

åldersgrupp. Hon har varit i Sverige i fyra och ett halvt år och kommer ursprungligen från 

Irak. Detta är en flicka som inte har haft det lika lätt som de andra två observationspersonerna. 

Hennes familj fick vänta länge innan de fick uppehållstillstånd i Sverige och de kom hit med 

mycket traumatiska händelser bakom sig. De har även flyttat en del innan de fick boende i den 

nuvarande staden. P3 är ganska tystlåten och märks inte så mycket. Hon verkar inte ha så 

många kompisar i skolan och hennes humör kan vara väldigt skiftande. 

     P3 sa att hon gillar skolan när jag frågade henne. Hon tycker bättre om den svenska skolan 

än den i hennes ursprungsland, då hon lär sig mer här och ingen slåss.  Även lärarna tycker 

hon om, men hon förstår inte alltid vad de säger. Det kan vara svårt inom No då det där 

används många svåra ord och begrepp.  

     P3 läser alla de praktiska ämnena samt No och So med klassen. Matematik och engelska 

läser hon hos en specialpedagog och svenska läser hon i svenska 2. Trots att hon inte läser så 

mycket med klassen känner hon tillhörighet med dem. Dock erkänner hon att ibland känner 

hon sig utanför.  

     Det hon tycker är jobbigast i skolan är idrott för att hon inte orkar byta om och duscha. På 

frågan om vad som är det lättaste och det svåraste skolämnena svarade hon att No är svårast 

med alla svåra ord och So och engelska är lättast. Detta tycker hon för att engelska är roligt att 

läsa och i So är det lätt för att det mest är frågor att svara på och som nu, vid det aktuella 

tillfället, kartor att läsa. I skolan i Irak gick hon bara ett år så engelskan var ny för henne när 

hon kom hit. Hon har samma skolmaterial som sina klasskamrater, förutom i engelska där hon 

har en lättare bok. Detta tycker hon är bra.  

     Svenska tycker hon inte är svårt att lära sig. När jag bad henne att säga vad som var svårast 

och lättast i svenskan hade hon svårt att komma på något. Till slut svarade hon att skriva är 

ganska lätt och även grammatiken. Det svåra är alla nya ord.  
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     Jag frågade även om betygen. Hon får inga betyg förrän i nästa klass så jag tror inte att hon 

är helt insatt i hur det fungerar, men hon svarade i alla fall att det känns bra att få betyg, dock 

lite nervöst.  

 

3.3.2 Observationer av person 3 

Måndag morgon började med klasstid där läraren gick igenom vad som skulle hända i veckan 

och eleverna fick skriva ner det i sina agendor. P3 var inte så uppmärksam och hon verkade 

bara lyssna till och från. Läraren gick sedan runt i klassrummet och läste elevernas mål för 

veckan, som de enskilt hade skrivit. P3 var tyst hela lektionen. Hennes bänkkamrater pratade 

men inte hon.   

     Nästa lektion hade p3 svenska 2. Läraren pratade om vilken speciell dag det var, 

Nobeldagen. Hon höll en kort genomgång om vad den innebär och eleverna fick vara med och 

berätta. Efter en kort stund frågade p3 om de inte kunde göra något annat; hon var 

uppenbarligen inte intresserad och uppmärksam. Genomgången fortsatte dock. Sedan gick 

läraren igenom viktiga händelser i elevernas veckor, samma som på klasstid för p3. Efter detta 

gick p3 tillsammans med en annan elev till biblioteket och lånade en ny läsebok.  

     Efter detta var det So-lektion. Eleverna fick i uppgift att slutföra sitt arbete med karthäften, 

som de hade påbörjat för några veckor sedan, och även besvara veckans nutidsfrågor. P3 satt 

kvar på sin plats länge och väntade medan läraren delade ut nutidsfrågorna. Hon gjorde dessa 

först och sedan lämnade hon fram dem och hämtade en kartbok. När hon var framme hos 

läraren frågade hon om lov att sitta i grupprummet, men alla elever skulle stanna i 

klassrummet. Hon satte sig på sin plats och började arbeta med karthäftet. Det var rörigt i 

klassen men p3 kunde arbeta ändå. Hon verkade dock ganska ofokuserad. P3 räckte upp 

handen en gång och läraren kom för att hjälpa henne. Det var problem med en stad som hon 

inte hittade, så läraren förklarade hur hon kunde arbeta med kartregister. Antagligen har p3 

inte stött på kartarbete tidigare eller så har ingen lärare brytt sig om att förklara för henne.  

     Sista lektionen hade klassen No och de fick lektionen till förfogande att läsa på inför 

provet dagen efter. Läraren gav flera olika alternativ till vad de kunde läsa och p3 verkade 

lyssna på detta. Under arbetet färefter var hon dock inte särskilt fokuserad utan tittade mycket 

på vad som hände runt om i klassrummet. Då det var väldigt rörigt under arbetet ändrade 

läraren instruktionerna till att ha gemensam genomgång av frågor. P3 räckte upp handen vid 

första frågan och fick svara, men sedan räckte hon inte upp handen mer. Under resterande 

genomgång tittade hon en del i sin bok och vände lätt koncentrationen åt annat håll än 
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lärarens. Innan lektionen var slut frågade läraren om alla visste vad de skulle läsa på inför 

provet och p3 nickade.  

     Dagen efter observerade jag en matematik- och en No-lektion. Första lektionen skulle p3 

ha varit hos sin specialpedagog, men valde att gå till svenska 2 och läsa på inför No-provet 

under lektionen efter istället. Läraren läste högt ur boken och förklarade svåra begrepp som 

atmosfär och växthuseffekt. Hon påpekade att p3 borde ha haft med sig detta material tidigare 

lektioner, inte timman före provet då de måste arbeta under tidspress. P3 skrev svar på några 

frågor men när läraren kontrollerade vad hon hade skrivit var det inte korrekt. Hon hade 

svarat något ifrån boken som inte alls förklarade själva frågan.  

     Under No-lektionen satt p3 hos sin specialpedagog och skrev med henne (p3:s beslut). 

Specialpedagogen satt bredvid henne och försökte förklara frågorna och få henne att hitta 

svar. P3 klarade inte att svara på frågorna så läraren tyckte att hon skulle gå tillbaka till 

klassen och jobba igenom temat igen, vilket blev avslutningen på den lektionen då tiden var 

slut. 

     Onsdagens observationer uteblev då p3 var ledig den dagen.  

      På torsdagen hade p3 No och denna lektion började med att de tittade på film, The day 

after tomorrow, en engelskspråkig film som visades med svensk text. Efter ca 35 minuter 

avbröts filmen och eleverna fick istället skriva en utvärdering av terminen i No. Läraren var 

framme hos p3 och frågade om hon förstod vad hon skulle göra. När lektionen var slut 

lämnade hon fram ett papper med ca en fjärdedel skriven text.  

     Lektionen efter var svenska 2 och under denna lektion fick p3 måla klart en bild som 

skulle lämnas in till bildläraren. Vissa lektioner får svenska 2-eleverna arbeta med material 

ifrån andra lektioner. P3 har VA i svenska 2 och har då möjlighet att fråga om det hon inte har 

förstått under lektionerna.  

     Sista lektionen för dagen hade klassen hemkunskap. P3 satt med några andra flickor vid ett 

bord när läraren gick igenom dagens uppgifter, städning och göra mjökldrinkar, och delade ut 

rättade läxförhör. P3 verkade inte lyssna och satt med ryggen emot läraren. Under städningen 

arbetade p3 ihop med en annan flicka, som hon brukar äta tillsammans med. När eleverna 

samlades igen efter städningen gick läraren igenom hur de skulle göra mjölkdrinkarna och 

hon visade hur mixerapparaterna fungerar. Under denna genomgång var p3 mer uppmärksam 

och tittade på läraren. Hon arbetade sedan med samma flicka som innan och ytterligare en, 

både med tillredningen och med den avslutande städningen.  

     På fredagen hade p3 engelska, detta hos specialpedagogen på skolan. Det var bara p3 och 

en annan flicka från klassen där. De började med att skriva av några uttryck i plural och 
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singular från tavlan och läraren pratade kort om dessa. Sedan arbetade P3 själv med att 

översätta en text skriftligt till svenska. Efter det lyssnade de på en ny text och gick igenom 

svåra ord. P3 frågade om hon fick lov att översätta texten hemma över helgen, då hon tycker 

att det är roligt att översätta ifrån engelska, och med det fick jag ett första positivt agerande 

från hennes undervisning. Eleverna fick sedan skriva in de nya orden i sina böcker och läraren 

förklarade för p3 vad rom är för något. Efter detta lyssnade de på texten en gång till innan de 

fick läsa den och översätta innehållet tillsammans med läraren.  

     Under nästa lektion, So, gick läraren igenom hur man skriver en källförteckning. Hon 

delade även ut lappar med information om det. P3 lyssnade på läraren och läste sitt papper, 

när de fick instruktioner att göra det. På pappret fanns även en uppgift där eleverna skulle 

skriva en källförteckning över ett antal fiktiva källor. När eleverna började arbeta fick de 

skriva upp sig på kö om hjälp på tavlan. P3 gick fram direkt och skrev upp sig. Hon kunde ha 

frågat sin granne, som började arbeta, men gjorde inte det. När läraren kom till henne fick hon 

förklara hur man skulle göra uppgiften en gång till från början, det hon hade tagit upp i 

genomgången. P3 började sedan arbeta. Efter en stund valde läraren att hålla en genomgång 

till på tavlan med mer konkreta exempel då väldigt många elever hade liknande frågor. P3 

fortsatte dock att arbeta med uppgiften under hela genomgången.  

    Efter denna lektion hade klassen VA och p3 gick till svenska 2 för att arbeta där. Denna 

dag var vikt åt julen och de svenska jultraditionerna så lektionen gick åt till att julpyssla.  

 

 

4. Analys 

 
4.1 Analys av person 1  

Efter att ha följt p1 en vecka och observerat flera lektioner kunde jag ganska snabbt utläsa hur 

han är och vilka svårigheter han möter i skolan. Som person är utåtriktad och kontaktsökande, 

vilket ger honom ett gott självförtroende och även kompisar i klassen. Han vågar räcka upp 

handen och fråga om hjälp på matematiklektionerna, dock observerade jag ej det i något annat 

ämne. Hans personlighet skiljer sig dock när han är med klassen och med svenska 2-gruppen. 

I klassen är han mycket tystare och lugnare än i den andra gruppen där han lever ut sin energi.  

     Vad gäller utanförskap pekar mycket på att det där föreligger vissa svårigheter. För det 

första har han inte så många lektioner med klassen och hamnar redan där i ett utanförskap. 

När han dessutom blir placerad ensam under vissa lektioner ökar detta. I de språkbrister han 
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har ligger ännu mer utanförskap, bl.a. för att han inte kan hänga med i alla samtal, 

genomgångar och skämt. Att han saknar engelskkunskaper bidrar också till en klyfta, t.ex. på 

musiklektioner där de sjunger på engelska eller i samtal där många av uttrycken är hämtade 

från engelskan. Ytflyt verkar inte vara något som p1 använder sig av, enligt hans lärare. 

Matematikläraren72 tycker att han verkar förstå och använder en bra studieteknik.  

     Att det finns språkbrister är uppenbart då han inte ännu läser alla skolämnen. I de ämnen 

som han har med klassen har jag observerat i bl.a. matematik och idrott att han inte har 

förstått instruktioner helt. Här finns det alltså en del svårigheter. Svenska 2-läraren73 menar att 

p1:s största svårighet i svenska är uttalet och att han inte ännu har funnit en bra studieteknik 

för t.ex. läsning, men hon tror att detta kommer att bli bättre med tiden.  

     Under veckan har två av de lärare p1 har varit väldigt hjälpsamma gentemot honom och 

jag kände att det hade mycket att göra med att jag var där. Vid ett tillfälle frågade jag p1 om 

lärarna brukar hjälpa honom under lektionerna och han svarade nej. Det är alltså inte en riktigt 

rättvis klassrumssituation som min observation har visat.  

     Det land som p1 ursprungligen kommer ifrån har ett språk som ligger långt ifrån svenskan, 

men ändå verkar inte inlärningen vara något hinder då han har ett ganska väl utvecklat 

kommunikationsspråk. Kulturskillnader verkar inte heller vara något stort hinder i skolarbetet. 

Han har anpassat sig till den svenska skolan och under min observationsvecka var han väl 

med i rutinerna.  

     I mina intervjuer med p1:s ämneslärare sa tre av fyra att de inte tänker på att de har en 

svenska 2-elev i klassen. Detta innebär då att de inte ser till att p1 verkligen har förstått all 

information. Musikläraren74 sa att han tror att p1 har förstått informationen han gett. Samma 

lärare visste inte om p1 kunde engelska eller inte, så han visade ganska tydligt att han inte 

tänker på p1 i klassen.  

     När jag frågade om betyg trodde alla lärare att p1 skulle klara minst godkänt i flera ämnen. 

Han är en ambitiös elev som sköter skolan.  

 

 

4.2 Analys av person 2 

P2 har under mina observationer gett mig tillfälle att se hur han är. Det är en väldigt positiv 

och social pojke med höga ambitioner och gott självförtroende. Inte en enda gång under 
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observationsveckan har jag märkt av några negativa tendenser utan han har gått in för allt med 

öppna ögon. Enligt Svensson75 är han väldigt nyfiken till sin natur och intresserad av andra. 

Detta är troligtvis en av anledningarna till att han har många vänner. Hos p2 kan man alltså 

inte märka av något utanförskap i klassen och inte heller med tanke på att han inte läser alla 

lektioner med klassen, utan har svensk 2-undervisning. Hans schema är bättre anpassat än 

p1:s, så han slipper vara ensam på raster och när han ska äta.  

     Som jag har nämnt tidigare upplevde jag att p2 var som vem som helst i klassen, så även 

inför lärarna. Han har bara enklare skolmaterial i ett ämne, engelska, annars verkar han ligga 

på samma nivå som övriga klasskamrater. Två av lärarna gör dock vissa anpassningar i samtal 

och de ser till att han förstår. So-läraren gör inga anpassningar i nuläget då det inte behövs. En 

lärare76 erkände att hon ofta glömmer att hon har en andraspråkselev i klassen. De andra 

lärarna sa att de tänker på att han är där, men att han inte påverkar den konkreta 

klassrumssituationen. Alla lärarna var överens om att p2 är en tillgång i klassen. Han visar 

stor ambition och vilja, vilket ger de andra eleverna någon att se upp till. Han vågar prata och 

ställa frågor, ibland sådana frågor som de andra eleverna inte vågar ställa. P2:s No-lärare77 sa 

att vad gäller ytflyt verkar det inte vara något som p2 använder. Vissa fakta kan man dock lära 

sig utantill så det är inte alltid lätt att veta om eleven har förstått. 

     Jag kunde inte se heller hos p2 att han har svårigheter som är kulturrelaterade. Dock kan 

man säga att han har problem med studietekniken i Sverige, då han i sitt förra land tränat in 

utantillinlärning. Detta hör till studietraditionen och alltså till kulturen. Även inom 

textilslöjden kan man säga att det finns kulturskillnader då p2 inte hade haft slöjd i skolan i 

sitt ursprungsland. Kanske skulle andra företeelser ha visat sig om jag kunde observera 

honom under en längre tid.  

     De svårigheter som lärarna kan märka hos p2 är att hans språk är begränsat, ordförrådet är 

inte alltid tillräckligt och även ordföljden är ett problem. Vad som också är svårt är 

förförståelsen, den kan man ju inte läsa in. Detta märkte jag även då han hade problem med 

musikprovet och de artister som är relativt självklara i vår kultur. So-läraren78 påpekade att 

hon ibland kan märka av utantillinlärning, vilket visar sig i skriftliga svar. Svenska 2-läraren 

håller med om att p2 skriver av mycket ifrån böcker och att han behöver öva upp 

läsförståelsen. Hon menar också att ett större ordförråd skulle göra p2:s svenska betydligt 

bredare. P2 har en bra skolbakgrund då han har gått i skolan i många år och fått bra betyg, 
                                                
75 Svensson, 071207 
76 No- lärare, 071206 
77 No- lärare, 071206 
78 So- lärare, 071207 
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men just den skoltraditionen, att lära sig innehåll i litteratur utantill, har uppenbarligen lämnat 

spår.  

     I fråga om betyg hos andraspråksinlärare kan lärarna inte säga något allmänt om de når 

upp till betygsmålen. De är överens om att det är individuellt och beror ofta på den situation 

eleverna kommer ifrån och hur mycket kraft de vill lägga på skolan. I p2:s fall är So-läraren 

säker på att han kommer att nå godkänt i ämnet och så även i slöjd. Svenska 2-läraren menar 

att p2 har bra förutsättningar, med tanke på hans skolbakgrund, att nå högre kunskapsmål och 

betyg.  

 

4.3 Analys av person 3 

Jag har under mina observationer fått en bild av hur p3 är och lärarna har gett mig sina intryck 

av henne. Redan första dagen kunde jag märka att p3 inte alls är så utåtriktad som mina andra 

två observationspersoner. Hon är ganska tystlåten och håller sig lite för sig själv i 

klassrummet. Vid flera tillfällen såg jag henne samtala med andra flickor på rasterna, men det 

verkar inte vara några självklara vänner. Som hon nämnde själv i vår intervju känner hon sig 

ibland utanför och det kunde jag se. Hennes självförtroende är troligtvis inte heller så bra som 

hos mina andra två observationspersoner. De flesta lärarna var överens om att hon inte märks 

så mycket i klassrummet. Hon är tystlåten och försiktig och försvinner lite i den röriga 

klassen. Om hon behöver hjälp frågar hon dock. Specialpedagogen79 ser henne som en 

tillgång i skolarbetet då hon bidrar med god stämning och berättar om sin kultur. Hos 

specialpedagogen är de inte så många elever samtidigt och p3 kan få mer utrymme, vilket 

säkert påverkar hennes humör och agerande. Utifrån detta skulle man kunna säga att p3 har 

vissa svårigheter i klassrumssituationen då hon tenderar att försvinna bland de andra och som 

jag sett i mina observationer inte alltid förstår genomgångar vid tavlan. No- och So-lärarna sa 

när jag frågade om de tänker på att hon är med i klassen att de försöker göra det. 

Hemkunskapsläraren80 visste inte att hon var andraspråksinlärare när hon började där utan det 

har läraren själv fått lista ut. Hon menar dock att det kan vara bra för då samlas alla elever 

förutsättningslöst i klassrummet. För specialpedagogen är det en självklarhet att hon tänker på 

p3 i klassrummet. Hon ser individuellt på varje elev och förklarar mer för p3 då hon behöver 

det.  

     Jag kunde inte märka några genomgående kulturrelaterade svårigheter i skolan för p3. 

Däremot upptäckte jag under en So-lektion att hon inte visste hur man läser en karta och detta 
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kan man hänföra till kultursvårigheter då det hör ihop med studiebakgrunden. 

Hemkunskapsläraren81 sa att hon märker att p3 är van i köket, vilket istället kan vara en 

kulturfördel i skolarbetet.  

     De svårigheter som p3 har i skolan enligt hennes ämneslärare är språkliga brister, 

läsförståelse, hennes studiebakgrund och förförståelse. I det språkliga saknar hon ett 

tillräckligt stort ordförråd och det leder även till låg läsförståelse och möjlighet att kunna läsa 

och tyda exempelvis recept. Enligt svenska 2-läraren har p3 svårigheter i skolarbetet p.g.a. sin 

dåliga motivation. Hon började höstterminen med höga ambitioner, men har efter hand gett 

upp då de andra eleverna visat sig ligga på en annan nivå. Detta försöker hon dölja genom att 

skylla över det på annat. Hennes studiebakgrund är inte heller så bra, vilket även medför 

svårigheter i skolarbetet.  

     I p3:s fall märker tre av fyra lärare av ytflyt. Hon visar det tydligt ibland när hon inte vet 

vad lektionen handlar om och inte har något speciellt språkområde att bygga upp det på. På 

vissa frågor har hon lätt för att skriva av då hon inte förstår allt och själv kan bearbeta texten. 

Även i hemkunskapen kan det märkas, men då de där arbetar två och två blir hon ofta räddad 

av det. Hos specialpedagogen märks det dock inte. Där frågar hon om allt hon inte förstår.  

     Alla lärarna tror att p3 kommer att nå G i betyg i nästa klass. Hemkunskapsläraren tror 

dock att p3 kan stöta på en del problem med den teoretiska delen då det är mycket information 

i facktermer.  

 

 

5. Sammanfattning 
 

Efter mitt studium har jag kunnat finna flera bakomliggande faktorer till svårigheter i 

skolarbetet för andraspråkselever. Kanske är den mest intressanta faktorn svårigheter i 

svenskinlärningen och där fann jag flera exempel på vad som gör det besvärligt. Det som jag 

fick fram som en betydande svårighet är förförståelse. Detta är något som invandrare saknar 

när de flyttar hit och det bildar en klyfta mellan dem och de svenska eleverna. Även 

läsförståelsen är ett problem för många andraspråkselever. Klassrumssituationen är också en 

faktor för svårigheter. Utifrån mitt studium kunde jag förstå att läraren spelar väldigt stor roll i 

sitt agerande om andraspråkseleven ska hänga med i undervisningen eller inte. I mitt 

intervjumaterial fick jag dock fram att flera lärare glömmer att de har andraspråkselever i 
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klassrummet. Klimatet i undervisningssituationen är också viktigt att nämna då det kan spela 

stor roll för om andraspråkseleven ska kunna koncentrera sig och lägga ner all den tid denne 

behöver för att vara på samma nivå som sina klasskamrater. I ämnesundervisningen behöver 

andraspråkseleven ofta mer hjälp då undervisningen sker på ett, för dem, inte helt självklart 

språk. Många andraspråkselever har problem med alla nya ord och begrepp, vilket även 

understryks av mina observationspersoner. Om en andraspråkselev halkar efter sina 

klasskamrater finns risk att denne tonar ner sina språkliga aktiviteter, vilket kan leda till ett 

ännu större glapp mellan denne och klasskamraterna.  

     Efter mina tre observationsveckor kan jag sammanfatta materialet med att eleverna erfar 

flera svårigheter i skolan. Den första personen, p1, upplever svårigheter med utanförskap, som 

för honom blir ett hinder i hans inlärningsprocess. Denna elev har lätt för sig i skolan och 

lärarna tror att det kommer att gå bra för honom med tanke på betyg. Han kommer troligtvis 

ganska snabbt vara med sina klasskamrater i all undervisning då han har visat på sin goda 

inlärningsförmåga under den korta tid han har bott här. Dock måste man ha i åtanke vilka 

svårigheter han kommer att uppleva när undervisningsnivån höjs och han är med klassen 

under alla lektioner.  

     Den andra observationspersonen har svårigheter med ordföljd, som blir ett genomgående 

problem i all kommunikation. Han har också problem med läsförståelse, vilket visar sig i hans 

studieteknik då han skriver av och lär sig utantill. Denna elev har dock god studieförmåga och 

alla lärarna ser honom som en tillgång under lektionerna.  

     Min tredje observationsperson skiljer sig ifrån de andra två då hennes personlighet inte är 

så öppen och hon inte är så motiverad i skolarbetet. Denna elev har ett stort hinder i 

motivationen, då den drar ner studieförmågan i allt skolarbete. Hennes största svårighet är 

språkbrister och läsförståelse. Vissa av hennes lärare kan uppleva henne förvirrad i skolarbetet 

och ofta förstår hon inte vad hon ska göra. Studiebakgrunden är också en av hennes största 

svårigheter då hon saknar kunskap som de andra eleverna lärt sig i tidigare åldrar.  
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6. Avslutning och vidare forskning 

 
I min undersökning har jag funnit svar på de frågor jag ställde inledningsvis, men arbetet har 

även väckt nya funderingar. De elever jag har observerat har öppnat mina ögon för hur arbetet 

ser ut och hur deras skolsituation är. Jag var förvånad över många lärares agerande, eller 

kanske icke-agerande, inför dessa elever. Flera av lärarna har inget anpassat material och 

anpassar sig heller inte själva för att underlätta andraspråkselevernas inlärning. I alla fall 

kanske det inte är nödvändigt, men för någon som inte känner sig helt säker på 

undervisningsspråket måste det vara lättare om de får förenklad undervisning. I mina 

lärarintervjuer ställde jag frågan om de tycker att andraspråkselever ska gå i vanliga klasser 

och jag fick väldigt skilda svar. En del tyckte att de ska gå i förberedelseklasser medan andra 

tyckte att de absolut kan gå i vanliga klasser. Jag fick även svar där lärarna tyckte att eleverna 

ska gå viss tid i förberedelseklass och viss tid i vanlig klass samtidigt. Ingen av lärarna 

påpekade att eleverna borde få mer svenskträning innan de placeras ut i klasser och är med på 

viss undervisning. Det var jag ganska förvånad över då det känns som ett ojuste agerande att 

kasta ut eleverna i svensk idrott-, bild-, hemkunskap- och slöjdundervisning innan de har ett 

stabilt språk. Vissa lärare påpekade dock att eleverna borde få mer stödundervisning under 

lektionerna.  

     En annan viktig fundering tycker jag är betygssystemet för dessa elever. De går efter 

samma betygskriterier som alla svenskfödda elever, förutom i svenska 2 där det är något 

bearbetat. Där har man tagit bort kriteriet att känna till några nordiska författare och verk. 

Hade det funnits speciella betygsmallar för andraspråkselever hade det kanske varit lättare för 

dem att nå högre betyg, men samtidigt hade det varit ohållbart då betygen används i 

gymnasieansökning och där krävs att eleverna har godkänt i vissa ämnen och har nått vissa 

kunskapsmål. Jag måste ändå reagera på detta då det är orättvist mot andraspråkseleverna att 

de ofta inte kan nå högre betyg än godkänt p.g.a. sina språkbrister. I sitt ursprungsland hade 

de kanske haft högsta betyg i alla ämnen, men här får oftast de bara G. Min 

observationsperson 2, p2, vittnar om detta. Lärarna i mina intervjuer styrker också detta då de 

sa att de aktuella eleverna ofta bara når G och inte högre. I den svenska skolan är man nöjd 

om alla elever når G, men för andraspråkseleverna känns det nog ganska hopplöst.  

     Som jag nämnde tidigare har min uppsats väckt många tankar och funderingar. Efter hand 

som jag förstod att det fanns många hinder på vägen till det nya språket för andraspråkselever, 

förstod jag att det måste finnas sätt att förbättra situationen. Vad jag kan se skulle jag vilja ha 
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en förändring hos lärarna med mer tydlighet och mer hjälp för andraspråkseleverna. Jag skulle 

också önska att det fanns mindre klasser så att det blev en bättre klassrumssituation, både för 

elever och lärare. Med färre elever skulle lärarna ha mer tid för varje enskild individ. I 

läroböckerna borde det också ske en förändring med mer material inspirerat ifrån hela världen 

och med ett perspektiv som respekterar och inkluderar alla kulturer. Det ska inte pratas om 

främmande länder och främmande kulturer när det främmande kan vara representerat i 

klassrummet.  

     Jag har i mitt arbete fått begränsa mig till de valda delar av svenska 2-problematiken, men 

som man kan förstå finns det här mycket kvar att undersöka och skriva om. I vidare forskning 

hade det varit intressant med djupare observationer och intervjuer av andraspråkinlärare för 

att hitta fler svårigheter och orsaker till dem. Modersmålets betydelse hade också varit värt att 

ta upp för att se hur modersmålsundervisningen påverkar andraspråkselever. Jag hoppas att 

forskningen ska fortsätta öppna ögon och att utbildningen av lärare i svenska som andraspråk 

ska utvecklas så att skolsituationen blir bättre och bättre för andraspråksinlärare.  

 

       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

Käll- och litteraturförteckning 
 
 
Tryckta källor och litteratur 
 
Axelsson, Monika (red.), Tvåspråkiga barn och skolframgång – mångfalden som resurs. 
1999, Rinkeby språkforskningsinstitut, Stockholm 
 
Bergman, Pirkko, Sjöqvist, Lena, Bülow, Kerstin, Ljung, Birgitta, Två flugor i en smäll. Att 
lära på sitt andra språk. 1992, Liber AB, Stockholm 
 
Einarsson, Jan, Språksociologi. 2004, Studentlitteratur, Lund 
 
Hyltenstam, Kenneth (utg.), Språkmöte. Svenska som främmande språk, hemspråk, tolkning. 
1981, Liber Läromedel, Lund 
 
Hyltenstam, Kenneth, Wassén, Kerstin, Svenska som andraspråk - en introduktion. 1984, 
Studentlitteratur, Lund 
 
Hyltenstam, Kenneth (red.), Tvåspråkighet med förhinder? Invandrar- och 
minoritetsundervisning i Sverige. 1996, Studentlitteratur, Lund 
 
Ladberg, Gunilla, Barn med flera språk. Tvåspråkighet och flerspråkighet i familj, förskola, 
skola och samhälle. 2003, Liber AB, Stockholm 
 
Lärarens handbok. 2005, Lärarförbundet, Stockholm 
 
Magnusson, Katarina, Invandrarbarnen och skolan. 1986, Almqvist & Wiksell, Uppsala 
 
 
Muntliga källor 
 
Engelsklärare 071205 
Hemkunskapslärare 071213 
Idrottslärare 071129 
Matematiklärare 071127 
Musiklärare 071126 
No-lärare 071206 
So-lärare 071207 
Specialpedagog 071214 
Svenska 2-lärare, Anita Svensson, 071119, 071126, 071206, 071207, 071211 
 
 
Elektroniska källor 
 
www.oph.fi/svenska 071122 
 
 
 
 



 37 

Bilaga 1 – Intervju med elever 
 
Namn:  
Ålder: 
Årskurs:    Tid i Sverige: 
Anledning till flytt: 
 
 Vad tycker du om skolan? 
 
 
 
Vad tycker du om dina lärare? Förstår du dem? 
 
 
 
Känner du att du är en del av din klass? Tillhörighet? 
 
 
 
 
Tycker du bättre om den svenska skolan än den i ditt andra land? 
 
 
 
Vad är det jobbigaste i skolan? 
 
 
 
Vilket skolämne är lättast/svårast? 
 
 
 
Tycker du att svenska är svårt att lära sig? 
 
 
 
Vad är lätt/svårt i svenskan? Varför? 
 
 
 
Får du samma skolmaterial som dina klasskamrater? Bra/dåligt? 
 
 
 
Vad tycker du om de svenska betygen? 
 
 
 
Skolämnen med klassen: 
Skolämnen i svenska 2 eller hos specialpedagog: 
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Bilaga 2 – Intervju med lärare 
 
 
Lärare i ämnen:  
 
 
Hur ser du på din svenska 2-elev? Hinder/tillgång? 
 
 
 
 
 
Tänker du på att du har en svenska 2-elev i klassen? 
 
 
 
 
 
Gör du specialanpassat material? 
 
 
 
 
 
Når svenska 2-elever ofta upp till betygsmål? 
 
 
 
 
 
Märker du av ytflyt? 
 
 
 
 
 
Vilka svårigheter märker du att svenska 2-eleven har? 
 
 
 
 
 
Tycker du att svenska 2-elever ska gå i vanliga klasser? 
 
 


