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ABSTRAKT 
 

Syftet med det här arbetet är att kartlägga hur språksvårigheter påverkar elever med 

invandrarbakgrund i deras prestationer och lärande av fysik och vilka faktorer som hindrar 

deras utveckling. Syfte är också att skaffa större förståelse för elevernas behov och om det 

är möjligt att ge uppslag till möjliga åtgärder.  

Metoden som jag har använt för denna uppsats är en kvalitativ studie i form av intervjuer 

av två ämneslärare och sju invandrarelever som har bott i Sverige mellan ett till fem år. 

De går i årskurs sju, åtta och nio i två olika skolor. 

Resultaten av undersökningen upplyser om att elevernas språksvårigheter hämmar deras 

förståelse och kunskapsutveckling för ämnet.  

Den visar också att oavsett om eleverna har bott i Sverige ett eller fem år, fortsätter 

språksvårigheterna att påverka deras prestationer i stor grad i ämne fysik.  
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1 INLEDNING  
 

Dagens skola är mångkulturell, skolorna möter alltfler elever med olika sociala, 

språkliga, religiösa och etniska bakgrunder. Enligt Skolverkets statistik 2010-09-28 

gällande läsåret 2009/2010 har cirka en femtedel av eleverna i grundskolan utländsk 

bakgrund.  

En av de största problem som elever med invandrarbakgrund möter i skolan är språket. 

Språksvårigheter för dessa elever är ett stort och akut problem för deras anpassning 

och framsteg, samt för utvecklingen av vårt samhälle, eftersom varje år kommer det 

fler och fler invandrare till Sverige.  

Jag arbetar som modersmålslärare och som studiehandledare till nyanlända elever och 

elever som inte behärska det svenska språket.  

Genom mitt arbete, har jag lagt märke till att elever med invandrarbakgrund har stora 

skolsvårigheter. Varje dag ser jag konsekvenserna av detta problem. Jag ser hur svårt 

dessa elever har i klassrummet; att förstå lärarens instruktioner, att kunna berätta vad 

de vill och visa vad de kan. Det finns elever som är mycket duktiga men de kan inte 

uttrycka sina kunskaper. 

Jag har också sett elever som har ett bra vardagsspråk, dvs., kan prata med andra elever 

och med läraren på ett korrekt sätt, men deras ämnesspråk (skolspråk) är mycket fattig. 

Det kan vilseleda läraren att tro att eleven inte har några problem med språket, att 

problemet ligger i att eleven inte vill studera, har dåliga ämnesgrunder eller är lat. 

Enligt skolverkets lägesbedömning ( 2015): Att ha invandrat till Sverige under barnens 

skolgång har stor påverka och betydelse på elevernas möjligheter att nå 

tillfredsställande skolresultat. Svårast är det för eleverna från 12 år och uppåt. 

Bland de elever som fått slutbetyg från grundskolan år 2014 och var födda i 

Sverige var 90 procent behöriga till gymnasieskolan. Motsvarande andel bland de 

elever som invandrat efter ordinarie skolstart var det bara lite drygt hälften, 52 

procent, av eleverna som uppnådde behörighet till gymnasieskolan. Bland de 

elever som har kommit till Sverige de senaste fyra åren och som inte bott i Sverige 

eller gått i svensk skola tidigare var bara 27 procent behöriga. Cirka 80 procent av 

dessa elever når inte kunskapskraven i ett eller flera ämnen. (skolverkets 

lägesbedömning 2015, s. 36) 

Denna rapport är oroande och gör mig nyfiken på hur har språket påverkat dessa 

resultat. Det är därför jag, som blivande fysiklärare, valde att undersöka hur språket 

påverkar deras prestationer och inlärning av ämnet fysik. 

Jag vill citera Andersson Björn (2011, s. 38), som svaret på frågan som många elever 

ställer: Varför naturvetenskap i skolan? 

Att ha kunskap om några huvuddrag i naturvetenskapens kunskapsbygge och roll 

i dagens samhälle innebär ökade möjligheter att vara delaktig i människans rika 

kultur. Naturvetenskapens teorier är helt enkelt lysande intellektuella prestationer 

som bidrar till att göra världen begripligt. 
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2 SYFTE 
 

Syften med det här arbetet är att  

• Kartlägga språksvårighetens påverkan i ämnet fysik för elever med 

invandrarbakgrund som går i års kurs sju, åtta och nio. 

• Studera närmare faktorerna som motverkar inlärningen av ämnet för dessa 

elever. 

• Om det är möjligt att ge uppslag till möjliga åtgärder som kan underlätta 

svårigheterna i lärandet av fysik för elever som inte har svenska som 

modersmål. 
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3 TEORETISKA PERSPEKTIV 

 

Detta kapitel ger en introduktion och orientering kring det område som examensarbetet 

behandlar och tar upp grundläggande teoretiska begrepp.  

Vygotskij betonar skolans väsentliga roll för utvecklingen av lärande, eftersom det är 

där eleven får kontakt med vetenskapliga och abstrakta kunskaper, kunskaper som är 

betydelsefulla i detta komplexa samhälle. 

Han framhäver också vikten av språket för att människan ska kunna utveckla sig, 

uttrycka sig, känna tillhörighet och/eller gemenskap. Han menar att lärandet är en 

konstant pågående process och att barnen är beroende av den vuxnes eller den mer 

kompetente kamratens stöd och vägledning med att begripliggöra världen. I detta 

sammanhang är läraren en nyckelperson för att främja lärandet, eftersom han/hon kan 

handleda en lärande i hur man använder ett kulturellt redskap.  

Genom samspel och kommunikation med andra förstärker vi vår lärande och 

utveckling som enskild människan. 

Enligt Vygotskij är människan i konstant utveckling. Hon har möjligheter att 

appropriera kunskaper i olika situationer.  

Principen om den närmaste utvecklingszonen sammanhänger med vigotskijs hållning 

att se på lärande o utveckling som en oavbrutet pågående process. När människa gott 

och väl bemästra ett begrepp eller kunskap så är det mycket nära att också bemästra 

något nytt. 

Språket som redskapens redskap: 

Vygotskij definierade det mänskliga språket som medierande redskap. Han menar att 

det är genom kommunikation med andra människor som vi kan uttrycka oss, och att 

de språkliga begreppen hjälper oss att ordna, förstå och analysera vår omvärld. 

I motsats till Piaget, anser Vygotskij att språk och tänkande är nära besläktade och att 

det är genom kommunikation som vi utformas som tankevarelser.  

Vygotskij menar att varje roll i barnets kulturella utveckling påträffas två gånger; först 

på den sociala nivån och sedan på den individuella. Han tycker att språket är ett 

teckensystem som finns både mellan människor och inom dem. 
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4 TIDIGARE FORSKNING 
 

4.1 Språkets betydelse för kommunikation 

 

För att kunna få en bättre förförståelse inför undersökningen, analysen av data och 

besvara arbetes viktiga syfte, har jag läst litteratur som diskuterar olika aspekter av 

språkets betydelse för kommunikation:  

 

- Språkens roll för fysik och liknande roll för matematik 

- Identitet och språk 

- Lärare och språk. 

- Språk och kultur. 

4.1.1 Språkens roll för fysiken och liknande roll för 

matematiken 

I Lgr 11 sätts en stark betoning på språkets funktion i lärandeprocessen. Det ställs krav 

på god språkförmåga för att kunna formulera sig självständigt. 

Syfte i fysik enligt Lgr11: 

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att; 

• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta 

ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,  

• genomföra systematiska undersökningar i fysik, och  

• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara 

fysikaliska samband i naturen och samhället. 

 

Jönsson B och Reistad N (1987) framhäver att fysik är ett sätt att tänka och beskriva 

verkligheten och hur naturen fungerar, att naturvetenskapen som en producent av 

kunskap om naturen, är beroende av sin språkutveckling. Detta språk innehåller ord 

som är exakta och som representerar fastställda begrepp.  

 

(Hägerfelth, 2011) skriver i exempel på naturvetenskapens språk att naturvetenskapens 

texter ses som paradigmatiska i sitt sätt att tänka, det kännetecknas av teknikalitet och 

abstrakta resonemangen. 

Enligt Hägerfelth (2011): Undervisning i naturvetenskap kännetecknas som 

utforskande, med analytiska arbetsmetoder, klassifikationer, och logiska samband 

mellan abstrakta begrepp och processer. Dagens elever förväntas förhålla sig kritisk 

till naturämnenas texter. På den här nivån har invandrarelever få möjligheter att lyckas, 

eftersom de flesta elever är långt i från i sin språkutveckling än de elever som har 

svenska som modersmål, för att kunna tänka, analysera, se samband mellan abstrakta 

begrepp och uppträda som en naturvetare. 

Många elever med invandrarbakgrund saknar ord för att kunna formulera sig i 

naturvetenskapliga ämnen och berätta hur de har tänkt och vad de har förstått. Dessa 
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elever använder de få ord som de kan för att förklara det de tror att läraren vill veta, de 

flesta gånger är dessa förklaringar långt ifrån vad eleverna egentligen ville berätta. 

Många gånger försöker eleverna undvika att hamna i denna situation genom att bara 

skaka på axlarna och säga ”vet inte”, i hopp om att läraren går vidare och frågar någon 

annan (Malmer, 2002, s. 45–46). 

Hyltenstam (1996) refererar till Cummins och Collier när hon uppger att de nyanlända 

tenderar generellt att lära sig språket och kunna använda det, för att kommunicera i 

vardagsspråket efter ca två år. Men detta är inte det största problemet för dessa elever, 

det som egentligen är ett stort problem, är att kunna hinna ikapp de svenska eleverna i 

läsämnena, eftersom vanligtvis tar det mellan fyra till åtta år för detta. 

Enligt SOU 2011a det är inte ovanliga ord som utgör de flesta svårigheter, sådana ord 

kan förklaras av läraren. De svåra orden är de som både har en allmän betydelse och 

en ämnesspecifik, de blir förrädiska, eftersom elever kan utgå från en ords allmänna 

betydelse och därmed inte se svårigheten. 

Myndigheten för skolutveckling 2007 anger att eleverna bör förstå innebörden av 

minst 75% av innehållsorden i de texter som ska läsas 

”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 

överhuvudtaget göra sig gällande” (Ladberg 2003, s 181). 

 

4.1.2 Identitet och språk 

4.1.2.1 Skolans uppdrag  

Enligt Lgr11: 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter 

att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 

Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- 

och kommunikationsutveckling. 

 

Magnusson, K. (1986), påpekar att invandrarelever ofta kan få ett bristande 

självförtroende i klassrummet, eftersom deras kunskaper i svenska är otillräckliga. De 

behöver mycket stöd och stimulans för att våga 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 att positiva gensvar, att bli sedd, att lyckas och av höga 

förväntningar, vilken då är viktigt att ge andraspråkseleven (Ladberg 2003, S. 109) 

Det här stämmer med min motivering som står i kap. 1. 

Elmeroth (1997) anser att det viktigaste för ungdomarna i deras sträva för integrering, 

är att bli accepterade av den dominerande gruppen. Tillträdde till den nya kulturen 

lockar de ungdomarna som är i minoritet.  

Svårigheterna i identitetsutvecklingen kan ge som konsekvens att ungdomarna skäms 

över sin familj och sin brist på svenskhet. 
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”Många invandrarspråk har låg status i Sverige, vilken kan medföra att barnet 

skäms för sitt språk och inte vill tala det. Ofta vill barnet inte heller känna sig 

annorlunda genom att tala ett annat språk än barnen i omgivningen” Elmeroth 

(1997 s. 76)  

 

4.1.2.2 Modersmål och språk 

Loken, A & Melkeraaen, Å. (1996), poängterar att språkforskningen stödjer idén om 

att begrepp som är inlärd och utvecklad på modersmålet är mycket lättare att överföras 

sedan till svenska, men för detta krävs att elevens modersmål är välutvecklad. Den 

språkliga färdighetens nivå som eleven har på sitt modersmål, återspeglas i det nya 

språket. 

I Loken, A & Melkeraaen, Å (1996), refereras till Jim Cummin och hans pedagogiska 

princip: ”För att utvecklingen ska ske hos barnet måste man utgå från något som är 

känt för barnet, för att sedan närma sig till något som är okänt”. 

Med detta menas att förutsättningar för att en elev med invandrarbakgrund ska lyckas 

i sin utveckling och inlärning av ämneskunskaper, är att han/hon först borde lära sig 

detta på sitt modersmål, för att få en rätt kunskapsmässig insikt om vad det handlar om 

och sedan lära sig det på svenska. 

4.1.3 Lärare och språk 

Malmer (2002) anser att läraren ska anpassa sitt språk efter vilka är de elever som 

lyssnar och vilka är deras språkliga nivåer. Hon betonar vikten att hjälpa och 

uppmuntra eleverna som har språksvårigheter att komma till tals, för att undvika att 

deras situation i klassrummet försämras. Det är mycket viktigt att dessa elever bemöts 

positiv och med respekt när de uttrycker sina åsikter. De ska känna sig trygga för att 

våga fortsätta. 

Ett problem som är viktigt att lyfta fram och som Hägerfelth (2011) också påpekar, är 

att många ämneslärare inte har tillräckliga kunskaper om hur deras 

undervisningsämnen är språkligt uppbyggda eller om hur eleverna utvecklas språkligt 

i dessa ämnen. De flesta ämneslärare tror att det är språklärares ansvar att hjälpa 

eleverna med språkfrågor.  

Hägerfelth (2011) anser att läraren bör undervisa om ämnesspråkets struktur och inte 

bara förklara ämnesspecifika ord för eleverna, om vi vill att eleverna ska utvecklas till 

självständiga språkbrukare i skolans ämne. Det finns mycket undervisningsmaterial 

som läraren kan utnyttja för att hjälpa sina elever.  

Som Hägerfelth (2011) poängterar, många lärare varken frågar sig eller tänker på om 

hur språk och kunskapsutveckling hänger samma i deras ämne, vad det är som 

karakteriserar språket i deras undervisningsämne och hur han/hon kan framhäva den 

språkliga dimensionen i ämnet, så att eleverna får chans att förbättra den språkliga 

tryggheten som skildras i läroplanen och ämnesplaner.  

I enlighet med Loken & Melkeraaen (1996), för att stärka elevernas 

begreppsutveckling, behöver de lära sig att överföra det de har lärt sig i en känd miljö 

till en annan. Här ska läraren hjälpa eleverna genom att vara mycket explicit och noga 

i sina förklaringar, som att allmänna egenskap som finns i välbekanta sammanhang, 

kommer att presenteras i ett nytt sammanhang i problemställningar. Förutsättningar  
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för en lyckad och bra kommunikation mellan lärare och elev är ett gemensamt språk 

med gemensamt ordförråd som hjälper läraren att förklara och eleven att förstå.  

Enligt Cummins (2001) finns det tre fokus på undervisning som utvecklar 

språkfärdigheten: 

- Undervisning måste innehålla fokus på innehåll (begripligt inflöde). 

- Undervisningen måste syfta till en förståelse för hur det kunskapsinriktade          

språket fungerar och utveckla en kritisk språkmedvetenhet hos eleverna. 

- Undervisningen måste erbjuda goda möjligheter till och uppmuntra eleverna 

att uttrycka sin personlighet, genom olika former av kreativ muntlig och 

skriftlig språkanvändning. 

Han menar att en grundläggande faktor i relation till undervisningen är vikten av att 

skapa interaktionsmönster mellan lärare och elever som gynnar elevens aktiva 

deltagande i inlärningsprocessen av ett kunskapsrelaterat språk. Interaktionen mellan 

lärare och elev är en avgörande komponent för att eleven ska lyckas. 

4.1.3.1 Undervisningsmiljö 

Ladberg (2003 s. 178) menar att klassrumssituationen är viktigt, eftersom det är där 

som de mesta insamling av kunskapen sker. En lugn och tyst miljö gynnar elever med 

språksvårigheter, det är lättare för dem att koncentrera sig, lyssna och förstå vad 

läraren försöker lära ut, samt kan ge dem tryggheten att kunna uttala sig.  

 

4.1.4 Språk och kultur  

4.1.4.1 Skolans värdegrund och uppdrag.  

Lgr11 skriver om förståelse och medmänsklighet: 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse 

de värden som ligger i en kulturell mångfald.  

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 

språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår 

hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för 

att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer 

och språk möts. 

Enligt Lundgren, Säljö & Liberg (2012), har Skolverket i flera analyser påpekat att 

elevresultat påverkas negativ av att eleven är invandrare och att den har börjat skolan 

efter skolstarten, dock i motsats till vad man oftast tror är påverkan av föräldrarnas 

utländska bakgrund för elever som har fötts i Sverige inte så stor. Den största inverka 

på elevresultat, enligt Skolverkets rapporter, är föräldrarnas sociala bakgrund och 

elevens migrationsålder. 

Stor påverka har också den etniska segregationen som växer snabbt genom 

koncentrationen av elever med invandrarbakgrund på vissa skolor och svenska elever 

på andra. Mångkulturella skolors svagare resultat beror på socioekonomisk sårbarhet 

och många nyanlända elever.  

Hyltenstam (1996) menar att för att elever med invandrarbakgrund ska känna 

tillhörighet i det svenska språket, behöver de ha nära och bra relation med andra barn 
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som har svenska som modersmål, eftersom en sådan relation lyfter upp språket och 

stärker deras självkänsla. Detta, i enlighet med Hyltenstam, är mycket bättre och 

givande än vilken språkundervisning som helst.  

Bratt, Hallengård, Norman och Palmer (1986), skriver: ”Man äger inte kunskapen 

förrän man kan ge uttryck åt den. Aktiv kunskap är kunskap som man kan uttrycka 

både i ord och i handling”. 

 

4.1.4.2 Kulturkrock 

Kerstin Von Brömssen (2014), menar att det finns en klyfta mellan invandrarelever 

och svenska elever, och att eleverna själva tycks acceptera det.  

Kulturkrocken är en orsak som kan bidra till en klyfta mellan svenska- och nyanlända 

elever. Jenny Rosén (2014) menar att kulturkrockar är en faktor som skapar 

grupperingar och splittringar mellan elever på skolor. Av den anledningen blir det 

viktigt för lärare att integrera nyanlända elever in i den svenska skolan för att skapa 

samarbeten och goda relationer i klassen. 

Rickard Jonsson (2007) säger att det skiljer sig mellan svenska elever och 

invandrarelever. Jonsson återger ett samtal mellan honom och en svensk elev, som 

hävdade att det finns en gemenskap mellan invandrareleverna på hans skola, men att 

han inte kunde vara en del av den på grund av sitt svenska ursprung. 

 ”invandrarna” som sitter på bänkarna innanför skolans entré verkar ha bättre 

gemenskap än ”svenskarna”, att det är en fördel att vara invandrare på skolan för 

”det finns inga invandrare som är ensamma, alla invandrare hör ihop!” och han 

tillägger skrattande: ”alla invandrare är ju släkt med varandra!” (s 22).  

 

4.1.4.3 Elevers anpassning  

Johansson (2011) instämmer med Elmeroth (1997) när han skriver att det finns elever 

med invandrarbakgrund som försöker anpassa sig till ett lämpligt uppförande för att 

likna en svensk elev. Att lära sig att vara svensk är förknippat med goda 

framtidsförväntningar och om man inte lär sig detta kan det främja dålig självkänsla 

och lägre förväntningar inför framtiden. 

Andra forskare som delar samma åsikt är Hyltenstam och Tuomela (1996) de menar 

att i viss ålder är barnen känsliga för den sociala statusen. Därför är de inte motiverade 

av att lära sig eller att prata på sitt modersmål, medan de håller på att anpassa sig till 

det svenska samhället i språkligt avseende. De är mer motiverade av att lära sig 

majoritetsspråket. Omvärldens attityder till invandrarelevernas modersmål är en 

väsentlig anledning till att elevers inlärning av modersmålet kan avstanna 

 

4.1.4.4 Elevers bakgrund 

Jönsson (1988) menar att elever som endast hade varit ett eller två år i Sverige, före 

gymnasietiden hade något bättre genomsnitt betyg än de som varit flera år i Sverige. 

Han förklarade att det förbättring beror på studieerfarenheter och studietraditioner som 

eleverna hade i bagage 
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Enligt Lofgren (1991): Elever som har kommit till Sverige under högstadiet har en 

högre värdering av skolans innebörd. De har en mer positiv attityd till skolan. 

Orsaken till denna attityd kan vara undervisningen i svenska som andra språk som ger 

en positiv grundsyn, en annan orsak kan vara att deras värderingar är annorlunda, 

eftersom elever som har en annan kulturell bakgrund och har bott en kort tid i Sverige 

har inte hunnit växa i det svenska sättet att tänka och värdera. Deras syn är mer positiv 

än svenska ungdomar. 

Mortimer m. fl. (1988) påpekar att föräldrarnas intresse och engagemang samt en 

stöttande hemmiljö, har stor inflyttande i elevernas skolutveckling 

 

4.2 Vanliga åtgärder 

 

I Sverige finns det olika åtgärder med avsikt att hjälpa eleverna att förbättra deras 

problematik. Det är rektorn från varje skola som bestämmer de åtgärder som elever 

kommer att få. I huvudsak finns det tre reglerade åtgärder. 

 

4.2.1 IK- Klass 

Det är introduktionsklasser (kallas också förberedelseklass) för nyanlända elever, 

elever som inte har svenska som modersmål, som introduceras till det svenska språket 

och den svenska skolan innan de börjar i vanliga klasser.  

”En förberedelseklass är en undervisningsgrupp som syftar till att öka nyanlända 

elevers möjligheter att nå kunskapskraven. Förberedelseklassen är inte en form av 

särskilt stöd” (Regeringens prop. 2014/15:45 s. 45) 

IK-Klasserna har personal med speciella kompetenser som kan kartlägga elevernas 

kunskapsnivå och hjälpa dem att utvecklas. 

12 f § Rektorn får besluta att en elev vars kunskaper bedömts enligt 12 c § delvis 

ska undervisas i förberedelseklass, om eleven saknar tillräckliga kunskaper i 

svenska för att kunna tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen. Skollag 

(2010:800) 

”En elev får inte ges undervisning i förberedelseklass längre tid än två år” Lag 

(2015:246). 

 

4.2.2 SVA (Svenska som andra språk) 

Det är klasser för nyanlända elever och flerspråkiga elever som har ett annat 

modersmål än svenska. I dessa klasser ska eleverna skaffa sig en större och bredare 

förståelse i svenska. Eleverna får stöd i de ämnen som de har i sina ordinarie 

undervisningar med ordförråd, begrepp och med kunskap som kan hjälpa dem att 

komma vidare. 

Svenska som andra språk ersätter ämnet svenska.  

Enligt skolförordningen (SFS 2011:185, 5kap, § 14): 
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Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för 

1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, 

2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i 

utlandet, och 

3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en 

vårdnadshavare. 

Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk för en elev. 

 

4.2.3 Studiehandledning på modersmålet 

I Skolverkets stödmaterial ”Studiehandledning på modersmålet” (2015, s12) 

framgår: 

Det ligger i skolans uppdrag att organisera undervisningen för elever med ett annat 

modersmål så att de ges förutsättningar att utveckla kunskaper i skolans alla 

ämnen samtidigt som de lär sig det svenska språket. Ett sätt att tillgodose det 

behovet kan vara att ge eleven studiehandledning på modersmålet.  

 

Studiehandledning på modersmålet regleras i 5 kap. 4 § skolförordningen (2011:185): 

 

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. 

En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till 

Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges 

studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns 

särskilda skäl. 
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5 METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 

5.1 Metod 

 

5.1.1 Metodöverväganden 

 

Kvalitativ- och kvantitativ metod är två olika undersökningsmetoder som beskriver 

hur man kan samla, bearbeta och analysera data som har lagrats. 

Trost (2005) påpekar att den kvantitativa metoden analyserar relationer mellan 

variabler, men inte mellan människor, medan den kvalitativa metoden hjälper att förstå 

och att hitta modeller. 

Jag valde den kvalitativa metoden, eftersom jag är intresserad av att förstå och veta 

mer om den enskilda studentens uppfattningar och synpunkter kring deras 

språksvårigheter, hur detta påverkar deras skolgång och deras prestationer 

5.1.1.1 Kvalitativ metod 

Enligt Bryman (1997) den kvalitativa metoden omfattar avsevärda möjligheter till 

djupsinnighet och vidsynthet. Den huvudsakliga egenskapen i en kvalitativ forskning 

är den tydliga viljan att se eller formulera händelser, regler och värden ur den 

intervjuades eget synvinkel. 

Patel & Davidsson (2003) menar att varje kvalitativ studie är unik och att det är 

fundamentalt att beskriva hela forskningsprocessen, steg för steg, från 

forskningsproblemen till redovisningen av resultatet, för att förstärka validiteten i 

arbetet. 

Jag bestämde mig att använda intervju som datainsamling metod. Som Johansson & 

Svedner (2010) anmärker, intervjun ger oftast intresseväckande resultat om den 

intervjuades uppfattningar, förkunskapen, målsättningar, mm. Eftersom jag ville få 

dessa intressanta resultat och ville ha det nära kontakt som en intervju möjliggör för 

att kunna få fram mina intervjuades tankar, resonemang och åsikter om deras situation 

och språksvårigheter, tyckte att intervjumetoden passade bra i mitt arbete. 

 

5.1.2 Urval  

Trost (2005) anser att i samband med kvalitativa studier är det mycket viktigt att veta 

vad ens urval står för. Man strävar efter en så stor variation som möjligt av 

intervjupersoner och inte ett antal snarlika. Urvalet ska vara heterogent inom en 

bestämd ram.  

Innan jag började skriva frågorna till min intervju besvarade jag nedanstående frågor 

som framkommer i Johansson & Svedner (2010).  

Dessa frågor har hjälpt mig att tydliggöra syfte med undersökningen 

• Vilka ska intervjuas? Lärare, elever? 

Jag valde att intervjua både lärare och elever.  
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I börja hade jag tänk intervjua bara eleverna. Men för att skaffa större förståelse av 

elevernas problematik, kom jag fram att det skulle vara bra och nyttig för min 

undersökning att ha lärarnas synpunkter också. Eftersom lärarna har tät kontakt med 

eleverna och ser på nära håll deras svårigheter. 

När jag valde eleverna till mina intervjuer, hade jag som mål att de skulle vara så olika 

som möjligt. Till det använde jag elevernas invandrarbakgrund som referens och 

iakttog dessa kriterier: 

Att de har bott i Sverige mellan 1–5 år.   

Att de har olika nationaliteter.  

Att de är i olika åldrar.  

Att de är olika presterande elever. 

Att de är minst från två olika skolor.  

Att jag valde att intervjua elever som har bott i Sverige mellan 1–5 år berodde på 

Cummins (2001) påpekande på att tiden som vanligtvis krävs för andraspråkselever, 

att studiemässigt hinna ikapp, är minst fem år. 

För att hitta de elever som skulle passa med mina kriterier, pratade jag med mentorerna 

för eleverna i klass sju, åtta och nio. Tillsammans diskuterade vi, vilka elever som 

kunde vara tänkbara att delta i denna studie, hur mycket information kunde jag få av 

dessa elever, om de var villiga att prata med mig och om vi kunde ha ett öppet samtal. 

Vi försökte hitta variationen i dem. 

Därefter bestämde mig för att intervjua tre elever i årskurs sju, tre elever i årskurs åtta, 

två elever i årskurs nio och två ämneslärare. 

Eleverna som går i årskurs åtta och nio går i en annan skola än de som går i årskurs 

sju. Jag har gjort min VFU-praktik på båda skolor.  

Eftersom eleverna jag valde redan kände mig, tyckte jag att detta var en fördel, då de 

kunde vara mera avslappnade vid intervjun. 

Som nästa steg skickade jag brev till föräldrarna (Bilaga 1).  

Det var bara en elev som inte fick vara med på intervjun, eftersom jag inte tyckte att 

denna förlust skulle bli mycket avgörande för min undersökning, fortsatte jag med sju 

elever. 

 

5.1.3 Intervjumetoder 

 

I enlighet med Johansson & Svedner (2010) finns det två metoder: 

• Strukturerad intervju, den är utformad på fasta frågor och förekommer fasta 

svarsalternativ. 

• Kvalitativ intervju det är friare formulerade frågor. 

 

Min målsättning var att göra en kvalitativintervju. Mina intervjuade är elever med 

invandrarbakgrund, som har bott kort tid i Sverige. Som konsekvens har de svårt med 
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det svenska språket. För att inte riskera att få, för lite data med kortfattade svar, fick 

jag göra en kompromiss och göra en intervjuguide som är mer omfattande och med 

mer fasta frågor som kunde belysa bättre elevernas situation.  

Eftersom målet är att nå fram till eleverna, fånga deras tankar, reflektioner och problem 

är jag tvungen att utnyttja alla möjligheter. Jag tycker att detta sätt passar bra med det 

syfte som jag har med undersökningen.  

Alla mina intervjuer var på svenska, med undantag av en elev som pratar samma språk 

som jag själv. Jag genomförde intervjun med henne på modersmålet, detta gjorde att 

jag kunde få mycket mer och detaljrik information. 

 

5.1.4 Utformning av intervjuguide 

Johansson & Svedner (2010) framhäver vikten av att intervjuaren ger frågor som är 

lätta att besvara och som den intervjuade kan relatera till egna (konkreta) erfarenheter.  

När jag gjorde intervjufrågorna försökte jag att inte ge eleverna abstrakta frågor, att 

ställa enkla och begripliga frågor, samt ställa uppföljningsfrågor som när? var? hur? 

kan du ge exempel? För att den intervjuade ska få möjlighet att utveckla sina svar eller 

förtydliga dem. 

Vid utformning av intervjuguiden, använde jag också Johansson & Svedners (2010) 

anvisningar om de olika problem och faror som jag bör undvika vid 

frågorformuleringar, som t.ex. förväntningseffekten dvs. att jag kan påverkar mina 

intervjuarens svar genom att utan att själv märka det uttrycka mina förväntningar och 

värderingar. 

 

5.1.5 Övergripande metodbeskrivning 

 

Jag förberedde mina intervjuer med hjälp av Kvale och Brinkmans (2009) ”sju stadier 

i en intervjuundersökning”. Dessa stadier beskriver de faktorer som intervjuaren måste 

vara observant på vid intervjuerna och vid bearbetningen av materialet. Jag följde i 

stora drag dessa stadier. 

1. Tematisering; jag började med att formulera undersökningssyfte och 

forskningsfrågorna. 

2. Planering; jag planerade uppläggningen av undersökningen utifrån den 

kunskap som jag eftersträvade dvs, att undersöka om språket påverkar 

elevernas prestationer i fysik och sökte information i tidigare forskning och jag 

har tagit hänsyn till de etiska konsekvenserna, det är därför som mina 

intervjuade är anonyma.  

Denna planering har jag gjort innan intervjuerna. 

3. Intervju; jag genomförde de planerade intervjuerna i överensstämmelse med 

min intervjuguide. Vid intervjuerna försökte jag behålla ett öppet sinne så jag 

skulle inte påverka dem på något sett, samt som jag pratade långsamt och några 

gånger repeterade jag frågorna, för att de kunde förstå bättre vad jag frågade. 
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4. Utskrift; jag förberedde intervjumaterialet för analys. Jag transkriberade svaren 

från intervjuerna direkt efter jag gjorde dem eftersom jag ville undvika att 

missa något, sedan analyserade dem. 

5. Analys; här avgjorde jag vilken analysmetod som var lämpligast för 

intervjuerna, med tanken på undersökningens syfte, ämne och 

intervjumaterialets karaktär. Har utförlig beskrivning i kap 6.1 

6. Verifiering; jag fastställde resultatens reliabilitet och validitet, genom att hitta 

mättnad i min undersökning och har eftertrav att vara mycket noggrann med 

mina data, utförande av mina grupperingar och slutsatsen.  

7. Rapportering; jag skrev resultatet av undersökningen (kap 6.2) och de använda 

metoderna i enighet med de vetenskapliga kriterier som tar hänsyn till de etiska 

aspekterna av undersökningen. 

 

5.2 Genomförande 

5.2.1 Datainsamling 

Jag genomförde intervjuerna med hjälp av min intervjuguide (Bilaga 2). 

Eftersom eleverna har svårt att prata flyttande svenska, försökte jag vid intervjuerna 

ha en öppen och lugn konversation, för att eleverna ska känna sig fria och avslappnade 

när de berättade om sina upplevelser.  

Intervjuerna tog mellan 30-45minuter, jag använde min mobiltelefon som diktafon och 

spelade in deras svar, för att vara på den säkra sidan och för att undvika att någon 

information gick förlorad.  

Jag försökte vara noga med att lyssna och uppmuntra eleverna att prata om deras 

situation och deras erfarenheter. 

Holme & Solvang (1997) påpekar vikten av att utveckla en tillit mellan intervjuare och 

intervjuade, så att intervjun blir meningsfull. Denna tillit utvecklas bara om den 

intervjuade känner sig respekterad, lyssnad och tagen på allvar. Undersökaren ska vara 

observant, alert och öppen i intervjusituationen, samt kunna förstå och följa upp de 

problem som dyker upp under intervjun. 

 

5.2.1.1 Åtgärder som eleverna har deltagit i 

 

• IK-klasser  

Alla elever har tidigare gått på IK-klasser olika länge; mellan sex månader till ett och 

halvt år. 

 

• SVA Klasser (Svenska som andra språk) 

Alla mina intervjuade går på SVA undervisning i stället för svenska. Den har gått på 

SVA sedan de började skolan. 
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5.2.1.2 Åtgärder som eleverna inte har deltagit i 

• Studiehandledning på modersmålet 

Eleverna hade önskemål om att få studiehandledning på modersmålet. De trodde att 

det skulle kunna hjälpa dem att underlätta deras lärande, förstå många arbetsmoment, 

få förklaringar om olika teorier, åsikter och viktiga begrepp. 

Eleverna visste att det finns sådana möjligheter men de visste inte hur de skulle göra 

för att gå tillväga med det. 

Det är skolans rektor som bestämmer om en elev får studiehandledning på modersmål 

eller ej. Men det är mentorn eller klassläraren i samråd med speciallärare som kan 

ansöka om det om han/hon tycker att eleven behöver studiehandledning på 

modersmålet. 

 

5.2.2 Etiska aspekter 

De etiska aspekterna har varit essentiella och betydelsefulla för denna studie, framför 

allt vid intervjuerna, behandlingen av materialet, analysen och producering av 

resultatet. 

I denna studie har jag utgått ifrån Vetenskapsrådet forskningsetiska principers fyra 

grundläggande individskyddskrav. (vetenskapsrådet 2009): 

• Konfidentialitetskravet: Genom att prata med eleverna och genom breven som 

jag skickade till deras målsmän, har jag informerat dem om sekretessen som 

gäller i mitt arbete, att efter analysen och behandling av allt material, kommer 

jag att radera alla intervjuer och att elevernas namn inte kommer på något sett 

att framstå i mitt arbete.  

Jag ska använda fiktiva namn med tanke på elevernas anonymitet. 

• Informationskravet: Jag har informerat studenterna och deras målsmans om 

syften med mitt arbete (undersökning). Bilaga 1 

• Samtyckeskravet: Genom att skriva under breven som jag skickade till 

elevernas målsmäns har de gett sitt godkännande om sitt barns deltagande i 

undersökningen, jag har också informerat eleverna om att de har rätt till att när 

som helst avbryta intervjun utan några konsekvenser. 

• Nyttjandekravet. Den informationen som jag har samlat, kommer jag att 

använda bara till min forskning, sedan kommer jag att radera de inspelade 

intervjuerna med aktning till nyttjandekravet. 

Jag har följt ovanstående etiska krav för att undvika att eleverna ska känna sig kränkta 

eller lurade och genom att vara explicit och klar med syftet med mitt arbete samt lyhörd 

mot eleverna, tror jag att jag har undvikit mycket av forskningsetikens problematik. 
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6 RESULTAT OCH ANALYS 
 

Totalt intervjuades sju elever och två ämneslärare. 

Eleverna är anonyma. Med hänsyn till deras integritet kallar jag dem: A, B, C, D, E, F 

och G. Lärare 1 och Lärare 2. 

Min redovisning är baserad på elevernas svar och berättelser med utgångspunkt i 

intervjufrågorna. 

I svaren av de genomförda intervjuerna kunde jag hitta både likheter och olikheter i 

hur eleverna uppfattar sina svårigheter och kunskaper i svenska språket och hur dessa 

svårigheter påverkar deras inlärning i ämnet fysik.  

Jag transkriberade intervjuerna direkt efter varje intervjutillfälle.  De återgavs ord för 

ord, sedan läste jag igenom intervjuerna flera gånger för att få ett sammanfattande 

intryck av allt innehåll och möjliggöra en analys av fler nyanser än vad det var tänkt 

från början.  

För att kunna få ett mer omfattande resultat, hade det varit en fördel om antalet 

intervjuade hade varit mycket större men detta är inte möjligt inom ramen för denna 

uppsats. 

Eftersom underlaget är relativt litet kan det vara svårt att dra några generella slutsatser 

omkring språkets påverkan på lärandet i fysiken för en större grupp. 

Analysmetod 

En kvalitativ intervju brukar vanligtvis, bearbetas genom fallstudie eller 

fenomenografisk analys.  

I en fallstudie brukar forskaren observera individen, medan i en fenomenografisk 

analys, försöker forskaren hitta olika kategorisering av personernas uppfattningar utan 

att hålla redan på vem som uttryckte vad. 

Jag kan inte bearbeta mina data som fallstudie, eftersom jag har för lite data om varje 

individ. Men jag har tillräcklig med data för att göra meningsfulla jämförelser och 

kategorisering. Det påminner om fallstudier, men har mycket mindre data per fall. 

Johansson & Svedner (2010) att finna den struktur som döljer sig i den insamlade data 

för att sedan kunna presentera den så enkel och tydligt som möjligt är en uppgift som 

varje forskare måste konfrontera.  

Johansson & Svedner har delat bearbetning av intervjusvaren i tre analysmetoder: 

a) Gruppering efter uppfattningar. 

Här är det uppfattningarna som leder grupperingen. Vid analysen ska forskaren läsa 

igenom de skrivna intervjuerna flera gånger och hitta efterkommande teman. När man 

hittar ett tema ska alla utsagor som berör det temat klippas ut och sedan fortsätta att 

leta efter nya teman.  

Vid analysering av uppfattningar är inte individen som är analysenheten utan själva 

uppfattningen, dvs det man beskriver i resultatavsnittet är de uppfattningar som är   

frikopplade från individerna. 

Här hittade jag nio uppfattningar som jag tyckte var intressanta och som belyste 

elevernas problematik. 
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b) Beskrivning av enskilda individer (Fallstudier) 

Här är individerna som är representanterna för analysenheten. Jag fick inte tillräcklig 

med intervjusvar för att kunna använda denna metod. 

c) Gruppering av individer 

Forskaren ska gruppera individerna utifrån de uppfattningar de framför. Detta utgår 

från att varje individ har en övervägande (dominerande) uppfattning.   

Mina intervjuade var väldig olika i sina prestationer, det möjliggjorde att jag kunde 

dela de i tre under grupperingar av individer. 

Efter att ha analyserat elevernas utsagor bestämde jag mig för nedstående två 

analysmetoder:  

a. Gruppering efter uppfattningar. 

c. Gruppering av individer.  

 

6.1 Gruppering av uppfattningar. 

I den här kategorisering delade jag in de svårigheter som påverkade eleverna i fysiken. 

Först delade jag elevernas utsagor om deras språksvårigheter i kategorier, oberoende 

av vem som uttalade det. Där hittade jag nio kategorier. Dessa kategorier beskrivs av 

saker som minst en elev har sagt. 

Jag har delat dessa kategorier i tre undergrupper: 1-språkproblem, 2-yttre påverka och 

3-sociala faktorer.  

 

6.1.1 Språkproblem 

• Svårt att uttrycka sig 

Eleverna berättade att de har väldig svårt att uttrycka sig på svenska. De menar att det 

är lättare att förstå helheten på vad läraren eller andra säger.  

Svara på frågorna vid skrivningar eller uppgifter, är väldigt svårt eftersom de saknar 

ord för att förklara sig. 

Eleverna försöker undvika svara på lärarens frågor. De tycker att det är bara jobbigt 

och pinsamt. De är medvetna att deras svenska är dålig och är rädda att de andra 

eleverna ska skratta eller håna dem. De föredrar att vara tysta och vänta på att någon 

annan frågar eller svarar. 

De menar att det är mycket svårt är att prata inför hela klassen när man är inte ens 

säker på att man har förstått frågorna och att försöka resonera och diskutera om fysik 

som är mycket ogripbar och teoretisk är hopplöst. 

• Svårt att läsa/ förstå faktatexter om ämnet 

Eleverna påpekade att det år mycket ansträngande att läsa och förstår fysikboken, 

eftersom de är tvungna att ständigt översätta till modersmålet för att kunna få förståelse 

och begripa vad de olika teman eller momenten handlar om. 
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De berättade att oftast tappar de lusten i att fortsätta läsa och istället försöker de gissa 

vad det står i, hitta de orden de kan och gissa resten, fast de tycker att det hjälper inte 

mycket. 

Eleverna upplever att ämnesspecifika ord som används under fysiklektioner är mycket 

komplicerade och svårt att förstå, eftersom dessa ord skiljs väldigt mycket från det 

språk eleverna använder i vardagen.   

”Fysik har många svåra ord. Asså… många gånger letar på orden i ordboken typ, men 

jag förstå ändå inte vad de menar i texten, asså det känns bara dum”   

• Svårt att förstå skriftliga uppgifter/ skrivning 

Ett problem som förekommer är att det blir mycket gissning när det gäller skrivningar 

eller skoluppgifter.  

För att kunna lösa diverse uppgifter eller göra läxorna, frågar eleverna ibland sina 

klasskamrater eller försöker göra likadant som de gör, utan att veta ens varför.  

Men när det är skrivning, blir det svårt, eftersom man inte får prata eller titta på vad 

andra gör. Att använda telefonen som översättare är inte tillåtet eftersom det finns risk 

för att använda telefonen till att hitta svaren också. Att fråga läraren då, är inte heller 

något alternativ, de är så nervösa och spända inför provet att det blir svårt att uppfatta 

några korta förklaringar eller anvisningar. 

En av de största hinder som eleverna möter när de vill förstå uppgifterna eller läser 

fysikböcker är att det förekommer många svara ord och nya begrepp som är viktiga 

för att kunna förstå vad texterna handlar om. Eleverna har inte det språkliga nivå som 

gör att de kan förstå och bearbeta abstrakta resonemangen. 

 

6.1.2 Yttre påverka 

• Lättstörda av ljud 

Eleverna berättade att de blir mycket störda av allt prat i klassrummet.  

Det är mycket svårare att koncentrera sig när andra elever småpratar eller när det är 

livligt i eller utanför klassrummet. De tappar lätt fokusen och sedan har de svår att 

återuppta den.  

Dessa elever behöver använda allt sin koncentration för att höra och översätta till 

modersmålet, många gånger måste de översätta tillbaka till svenska när de vill ställa 

eller svara på frågor. Allt detta händer samtidig medan lektionen pågor. 

Det är extra känsligt när det gäller fysik, eftersom om de inte hör allt det läraren säger, 

eller blir distraherade av andra elevers oväsen blir svårt att förstå hela förklaringen. 

• Begränsad lärartid för kommunikation 

Många gånger struntar eleverna i att fråga läraren om hjälp, eftersom de känner att han 

inte har tid för dem. 

De önskar att läraren hade mer tid för att förklara, gå igenom nya begrep, prata med 

honom i en lugn miljö och få frågorna förklarade på olika sätt. 
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De berättade att de ville få bättre möjligheter att förstå, utan att det känns stressig. 

De flesta av intervjuade uttryckte missnöje med sin lärare, de tyckte att läraren inte tog 

de på allvar, att han inte hade tid för dem. De berättade att de känner sig inte sedda 

eftersom de kan ropa på läraren och be om hjälp, men han kommer och hjälper ibland 

om han hinner. 

Båda lärare (1 och 2) tycker att tiden är ett stort hinder för en bra språkutveckling hos 

elever med invandrarbakgrund. Tiden räcker inte för att hjälpa, samtala och lyfta upp 

eleverna. De berättar att eleverna som har svårt med språket och inte pratar i klassen 

behöver stöd för att komma till tals och utvecklas. De behöver ägna mer tid för att 

hjälpa dessa elever. Tiden som inte finns. 

• Trötthet pga. språksvårigheter, trots hög ambition 

Eleverna berättade att de känner sig mycket trötta eftersom abstrakta och svåra ämne 

som fysik kräver att de anstränger sig mycket mer for att behålla koncentrationen och 

förstår vad kapitlen handlar om eller vad som ska göras än ämne som svenska eller 

historia.  

”Svenska och historia är… alltså lite lättare… he he he… man kan gissa bra, vad det 

handlar om, alltså med de orden som man kan. Men fysik är mycket svårt och jobbigt, 

svårt att gissa, jag blir mycket trött, orkar inte lyssna”. 

I början när läraren har sina genomgångar, försöker de lyssna och förstå vad den säger 

men efter ett tag börjar blir jobbig, tankarna börjar driva i väg och då slutar de lyssna. 

De flesta intervjuade uttryckte missnöjen i hur deras skolgång utvecklas. De menar att 

de arbetar hårt, att de gör så gott de kan eftersom de vill lyckas i skolan, men att de 

flesta gånger misslyckas de och det tar på kraften.   

• Lärarens språkbrytning 

Enligt eleverna var det en nackdel att deras fysiklärare har invandrar påbrå, eftersom 

han har mycket brytning och pratar inte tydlig. Detta gjorde ännu svårare för dem att 

förstå undervisningen. 

Eleverna försöker förstå vad läraren säger genom att fråga andra elever eller kolla i 

boken. Det är ett dubbelt arbete att först lyssna mycket noggrant, sedan försöka få en 

helhet av vad läraren säger och sist kolla i boken eller fråga sina klasskamrater om de 

skrev eller förstod rätt. 

Ibland frågar de läraren när han har tid och är ensam. Eftersom då kan eleverna be 

honom att prata långsammare. 

 

6.1.3 Sociala faktorer 

• Begränsad kommunikation med svenska elever 

Kommunikationen i klassrummet fungerar någorlunda bra. Relationen med svenska 

elever är bara ytliga, dvs bara hälsningar och korta fraser. 

Det tycks vara lättare att prata, fråga och få hjälp av elever som är invandrare också än 

med de som har svenskt påbrå. Eleverna tycker att kommunikationen mellan 



25 

 

 

invandrareleverna är bättre och lättsam eftersom de är mer tålmodiga och har större 

förståelse för andras språkbrister. På något sätt delar de samma erfarenhet. 

• Negativ inställning till att lyckas med det svenska språket  

Det gemensamma känsla bland eleverna är att det svenska språket är mycket svårt att 

bemästra, inte det ytliga svenska, utan den skolsvenska, den svenska som eleverna 

behöver under lektionerna i alla ämnen, för att kunna förstå, yttra sig och visa sina 

kunskaper.  

Eleverna anstränger sig för att lära sig, men är frustrerade och trötta. Tanken på att de 

aldrig kommer att prata bra svenska, eftersom de är invandrare och är i underläge är 

generell.  

Elevernas uppgivenhet inför språket påverkar deras prestationer i fysik. 

 

6.2 Gruppering av individer utifrån graderna av 
språksvårigheterna 

 

För att komma fram till vilka grupper finns, har jag gjort en tabell med elevernas 

svårigheter, från mina tidigare kategorier.  

 

Tabell 1 

 

Språksvårigheterna 
som eleverna har 
uppgett 

Elev 
A 

Elev 
B 

Elev C Elev 
D 

Elev E Elev  
F 

Elev 
G 

 

1-SPRÅKPROBLEM 

 

       

 

Svårt att uttrycka sig 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Svårt att läsa/ förstå 

faktatexter om ämnet 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Svårt att förstå 

skriftliga uppgifter 

 

X 

   

X 

 

X 

  

X 

 

2-YTTRE PÅVERKA 
       

 

Lättstörda av ljud 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

  

X 

 

Begränsad lärartid 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 
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Trötthet pga. 

språksvårigheterna 

 

X 

   

X 

 

X 

  

X 

Lärarens 

språkbrytning 

   

X 

 

X 

 

X 

  

3-SOCIALA 

FAKTORER 

       

Begränsad 

kommunikation med 

svenska elever 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

  

X 

Negativ inställning till 

att lyckas med språket 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

  

 

 

Från tabellen kan jag konstatera att: 

• Elev C har svårigheter i två kategorier, men eftersom jag inte kan lita på hans 

utsagor, sätter jag honom i en egen grupp: Elev som har stora 

språksvårigheter men inte inser problemet. 

 

• Elev F förekommer bara i två kategorier, detta gör att jag sätter henne i en egen 

grupp, eftersom hon inte visar ha stora språksvårigheter och har bra anpassning 

till skolan. Gruppen är Elev som har vissa språksvårigheter men har 

anpassat sig bra till skolan   

• Övriga elever är med i minst sex kategorier. Detta klarlägger att elevernas 

språksvårigheter är mycket stora. 

Jag klassificerade dessa elever i gruppen: Elever som har stora 

språksvårigheter men försöker anpassa sig till skolan, eftersom oavsett 

hur mycket språksvårigheter har de, vill de fortsätta att kämpa för att bli 

bättre.  

 

6.2.1 Elev som har stora språksvårigheter men inte inser 

problemet  

När jag började kategoriseringen av elever med språksvårigheter, hittade jag en elev 

(elev C) som inte inser att han har problem med språket. Genom min intervju kunde 

jag konstatera att så var fallet, eftersom han hade stora språkproblem när vi 

genomförde intervjun, hans svenska var mycket ytlig och fattig. Jag pratade med hans 

mentor och han bekräftade mina misstankar. Jag blev tvungen att utelämna honom från 

kategoriseringen eftersom jag inte kan lita på hans utsagor. 

Däremot bestämde jag för att låta honom representera den här grupperingen, eftersom 

jag tycker att det är intressant att ha honom i min studie ändå. Hans svar kan associeras 

med andra svårigheter som kan relateras till min undersökning. 
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Eleven visar en viss sorts förnekelse av hans språksvårigheter och begränsningar, detta 

kan resultera i att det blir svårare för honom att utvecklas och förbättra sina möjligheter 

att lyckas i skolan.  

Eleven C har varit i Sverige i fem år. Nu går han i årskurs åtta.  

När han kom till Sverige gick han det första året på introduktions klass. Nu går han på 

svenska som andra språk istället för svenska.  

 

Eleven berättar att det är inte mycket som han kommer ihåg från hemlandet eftersom 

han var liten då, däremot är han säker att han var en bra elev.  

När det gäller skolan är föräldrarna lugna, berättar han, de säger att de litar på att han 

sköter skolan bra. De kan inte hjälpa honom eftersom pappan jobbar mycket och 

mamman håller på att lära sig svenska. Han tycker inte att han behöver deras hjälp.  

Hemma pratar han med familjen bara på svenska eftersom hans mamma vill lära sig 

språket och med kompisarna pratar han också på svenska, oavsett om de är svenskar 

eller från samma land som han själv. Han menar att det är lättare för honom att prata, 

läsa och studera på svenska än på modersmålet eftersom han har glömt sitt modersmål. 

 

Han inte är nöjd med fysikläraren, eftersom han känner sig inte tagen på allvar. Att 

han har problem och svårigheter i fysiken beror på att läraren är dålig. Läraren har 

aldrig har tid för att hjälpa honom eller förklara. Dessutom har läraren mycket brytning 

när han pratar, detta gör svårare att förstå hans undervisningar.  

”Jag vill att han inte dissar mycket, aså att man kanske räcker upp handen länge eller 

någonting så går han bara i väg, aså ah, aså i den andra biologi, kemi, han förklarar 

bra, men fysik... jag tror inte någon i klassen förstår... han förklarar inte så där bra... 

aså han säger läs boken i stället... så jag önskar att han kunde bli bra.” 

Läraren 2, berättar ”Pojken C, har mycket vilja men han har stora språkbrister i den 

mån som till exempel kunde han inte de svenska bokstäverna för tre månader sedan 

och det har varit ett hinder för honom med läsningen till exempel men det positiva är 

att han har mycket vilja att lära sig, man ser framsteg med honom eftersom desto mera 

han läser desto lättare blir för honom att förstå naturvetenskapliga texter, som är 

mycket faktabaserad och som ligger på grund av tidigare kunskaper”. 

Den här elevensproblematiken är intressant men oroande. Eleven varken accepterar 

eller förstå att han har språkproblem som begränsar hans inlärning. Hans förnekelse är 

ett stort hinder i hans skolutveckling. Eleven skyller på läraren, att det är hans fel att 

han inte klarar fysik med bra betyg. 

Eleven verkar vilja passa in i det svenska samhället och vilja känna sig som svensk, 

när han t.ex. säger att han pratar bara på svenska både hemma, med familjen och med 

kompisarna.  
 

 

 



28 

 

 

6.2.2 Elev som har vissa språksvårigheter men har 

anpassat sig bra till skolan   

 

Elev F  

Hon har bott i Sverige i två år, går i årskurs nio och har ett romanskt språk som 

modersmål.  

Första året gick hon på introduktionsklass några gånger i veckan, parallellt med 

vanliga undervisningar. Nu går hon på svenska som andra språk i stället för ämnet 

svenska. Hon tycker att det har hjälpt henne väldigt mycket. 

Hemma pratar hon på modersmålet och med kompisar blandad: på modersmålet, 

engelska och svenska. 

Eleven berättar att hon har ganska stora språksvårigheter men att det går bra i skolan 

ändå. Hon tror att anledningen till att hon har anpassat sig bra och har ganska bra 

skolresultat kan ha varit hennes bakgrund.  

I hemlandet var hon en ”A-elev” och när hon kom hit hade hon bra grunder i alla 

kärnämnen, dessutom pratar hon flyttande engelska, detta gör att hon kan 

kommunicera med lärarna och klasskamrater utan större problem.  

Eleven betonar att utbildningen i hemlandet är mycket tuffare och krävande än här i 

Sverige. Men hon fortsätter att studera hårt, eftersom hennes mål är att klara skolan 

med bra resultat för att kunna studera vidare på universitetet. 

Eleven berättar att föräldrarna är mycket måna om hennes utvecklig i skolan, de 

hjälper henne med läxorna och andra skoluppgifter. Hon får mycket stöd från dem, 

särskild när hon tycker att det är för svårt och vill ge upp. De pratar ofta om vikten att 

utbilda sig och ha bra betyg. 

 

Hon är nöjd med sina lärare. När hon har fysik och inte förstår eller har frågor, går hon 

direkt till sin lärare och frågar. Han förklarar på ett annat sätt eller på engelska. Hon 

tycker att läraren oftast har tid för henne och att undervisningen går att förstå för det 

mesta. 

 

”Jag vet att mina betyg här är…. så där, alltså ganska bra, men inte tillräcklig bra… 

men jag jobbar…ja, jag jobbar hemma mycket med läxorna, alltså ... mest översätter 

jag och försöker förstå vad jag ska göra, men kanske om ett eller två år så…blir jag 

mycket bättre på svenska och allt blir lättare då”. 

”Jag vill nå målet som jag bestämde när jag kom hit till Sverige... det uppmuntrar mig 

att fortsätta kämpa... fast, fast ibland känner jag, att jag vill ge upp” 

Hennes inställning till skolan och studier är mycket positiva.  Eftersom hon säger att 

det är svårt att lära sig svenska, men hon tror på sig själv. Hon menar att hon har varit 

en duktig elev i hemlandet, så hon vet att det kommer att hjälpa henne här i Sverige 

och att till slut blir det bra för henne här med. 
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6.2.3 Elever som har stora språksvårigheter men försöker 

anpassa sig till skolan 

Till den här gruppen tillhör fem elever (A, B, D, E och G) som har visat ha stora 

språksvårigheter enligt tabell 1.  

 

Elev A  

Hon har ostasiatisk bakgrund, går i årskurs sju och har bott i Sverige i fyra år.  

Första året hon bodde i Sverige, gick hon cirka ett halvt år i på introduktionsklass, 

sedan blev hon integrerad i sin vanliga klass i årskurs fyra. Efter första halvåret 

fortsatte hon gå i introduktionsklass några timmar per vecka och resterande tid med 

sin vanliga klass. I början tyckte hon att allt var mycket svårt men efter ett tag, kunde 

hon anpassa sig till sina klasskamrater, lärare och skolans miljö.  

Nu, när hon går i högstadiet, tycker hon att allt är svårare, mycket press, svårt att 

koncentrera sig och känner att språket inte räcker. Hon anser att fyra år borde vara 

tillräckliga för att kunna lära sig ett nytt språk, men för henne är detta fortfarande ett 

problem.  

Hemma pratar hon med föräldrarna på modersmålet och med närmaste kompisar på 

svenska. Hon berättar att hennes mamma pratar lite svenska och hon kan inte hjälpa 

henne med skolarbeten och att pappan arbetar mycket och därmed har inte tid att hjälpa 

henne. 

Eleven berättar att hon har få kunskapsgrunder från sitt hemland, eftersom hon var 

liten när hon kom till Sverige och hade inte hunnit inhämta kunskaperna därifrån.  

Eleven medger att det är svårt att koncentrera sig i klassrummet eftersom det är mycket 

ljud runt om kring och att andra elever är stökiga. Detta försvårar hennes förståelse, 

eftersom hon inte kan språket tillräckligt bra.  

På min fråga om hur ofta hon tycker att hon inte förstå sin lärare, svarar hon: ”Varje 

dag händer det att jag inte förstår min lärare, men det går bra ändå”. 

Eleven tycker att hon inte får tillräckligt stöd i skolan, hon hade bett sin fysiklärare om 

hjälp med att hitta litteratur på modersmålet, men hennes lärare är inte positiv inställd 

till detta, han vill att hon ska använda svenska böcker i stället, fast hon är övertygad 

om att läsa böcker på modersmål skulle hjälpa henne ännu mer. 

Eleven räcker aldrig upp handen, eftersom hon tycker att hon pratar dålig svenska, och 

varje gång när lärare ber henne att prata, säger han att hon ska prata högre eller upprepa 

vad hon säger, då skäms hon och orkar inte fortsätta 

Hon har fått varken extrahjälp eller några hjälpmedel för att klara språket och använder 

Google Translate för det mesta. Eleven vill få hjälp och studiehandledning på 

modersmål, men vet inte hur hon skulle gå till väga med detta. 

Hur mycket påverkar språket? ”Om jag bodde i mitt hemland, jag skulle kunna mer än 

vad jag kan här, hade blivit bättre”. 

När jag frågar henne om vilken är hennes inställning till ämnet och att lyckas i skolan? 

Svarar hon: ”Jag vill få bra betyg, jag försöker, ... men ibland kan jag inte koncentrera 

mig, jag vet att fysik är viktig men det är så svårt, jag försöker men det går inte, ibland 

jag blir trött fast jag vill koncentrera mig. Ibland, ...  jag blir bara trött”. 
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Elev B 

Eleven B, har slavisk bakgrund, har varit i Sverige i fyra och halvt år och är i årskurs 

sju. 

När hon började skolan, gick hon det första året på introduktionsklass, parallellt med 

sin vanliga klass. Andra året på introduktions klass var inte så intensivt det var två - 

tre gånger i veckan. Utöver introduktions klass går hon på svenska som andra språk. 
 

Hon säger ”Jag är inte helt nöjd med språket för att jag kommer att aldrig va´ lika bra 

på svenska som de som har fötts här” och... ”om jag pratar i skolan eller hemma då är 

det lätt men om jag ska prata om något komplicerad och svårt som på något ställe …. 

som hos läkaren eller advokaten ... måste ha jättebra svenska… jag... har svårt, då 

måste boka tolk”. 
 

När jag frågar om det hade varit lättare att studera fysik på modersmålet säger 

hon:”hmm... bättre på modersmålet …. då blir enklare med språket och skulle få bättre 

betyg……ibland förstår jag inte läraren men jag tror att det blir bra ändå”.  

Eleven bekräftar att språksvårigheterna påverkar hennes inlärning, speciell i ämnet 

fysik. Hon menar att fysiken är svårt och många gånger är hon inte säker på vad ska 

hon göra eller om hon har förstått rätt. Det är ännu svårare att förklara för läraren eller 

på provet hur hon tänker. Fysik har många komplicerade ord, ibland spelar det ingen 

roll om hon översätter dem, hon förstår inte ändå. 

Hon säger att andra ämne som religion, historia, geografi eller svenska, är mycket 

enklare, det är bara att lära sig utantill vad var det som hände, hur var det då, namn på 

olika ställe eller regler. Det är oftast saker som hon har hört förut eller vet, det gäller 

bara att komma ihåg. 

Hon tillägger: ”Jag vill få bra betyg och jag försöker, ... men …ibland är jag bara trött 

och vill inte studera mer, men jag måste fortsätta… skolan är viktig” 

 

 

Elev D  

Hon har bott i Sverige i nästan tre år, hennes modersmål är ett afrikanskt språk och 

engelska. Hon går i årskurs åtta. 

Hemma med familjen pratar hon mest på afrikanska och lite engelska, men med 

kompisarna pratar hon svenska. Hennes föräldrar arbetar mycket och kan inte hjälpa 

henne med skoluppgifter och det är bara pappan som pratar bra svenska. ”Min pappa 

säger hela tiden att jag måste plugga mycket och ha bra betyg… alltså, om jag inte vill 

jobba som städerska som han, he he he. mamma säger att jag är duktig och att det 

kommer att gå bra för mig… jag vet att jag är duktig, he he he fast ibland är det jätte, 

jätte svårt” 

Hon medger att ca 70 % av vad lärarna pratar om förstår hon, men att det är svårare 

att förstå fysikläraren, inte bara för att själva ämnet är svårt, med många komplicerade 

ord och nya termer, utan också för att läraren är invandrare och pratar inte tydligt.  

När jag frågar henne om hon förstår arbetsuppgifterna hon får, svarar hon att ibland 

förstår och ibland inte. Men att det svårast är att förklara för läraren eller svara på 

skrivuppgifter, 
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Hon är övertygad om att språket påverkar hennes inlärning och att det hade varit lättare 

att lära sig på modersmålet.  

Eleven D berättar att hemma efter skolan läser hon mycket, jobbar hårt och gör läxorna 

för att lära sig mer och få bra betyg.  

När jag frågar om hon får hjälp med språket, svarar hon att inte nu, men när hon kom 

till Sverige fick hon rätt mycket hjälp, fast ingen studiehandledning, det är något hon 

tycker att det är synd för att det hade hjälp henne väldigt mycket. 

Om frågan om hon får hjälp från fysikläraren? svarar hon att tyvärr hennes lärare 

reagerar ibland, beroende på om han orkar, hon anser att han inte ger henne den hjälp 

hon behöver. 

”Till läxan eller man kan jobba hemma sen, aså om man fastnar i något, sen kommer 

man till skolan och tror att man kommer att få hjälp, man, aså man ber efter hjälp, sen 

på slutet av lektionen efter typ tio minuter så kommer han, aså med honom funkar inte 

det så bra, men med andra lärare funkar bättre” 

Hon medger att det som hindrar henne att prata bra svenska är att hon är invandrare. 

”Jag kommer aldrig att kunna prata bra svenska som en svensk”. 

Hon tycker att det är svårt att övervinna de språksvårigheterna som hindrar hennes mål 

att lyckas i skolan och få bra betyg. Men hon ger inte upp och fortsätter kämpa. 

 

Elev E 

Eleven E har bott i Sverige i ett och ett halvt år, går i årskurs åtta och har ett romanskt 

språk som modersmål. 

Hon går på svenska som andra språk och året innan gick hon på introduktion klass 

samt som på vanliga lektioner. 

Hemma med familjen pratar hon på modersmålet och svenska med kompisarna.  

Hennes föräldrar stöttar och hjälper henne med läxorna, men det är inte lätt eftersom 

de inte kan språket heller. ” Min mamma sitter oftast med mig och försöker hjälpa, 

hon tittar i ordboken och på internet”. 

 

I hemlandet var hon en bra elev, hon är övertygad om att om hon hade haft 

undervisning på modersmålet hade det gått mycket bättre för henne, hon tycker att 

språket sänker hennes kapacitet och möjligheter att utvecklas till minst 50 %. 

Hon berättar att kommunikationen i klassrummet fungerar ganska bra och medger att 

det är ca 50 % av allt vad hennes fysiklärare undervisar om som hon förstår.  

Många gånger har hon problem med att genomföra skriftliga uppgifter, förstå frågor 

eller svara vid tex prov. 

”Fysik är svårt, jag fattar inte så mycket, det är många ord som jag inte fattar, det är 

svårt att tänka”  
 

När jag frågar om hon tycker om att hon har fått tillräckligt hjälp från läraren?  

Hon svarar att hennes fysiklärare har inte mycket tid, hans genomgångar är svåra att 

förstå och oftast måste hon vänta länge för att få hjälp. 

Hon vill säga till sin lärare att han måste tänka på att hon inte har bott så länge här i 

Sverige, att han pratar fort och att hon inte fattar det mesta han säger och att han ska 

prata långsammare. Hon har fått lite hjälp av en lärare som har samma modersmål men 

hon har svårt att förstå henne med. 
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Eleven vill ha mer hjälp för att lära sig svenska och få studiehandledning på 

modersmålet, hon tror att det skulle underlätta och gynna hennes kunskapsutveckling. 

Hon betonar ”Jag kämpar så mycket så att jag ska bli bra”  

Lärare 2 berättar att ibland träffar han sina elever (D, E) efter skoltiden i skolan, de 

sitter på en bänk och pluggar tillsammans. ”Det visar att de vill lyckas och att de har 

stora ambitioner”. 

 

Elev G 

Han har bott i Sverige i två och halvt år, går i årskurs nio och har ett romanskt språk 

som modersmål.  

Han gick första året på introduktionsklass och på vanlig klass. Nu går han på svenska 

som andra språk. Det är enda hjälp som han har fått från skolan. 

Hemma får han inte mycket hjälp av föräldrarna eftersom båda jobbar mycket och har 

inte tid. Men de frågar alltid om hur det går i skolan och om han har gjort sina läxor. 

”Min mamma tjötar hela tiden om att skolan är viktig och säger att jag måste plugga 

mycket om jag ska ha en bra framtid... men jag vet inte, många gånger känns bara 

jobbigt” 

Han berättar att han oftast har problem med språket under lektionerna, men 

kommunikationen med skolkamraterna fungerar bra. Han menar att det är svårt för 

honom att förstå när lärarna har sina undervisningar särskilt när det är fysik. Eftersom 

de finns många svåra termer och ord som han måste översätta och många gånger 

Google Translate översätter helt fel. Han säger att ibland efter att han har letat och 

översätt alla ord som han inte förstår, blir svårt att begripa ändå. ”Fysik är det svåraste 

ämne för mig” 

Läraren har inte mycket tid för att förklara och i klassrummet är de så många att han 

inte orkar fråga, han medger att han skäms för att prata. 
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7 DISKUSSION 
 

7.1 Metoddiskussion 

Syfte med det här arbete har varit att undersöka språksvårighetens påverkan i ämnet 

fysik för elever med invandrarbakgrund, studera närmare faktorerna som motverkar 

inlärningen av ämnet för dessa elever, skaffa större förståelse för elevernas behov och 

om det är möjligt att ge uppslag till möjliga åtgärder som kan underlätta svårigheterna 

i lärandet av fysik. 

Eftersom jag ville undersöka elevernas språksvårigheter, så tyckte jag att den 

lämpligaste metoden var att göra en intervju, där jag kunde möta varje elev i deras 

skolmiljö och ha den direkta kontakten med eleven som är mycket viktig för att kunna 

få mer detaljerad och förtroendefull information.  Kvale (1997) menar att genom den 

kvalitativa intervjun kan man tolka världen ur den intervjuades synvinkel. 

  

Jag bedömde att intervjun som metod var rätt valt för mitt arbete. Om min 

undersökning hade sökt många respondenter med korta svar, hade en kvantitativ metod 

varit en passande val. Enkätundersökningar kan ge breddare resultat då respondenterna 

är många fler än i en intervjuundersökning. Trots detta ansåg jag att intervjumetoden 

passade bättre till mitt arbetets syfte, eftersom denna metod ger djupare insyn av 

elevernas upplevelser och känslor. 

I denna studie har jag fått rimliga svar på mina frågor. Det som var lite beklaglig var 

att eleverna i min undersökning, hade språkliga problem. Detta gjorde svårt för dem 

att fördjupa sig i sina känslor och resonemang förutom en elev som jag intervjuade på 

modersmålet. Det är möjligt att min studie hade get flera eller mer konkreta svar om 

jag hade kompletterat mina intervjuer med enkäter eller fallstudier.  

Jag tycker att de svar jag fick har hjälp mig mycket att förstå elevernas situation.  

 

7.1.1 Reliabilitet och validitet i mitt arbete 

7.1.1.1 Reliabilitet 

Mina intervjuade är elever med invandrarbakgrund, som har bott kort tid i Sverige och 

som konsekvens har de svårt med det svenska språket. För att inte riskera att få, för 

lite data med kortfattade svar blev jag tvungen att ha många och mer styrda frågor, 

som kunde belysa bättre deras situation och jag kunde få en större och breddare 

uppfattning. 

För att inte påverka reliabilitet i mitt arbete använde jag mig av samma intervjuguide 

på alla mina intervjuer. Jag har konstruerat frågorna till intervjuguiden med grunden i 

den teoretiska ramen som jag presenterade tidigare. 

Faktorerna som kan påverka reliabiliteten är att det kan uppstå skrivfel, kan vara svårt 

att höra eller förstå vad som sägs på inspelningen vid transkriberingen. För att undvika 

några av dessa problem, skrev jag ned det jag hade spelat in, vid intervjuerna, direkt 

efter att jag hade fullbordat dem (medan jag hade dessa intervjuer i färskt minne). 
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En omständighet som kan ha påverkat utvecklingen av mina intervjuer är att jag själv 

är invandrare, min svenska är inte perfekt och har en del brytning, detta kan ha 

genererat otydlighet i mina frågor, men jag har försök att prata långsam och när jag 

såg att den intervjuade inte förstod frågorna, repeterade jag dem och försökte vara ännu 

tydligare. Samtidig tycker jag att det var en fördel eftersom eleverna berättade att de 

kände sig lugnare av att prata med någon som förstod deras språksvårigheter. Vi hade 

en viss förståelse när det gäller språket, eftersom vi har upplevt liknande situationer. 

Jag är övertygad att jag skulle få fram samma resultat om jag skulle göra om min 

undersökning med en annan elevgrupp. Jag skulle kanske upptäcka nya nyanser i min 

undersökning, men i grunden skulle elevernas svar och upplevelse vara det samma 

eftersom svaren jag fick var mycket intensiva och substantiella.  

 

7.1.1.2 Validitet 

 

Det faktum att jag fick ganska många kortfattade svar gjorde att det blev svårt i början 

att kunna placera elevernas svar i olika kategorier och finna svar till mina frågor, men 

efter mycket tänkande, analysande och hjälp av min mentor kunde jag hitta 

kategorierna som skulle hjälpa mig att förstå elevernas språkproblematik. 

Nackdelen var att jag inte hade tänkt på att eleverna pratade lite svenska och att mina 

intervjuades svar kunde vara kortfattade, annars hade jag kanske planerat mitt arbete 

annorlunda, med tex extra enkäter, som skulle förstärka elevernas utsagor och kanske 

ge lite extra nyans. Men jag tycker att trots detta har jag fått de relevanta och viktiga 

svaren som jag sökte. 

Jag är medveten om att jag är mycket engagerad i elevernas språkproblematik och att 

detta kan ha påverkat resultatet i min studie. Men jag har försök att vara neutral och 

objektiv vid mina intervjuer och i hela mitt arbete eftersom jag vill hitta kärnan till 

problematiken och om det är möjligt att ge förslag till förbättring. 
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7.2 Resultatdiskussion 

 

Arbetets ändamål har varit att hitta svar på frågan: Språksvårighetens påverkan på 

lärande i fysik för elever med invandrarbakgrund och vilka faktorer som motverkar 

inlärningen. 

Tidigare forskning och studiens resultat visar att språket är en ansenlig barriär i 

elevernas skolframgång, särskild när det gäller ämne som fysik. Jag vill klargöra att 

språksvårigheterna påverkar elevernas prestationer i alla ämnen dock finns det vissa 

ämnen som är svårare att besegra pga. deras komplexitet och svårighet, fysik är en av 

dem.  

Jag har gjort två grupperingar utifrån mina undersökningar för att hitta de faktorerna 

som motverkar inlärningen: 

1- Gruppering efter uppfattningar 

2- Gruppering av individer 

 

1. Gruppering efter uppfattningar 

Fysikens terminologier, begrepp, komplexitet och abstrakta tänkande gör att eleverna 

känner sig olustiga inför ämnet. Detta leder till att de tappar intresset och ser ämnet 

som en belastning eftersom det blir för svårt att förstå böckerna, lärarens undervisning 

och genomföra uppgifterna, då det inte finns en stadig språklig bas att stödja sig. 

Elever med invandrarbakgrund är i ett märkbart underläge i jämförelse med svenska 

elever eftersom de måste kontinuerlig kämpa både med språket och förståelse. 

• Språkproblem 

Elevernas passivitet i klassrummet är en konsekvens av deras språksvårigheter, de vill 

inte eller törs inte fråga, diskutera eller dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper 

eftersom de flesta är rädda att skämma ut sig inför sina klasskamrater. Då deras 

självförtroende sänks blir deras kunskaps inhämtning lidande också. Magnusson, K. 

(1986), påpekar att invandrarelever ofta kan få ett bristande självförtroende i 

klassrummet, eftersom deras kunskaper i svenska är otillräckliga. De behöver mycket 

stöd och stimulans för att våga visa vad de kan. 

Att upprätthålla uppmärksamheten och samtidigt översätta och förstå undervisningen, 

texter, mm, tar på kraften, eleverna känner sig mycket trötta. De flesta slutar att lyssna 

eller läsa efter ett tag och då missar de ännu mer, sedan försöker de igen men då är 

mycket svårare att få helheten. Det blir en ond cirkel som eleverna går runt flera varv. 

• Yttre påverka 

Begränsad lärartid är ett stort problem för eleverna, detta gör att de känner sig utanför 

och med få möjligheter för att utvecklas och utnyttja sina fulla potentialer. Tyvärr är 

detta ett problem som är mycket svårt att lösa i dagens skolproblematik. 

 

Klimatet i klassrummet är mycket viktig för att eleverna ska kunna ta in kunskaper 

och prestera under lektionen. Stämningen i undervisningssituationer, väsen, småprat, 
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bråk spelar stor roll, eftersom elever som inte har svenska som modersmål är 

lättpåverkade av dessa händelser och det hindrar deras uppmärksamhet, koncentration 

och förståelse. 

• Sociala faktorer 

Eleverna har ytlig kontakt med sina svenska skolkamrater. Elevernas språksvårigheter 

och kulturkrock, gör att de söker sig till sina egna invandrargrupper. Samarbeten under 

lektionerna mellan invandrarelever och svenska elever minskar och den enorma 

möjligheten att via umgänge och utbyte av erfarenheter bli bättre på språket uteblir. 

Bekantskap med svenska skolkamrater är oerhört viktig för att eleverna ska känna 

tillhörighet till det svenska samhälle och deras språkutveckling.  

 

2. Gruppering av individer 

Elev som har stora språksvårigheter men inte inser problemet 

Det kan vara möjligt att eleven går igenom något sorts identitet svårighet, då han 

avvisar tillhörighet till sin bakgrund och kultur när han tex. säger att han inte kan prata 

på modersmålet, att han inte kommer ihåg sitt hemland och att han kan bara prata på 

svenska. Medan hans mentors och min egen uppfattning säger motsatsen. Detta kan 

ge som konsekvens att hans kunskapsutveckling blir svårare eftersom han inte kan 

förstå sina egna språkproblem och inte får den adekvata hjälpen som han behöver. Han 

verkar vilja framhäva sig som en vanlig svensk elev.  

Invandrare som kommer till ett nytt land möter en ny kultur, invandrarens band 

till den ursprungligs kulturen kommer i det flesta fall att försvagas och ibland att 

upplösas helt. Möten med en ny kultur kan hamna i en identitet kris, som innebar 

ifrågasättande av sin egen identitet. (Elmeroth Elisabeth, 1997) sid 61 

 

Elev som har vissa språksvårigheter men har anpassat sig bra till skolan   

Jag kan konstatera att motivation, inställning och studieerfarenheter spelar stor roll för 

elevernas skolframgång. Elevernas inställning har stort inflytande på motivation som 

påverkar elevernas prestationer och kunskapsutveckling. Detta som konsekvens 

påverkar inlärning av ämnet fysik. Lofgren (1991) menar att elever som har kommit 

till Sverige under högstadiet har en högre värdering av skolans innebörd. De har en 

mer positiv attitud till skolan. 

Elmerot (1997) poängterar att de eleverna som hade varit i Sverige ett eller två år inan 

gymnasium hade bättre betyg än de som har varit i Sverige i flera år, detta förklarade 

han berodde på studieerfarenheter och studietraditioner som eleverna hade i bagage. 

 

Elever som har stora språksvårigheter men försöker anpassa sig till skolan 

De berättar att språksvårigheterna gör att de känner sig i underläge och har svårare att 

inhämta kunskaper. De törs inte komma fram, fråga, visa sina kunskaper och vara 

aktiva under lektionen. Men också för att det är svårt att förstå de olika termer och 

texterna i boken. Deras största problem är att prata inför klassen, eftersom de är rädda 

att andra elever ska skratta åt dem. Dessutom är de mycket trötta efter en hel dag i 

skolan med många svårigheter att hantera. 
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Hemma får de inte mycket hjälp av föräldrarna pga. olika situationer. De exkluderar 

sig genom att för det mesta bara träffa eller prata med elever som har samma 

modersmål eller andra invandrare som har liknande situation som de själva, eftersom 

de känner tillhörighet med dem.  

De vill ha mera tid från sina lärare för att i lugn och ro få sina frågor besvarade och 

hjälpen de behöver. Samtidig som de vill ha studiehandledning på modersmålet för att 

klara av de svåra koncepten, resonemang och invecklade begrep. Detta är ett bra tecken 

som visar elevernas önskar att bli bättre och inte ge upp. 

Trots att de känner att språket gör att de halkar efter och att de måste jobba hårdare än 

deras svensktalande skolkamrater, har de tilltro till en ljusare framtid och hoppas på 

att det blir bättre med tiden. De kommer aldrig att bli bra som en svensk elev men de 

försöker ändå.  

 

7.2.1 Möjliga åtgärder 

 

• Att ämneslärarna skaffar sig grundläggande kunskaper om språkproblematik 

och de processer som bidrar till att språk utvecklas och hur språk och 

kunskapsutvecklingen är sammanfogade. Sedan anpassa sin undervisning efter 

elevernas olika nivåer och behov samt undervisa om ämnesspråkets struktur. 

• Att ämneslärare får extra tid för att hjälpa elever med språksvårigheter, tex ha 

en timme extra i veckan med bara invandrarelever för att gå igenom deras 

svårigheter utöver de vanliga resurstiderna som finns i skolorna eftersom dessa 

timmar är för alla elever och invandrarelever kan känna sig olustiga och vara 

avvaktande framför svenska elever. 

• Organisera undervisning i team av ämneslärare, lärare i svenska som andra 

språk, modersmålslärare och andra lärare eller personal som är involverade i 

elevernas kunskapsutvecklingen. Upprätthålla en tät kommunikation 

sinsemellan för att utbyta erfarenheter och få kontiuerligt feedback.  

• Att eleverna får hjälp och stöd på modersmålet för att stärka deras kunskaper.  
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Bilaga 1 

2013-11-26 

Hej! 

 

Jag heter Monica Söderberg och studerar till lärare i matematik och fysik 

på Linnéuniversitetet och har gjort praktik på ert barns skola.  

Under hösten skriver jag ett examensarbete där jag undersöker elevers 

språksvårigheter i dessa ämnen. Jag kommer att samla in elevernas 

tankar via en inspelad intervju.  

Intervjuerna kommer sedan att analyseras av mig.  

Elevernas medverkan i undersökningen kommer att vara helt frivillig 

och all rapportering kommer att vara helt anonym. 

Undervisande lärare, Arvid Pohl, har gett sitt samtycke till 

undersökningen. Förutom detta behöver jag också er tillåtelse som 

vårdnadshavare att er dotter/son medverkar i undersökningen. 

 

Om det är något ni undrar över kan ni nå mig på mejladressen: 

monicsod@hotmail.com, eller tfn 0704- 71 30 22. 
 

Med vänliga hälsningar. 

 

Monica Söderberg 

 

Härmed tillåter jag att mitt barn deltar i intervjun: 

 

Ja  

 

Nej 

 

Elevens namn         ---------------------------------------------------------- 

 

Målsmans underskrift          ------------------------------------------------ 

 

Målsmans namnförtydligande --------------------------------------------- 

mailto:monicsod@hotmail.com
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Bilaga 2 

Frågeformulär 

 

Elevens bakgrund 

 

• Hur länge har du bott i Sverige 

• Vilket språk är ditt modersmål? 

• Vilket språk pratar du mest hemma och med dina närmaste kompisar? 

• Hur gick det för dig i skolan i hemlandet? 

• Får du hjälp av dina föräldrar med dina skoluppgifter? I fysik? 

• Vilka åtgärder / hjälp får eller har du fått från skolan här i Sverige? 

Hur genomför läraren sitt arbete under lektionerna 

 

• Uppmuntrar läraren diskussionen i klassrummet av olika arbetsmoment i 

undervisningen? Hur? 

• Hur mycket förstår du av din lärarens undervisningar? 

• Ser din lärare när du har problem att förstå? Vad gör han/hon? 

• Har du problem när du ska genomföra och förstå skrivna uppgifter och/eller 

när du skriver ett prov? Vad gör läraren då? Vad gör du? 

• Får du hjälp av din lärare om du behöver? Hur? 

 

Hur är klassen under lektionerna 

 

• Hur upplever du din kommunikation och relation med dina skolkamrater? 

• Är det någon skillnad mellan invandrare och svenska skolkamrater? Förklara 

mera. 

• Hur är miljön i klassrummet?  

• Är det något annat som stör ditt inlärningsmoment? 

 

Eleven egna insatser 
 

• Vad tycker du om fysikämnet? 

• Vad tycker du om dina egna insatser i inlärningsprocessen? 

• Är du aktiv under lektionen? Vad gör du? 

• Hur stor roll spelar din egen ställning till hur du lyckas i skolan? 

• Vad är det som hindra eleverna att lära sig korrekt det svenska språket? 

• Hur mycket tror du att dina språksvårigheter begränsar och/eller påverkar din 

inlärning? 

 

Hur ska lärare agera utifrån elevernas synvinkel: 

 

• Hur kan din lärare hjälpa dig bäst med fysiken? Vad ska han/hon göra? 
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• Vad skulle du vilja säga till honom? 

• Vilka åtgärder skulle du vilja få ta del av för att kunna underlätta ditt lärande? 

Från läraren eller skolan. 

• Har du några hjälpmedel som underlättar din kunskapsutveckling? 

 

 

 

 


