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Abstract 
I flerspråkiga klassrum ställs allt högre krav på inkluderande undervisning där eleverna 

ska få möjlighet att nyttja sina tidigare ämnes- och språkkunskaper och erfarenheter. 

Denna uppsats är ett försök till att kartlägga huruvida ämnesundervisningen bedrivs 

inkluderande på språkintroduktionsprogrammet ur ett elevperspektiv. Studiens syfte är 

att undersöka upplevelser som elever som läser på språkintroduktionsprogrammet har 

av ämnesundervisningen angående användning av sina tidigare ämnes- och 

språkkunskaper. Insamlingen av materialet skedde genom en metodkombination med 

triangulering i form av två lektionsobservationer, en bakgrundsenkät och en 

semistrukturerad gruppintervju med fokusgrupp. Observationerna fungerade som 

utgångspunkt till frågorna som senare användes vid gruppintervjun. Resultatet visade att 

deltagarna i studien upplever att de kan använda sina tidigare ämneskunskaper och att 

lärarna utgår från vad de redan kan. Det finns dock en dubbelhet angående deltagarnas 

upplevelser av språkanvändning i klassrummet. Deltagarna uttryckte att vissa av lärarna 

uppmuntrar till all språkanvändning i klassrummet medan andra lärare beskrivs 

välkomna endast svenska som språk förutom i vissa fall där engelska är tillåtet.  
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1 Inledning 
Alla elever i den svenska skolan ska behandlas på lika villkor, och ges utbildning efter 

sina individuella förutsättningar (Skollagen, kap 1 2010:800 § 4). Det innebär att under- 

visningen ska anpassas efter varje elevs behov, oavsett språkkunskaper i svenska, 

eftersom att vara flerspråkig är en individuell förutsättning. Under läsåret 2016/2017 

gick 35900 elever på språkintroduktion vilket gör programmet till det fjärde största av 

gymnasieprogrammen i Sverige (Skolinspektionen, 2017, s. 5). I Skolinspektionens 

granskningsrapport 2017 påpekas att arbetet med de flerspråkiga eleverna på 

språkintroduktion inte uppnått de krav som finns för programmet. Det poängteras att 

”Elever på språkintroduktion är en mycket heterogen elevgrupp med kraftigt varierande 

förkunskaper och utbildningsbehov” (ibid.). Därför måste undervisningen anpassas efter 

elevernas olikheter och fortbildning i andraspråksundervisning för ämneslärarna ska 

utföras på alla skolor (ibid. s. 28). De flerspråkiga svenska som andraspråkseleverna får 

enligt Skolinspektionen inte det individuella bemötande som krävs, vilket missgynnar 

dem.  

      Sellgren (2005, s. 200) redogör för de utmaningar som flerspråkiga elever med olika 

språkliga bakgrunder, och språkliga nivåer i svenska, möter i den svenska skolan. 

Samtidigt som eleverna lär sig svenska ska de ha ämnesundervisning. Sellgren 

benämner detta den dubbla utmaningen, vilket innebär att eleverna måste behärska 

svenska språket tillräckligt bra, för att kunna förstå all terminologi som ämnes- 

undervisning kan innebära och förstå det som står i läromedlen. Dock sker inlärningen 

av målspråket samtidigt som ämnesundervisningen, vilket innebär att eleverna måste 

erbjudas undervisning som underlättar inlärningen av målspråket, samtidigt som 

eleverna ska kunna bearbeta ämnesinnehållet.  

      Nilsson Folke (2017, s. 105–108) konstaterar i sin avhandling, som presenteras 

närmare i avsnittet om tidigare forskning i denna uppsats, att de flerspråkiga eleverna i 

hennes studie uttrycker en avsaknad av stöttning i ämnesundervisningen. Nilsson Folke 

poängterar även att elevernas samtliga språkkunskaper inte nyttjas i tillräcklig ut- 

sträckning och att det inte forskas nog inom området, särskilt ur ett elevperspektiv. 

Dessa påståenden ligger således till grund för varför min studie är väsentlig att 

genomföra.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elever på språkintroduktion upplever att 

ämnesundervisningen anpassas efter deras språkkunskaper och tidigare ämnes- 

kunskaper. I arbetet undersöks elevernas upplevelser av ämnesundervisningen i andra 

ämnen än svenska som andraspråk. Anledningen är att söka redogöra för hur eleverna 

anser att den övriga ämnesundervisningen anpassas efter deras förutsättningar. För att 

konkretisera vilka upplevelser som ligger i fokus för studien besvaras följande 

frågeställningar: 

• Upplever eleverna att deras tidigare ämneskunskaper används i undervisningen? 

Om så- hur? 

• Upplever eleverna att de använder alla sina språkkunskaper i 

ämnesundervisningen? Om så- hur? 

Undersökningen utförs genom metodkombination med triangulering i form av två klass- 

rumsobservationer, enkät och en semistrukturerad intervju med en fokusgrupp med ett 

elevperspektiv i fokus.  

2 Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras vad introduktionsprogrammet språkintroduktion innebär och 

relevanta styrdokument för programmet. Detta för att bringa klarhet i vad programmet 

innebär i praktiken, vilka elever som läser språkintroduktion, och vilka föreskrifter som 

ska tas hänsyn till. En studentuppsats som bör nämnas, är Lennartssons (2016) uppsats 

om elevers upplevelser av att gå på språkintroduktion, i syfte att visa hur den skiljer sig 

åt från denna studie eftersom likheter finns. Lennartssons (ibid. s. 9) frågeställningar 

som ligger till grund för studien är elevernas upplevelser av att gå på språkintroduktion 

ur olika perspektiv. Frågeställningarna berör hur de upplever sina möjligheter för 

framtida utbildning, hur utbildningen tar fasta vid elevernas bakgrundserfarenheter och 

kunskaper samt elevernas upplevelser av hur de blir inkluderade på språkintro. 

Frågeställningen om hur eleverna upplever att deras bakgrundskunskaper och 

erfarenheter tas tillvara på i undervisningen kan tänkas likartad min studies 

utgångspunkt. Dock vill jag hävda att denna studie utvecklar ytterligare ett resonemang 

av elevers upplevelser på språkintroduktion, och avgränsar än mer till elevernas 

upplevelser av själva ämnesundervisningen än i Lennartssons studie, som har för avsikt 

att peka på uppfattningar om språkintroduktion mer generellt. Detta eftersom elevernas 
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upplevelser av huruvida ämneslärarna förutom i svenska som andraspråk, tar hänsyn till 

såväl språkliga som ämnesmässiga kunskaper och erfarenheter, är denna studies 

frågeställningar.  

 

2.1 Begreppsdefinition 

För att innefatta att eleverna kan besitta kunskaper i flera andra språk än svenska 

beskrivs eleverna i uppsatsen som flerspråkiga. Modersmål avser i uppsatsen det eller 

de flera språk som eleven lärt in tidigt i livet som även varit ett språk som talats 

kontinuerligt i elevens omgivande miljö under uppväxten (Skolverket, 2018). 

Studiehandledning innebär att skolan ska erbjuda flerspråkiga elever möjlighet till 

handledning i olika ämnen på sina starka språk för att underlätta ämnesinlärningen 

(ibid.). Begreppen språkliga resurser eller språkkunskaper åsyftar alla de språk som 

eleverna har kunskaper i oavsett hur många språk eller när språken lärts in. 

Ämneskunskaper avser de skolämnesrelaterade kunskaper som eleverna har sedan 

tidigare. Inkluderande undervisning innebär att undervisningen ska bedrivas på ett 

sådant sätt att alla elever oavsett olikheter ska ges en likvärdig utbildning och erbjuda 

förutsättningar att stärka elevens språk- och ämneskunskaper (UNESCO, 2009, s. 12). 

 

2.2 Språkintroduktionsprogrammet och styrdokument 

I kapitel 17 i skollagen (2010, s. 800) redovisas gymnasieskolans introduktionsprogram, 

vilka består av fem olika inriktningar varav en är språkintroduktion. I samma kapitel 

(2010, s. 800 § 12) presenteras behörighetskraven för att studera på språkintroduktion 

vilka är att eleven antingen är nyanländ och behöver studera ett program där svenska 

språket är i fokus, eller att eleven inte har de betyg som krävs för att studera 

yrkesprogram eller ett nationellt program. Det sistnämnda kravet gäller för samtliga fem 

inriktningar på introduktionsprogrammet. Programmet riktar sig således till inlärare som 

behöver utbildning med fokus på svenska språket, med syftet att eleverna ska kunna 

uppnå betyg, för att kunna studera vidare på en gymnasieutbildning. Regler för de som 

vill gå språkintroduktion är att studierna måste påbörjas senast under vårterminen 

samma år som individen fyller 20 år, och asylsökande och de som inte bor permanent i 

Sverige måste påbörja utbildningen innan de blir 18 år (Skolverket, 2017a).  

      De elever som studerar på språkintroduktion utgör en heterogen samling individer 

som alla har olika erfarenheter och förutsättningar för att klara av den svenska skolans 

kursplaner. Med hjälp av kartläggning där elevens tidigare kunskaper dokumenteras, 
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planeras en individuell studieplan i förhållande till vad eleven behöver studera för 

fortsatt utbildning efter språkintroduktion (Skolverket, 2016a, s. 42). Programmet 

erbjuder således en för samtliga elever individuell plan för att varje inlärare ska ha 

möjlighet att få den undervisning som behövs för framtida utbildning (ibid. s. 43). Detta 

innebär att eleverna även läser andra ämnen än svenska, med syftet att nå gymnasie- 

behörighet. Det finns tre steg som Skolverket (2017b) presenterar i 

kartläggningsprocessen varav de två första stegen är obligatoriska och redogör för 

kartläggning av elevens bakgrund vad gäller språkkunskaper, tidigare skolgång och 

litteracitet. Det tredje steget som ännu inte är obligatoriskt, avser material i hittills några 

av skolans olika ämnen, som ämnesläraren kan använda för att kunna planera sin 

undervisning efter sina flerspråkiga elever. Materialet ska användas i syfte att kunna 

erbjuda eleverna undervisning som är individanpassad, och för att ge ämnesläraren 

information om hur sådan undervisning ska bedrivas.  

      Skolinspektionens granskningsrapport om hur kvaliteten på språkintroduktion runt 

om i landet varit, vilket visade att det finns många brister i hur arbetet gått till 

(Skolinspektionen, 2017, s. 6). Exempelvis kan det i resultaten urskiljas att skolorna i 

Sverige till stor del brister i mottagandet och allt som det innebär för att kunna planera 

elevens skolgång. Detta bidrar till att den individuella planen för varje elev inte kan 

genomföras på ett optimalt sätt och istället bedrivs undervisningen av eleverna på 

språkintroduktion samfälligt. Det redovisas även hur det endast är ett fåtal skolor som 

kan erbjuda undervisning i de flesta grundskoleämnena och det är inte heller många 

skolor som undervisar efter ett språkutvecklande arbetssätt som kan gynna eleverna på 

språkintroduktion. Granskningen visar således det motsatta vad Skolverket sätter upp 

som mål för hur språkintroduktion ska bedrivas angående individanpassad undervisning 

och språk- och ämnesutvecklande utbildning oavsett ämne.  

      Skolverket (2016b) skriver om olika faktorer att ha i åtanke vid undervisning av 

nyanlända. Det är viktigt att samtliga lärare är medvetna om att språkinlärning sker i 

alla ämnen och att tillägnande av ämneskunskaper sker bäst om alla språkkunskaper får 

användas i undervisningen. Att organisera undervisningen så att flerspråkiga elever får 

möjlighet att nyttja alla sina språk i undervisningen är alltså av vikt och även skolans 

plikt. Elevernas varierande kunskaper och erfarenheter såväl i språk som i olika ämnen 

ska ses som en resurs, där skolan tar avstamp i varje individs olikheter och anpassar 

undervisningen efter enskilda inlärare.  
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2.3 Teoretiska utgångspunkter  

I detta avsnitt beskrivs olika teorier om begreppen ämnesspråk, språkliga resurser och 

inkluderande undervisning. Genom fördjupade resonemang utifrån teorierna redogörs 

för de olika faktorer som dels är avgörande för lyckad ämnesundervisning i flerspråkiga 

klassrum, och dels vari problematik kan uppstå. 

 

2.3.1 Ämnesspråk för andraspråkselever  

Skillnaden mellan vardagsspråk och skolspråk kan enkelt förklaras som det språk du lär 

in på daglig basis via sociala kontakter respektive det språk som är typiskt för under- 

visningen och påminner om skrivet språk (Lindberg, 2006, s. 84; Nygård Larsson, 2013, 

s. 580). Skolspråket är med andra ord det språk som inlärarna har möjlighet att 

tillskansa sig i skolmiljön. Axelsson (2013, s. 550) hänvisar till Cummins och Early 

angående teorier om BICS (Basic interpersonal communicative skills) och CALP 

(Cognitive academic language proficiency), redogör för det mer vardagliga språket som 

talas i kommunikativa situationer, och motsvarande skolspråk som är mer abstrakt och 

akademiskt. Det som kallas för Cummins fyrfältare är en modell som beskriver hur 

lärare ska planera undervisningsmoment och uppgifter, där ämnesinnehåll är integrerat 

med språkutvecklingen, vilket illustreras med två dimensioner som är kontextuellt stöd 

och språkliga krav (Axelsson, 2013, s. 550; Sellgren, 2005, s. 208–209). Under- 

visningen ska utföras på ett sätt som utgår från elevens befintliga kunskaper och 

erfarenheter, för att därefter bygga på dessa och utmana eleven kognitivt (Sellgren, 

2005, s. 209). Ämneslärarnas kunskaper i flerspråkighet är en förutsättning för att 

inlärare ska kunna befästa både ämneskunskaper och vardagsspråk och skolspråk 

(Axelsson, 2013, s. 581; Lindberg, 2006, s. 84). Dock är ämneslärarnas kunskaper 

generellt knapphändiga och inlärarna tenderar lämnas med läromedelsförklaringar som 

stöd i att ta in ämnesspråk och inte genom en mer fördelaktig arbetsmetod, att läraren 

utvecklar resonemang och förklarar terminologi (Hajer och Meestringa, 2014, s. 14). 

Danielsson redogör för hur multimodalitet kan se ut i ett kemiklassrum och att ämnes- 

lärare måste tänka på att läromedel kräver att läsaren kan göra egna tolkningar av inne- 

hållet (2011, s. 140). Visuella hjälpmedel och komplement till skriven eller talad text 

kan tydliggöra ett innehåll, men det måste finnas en tydlig logik i hur det presenteras 

och förklaras för att inlärare ska kunna förstå. Det framhålls även hur flerspråkiga elever 

inte bör antas ha en självklar social omgivning utanför klassrummet som utmanar med 

adekvat ämnesspråk vilket gör det än viktigare att dessa elever får god undervisning 
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som kan möta och utmana deras språkliga nivåer. Lärare i de olika ämnena har således 

en essentiell roll i att stötta inlärarna språkligt oavsett vilket ämne som undervisas. 

      Mohan och Slater (2006, s. 304–305) beskriver hur ämneslärarna ska verka som ett 

slags stöttepelare som kan erbjuda språkliga hjälpmedel som kan bidra till att inlärarna 

kan arbeta oavhängigt med språket och ämnesstudier med dess innehåll samtidigt. Dock 

måste läraren först och främst ta reda på vad eleven måste kunna i målspråket för att 

förstå ämnesområdet de ska arbeta med, vilken nivå eleven befinner sig språkligt och 

hur språket kan göras begripligt för inläraren (Gibbons, 2013, s. 40–41). Elevernas 

starkare språk kan på ett relativt enkelt sätt integreras i undervisningen för att inlärarna 

ska få möjlighet att visa upp sina kunskaper i det språk de behärskar (Lindberg, 2006, 

s.88). Det kan utföras med stöd av exempelvis ordböcker, bilder och multimodala 

hjälpmedel som kan bidra till att eleverna, trots att andra språk än svenska används, kan 

visa upp sina färdigheter för läraren. Det är viktigt att se elevernas språkliga kunskaper 

som tillgångar i undervisningen eftersom kännedom om ämnet kan finnas, men inlär- 

aren kan behöva stöd för att kunna berätta och förklara, och kan måhända göra så med 

hjälp av ett starkare språk (Lindberg, 2006, s. 88; Axelsson, 2013, s. 547). 

 
2.3.2 Modersmål och andra språkliga resurser 

Bunar (2010, s. 69) pekar på tre indelningar angående modersmålets position utifrån 

värderingar i den svenska skolan. Bunar skriver om hur elevers starka språk som resurs i 

undervisningen inte nyttjas tillräcklig enligt en del myndigheter. En av kommentarerna 

till detta gäller att studiehandledning på elevers starka språk inte sker i tillräcklig ut- 

sträckning, vilket kan bidra till att eleven får sämre betyg i ämnen där bristande kun- 

skaper i svenska påverkar resultaten negativt. Att få studiehandledning på ett sätt som 

främjar användning av starka språk i klassrummet, bidrar till språkutveckling i såväl 

målspråket som andra språkkunskaper, men även till att kunna lära in adekvat 

ämnesstoff. Såväl nationell som internationell forskning visar att implementering av 

elevers starkare språk i ämnesundervisning stöttar och främjar målspråksinlärningen, 

och elevers känsla av kulturell tillhörighet, vilket gör det än mer viktigt att belysa 

bristerna i undervisningen av flerspråkiga elever. Reath Warrens (2016, s. 134–137) 

studie redogör för hur elever har stor nytta av studiehandledning på sina starka språk i 

undervisningen, eftersom eleverna kan förstå uppgifter konstruerade på svenska bättre, 

om de har tillgång till sina starka språk än om de endast kan använda sina kunskaper i 

svenska. 
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2.3.3 Inkluderande undervisning i flerspråkiga klassrum 

Begreppet inkluderande undervisning beskrivs av Len Barton på följande sätt: 

”Inclusive education is about responding to diversity, it is about listening to unfamiliar 

voices, being open, empowering all members and about celebrating ’difference’ in 

dignified ways” (Barton, 1997, s. 234). Persson och Persson (2012, s. 19) menar att 

Bartons förklaring av begreppet redogör för att olikheter ska främjas i skolan. 

Inkluderande undervisning bör således ses som att samtliga elever trots sina språkliga 

och kunskapsmässiga olikheter ska kunna få en likvärdig utbildning som ger eleverna 

samma förutsättningar att klara av skolan och utveckla språk- och ämneskunskaper 

(Axelsson, 2015 s. 98; UNESCO, 2009 s. 12). Centralt inom inkluderingsbegreppet är 

att se eleverna som resurser (Franker, 2013, s. 798–799; Emanuelsson 2004, s. 105). 

Genom att se elevers olikheter som att de befinner sig i utmaningar istället för att de är 

elever med utmaningar, kan inkluderingsbegreppet innebörd tydliggöras (Emanuelsson, 

2004. s. 113). 

      Sellgren (2005, s. 259) hänvisar till Rosenblads exempel på hur tillvaratagandet av 

elevers olikheter kan utföras i ämnet religion där tre huvudsakliga världsreligioner togs 

upp och jämfördes. Det kan bidra till ett bra avstamp där eleverna kan känna tillhörighet 

oavsett religiös tro eller upplevelser av dessa. Axelsson (2013, s. 549) redogör för hur 

det, i enlighet med Cummins och Early är viktigt att elevernas bakgrunder oavsett om 

det handlar om språk eller kulturella erfarenheter, blir sedda och att deras identiteter 

behandlas som viktiga i klassrummet. 

 

3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt redovisas tidigare forskning som ur ett andraspråksperspektiv berör inklu- 

dering i skolan och problematiken med att studera olika skolämnen som nyanländ eller 

som flerspråkig. Forskningen redogör för förberedelseklasser i grundskolan medan 

denna uppsats riktar sig till elever som går på språkintroduktion som är ett gymnasialt 

program. Anledningen till detta är att det inte finns forskning som undersökt ämnes- 

undervisning och ämnesspråk på språkintroduktionsprogram. Dock har annan forskning 

om språkintroduktion bedrivits och presenteras här i korthet. Sharif (2017) har 

undersökt nyanlända irakiska elevers möte med språkintroduktion och den svenska 

skolsfären utifrån migration och framtidsdrömmar, angående fortsatt utbildning i 

Sverige. Sundelin (2015) har studerat interaktionen mellan elever på språkintroduktion 
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och studie- och yrkesvägledare i syfte att synliggöra hur kommunikationen ser ut med 

fokus på hur elevernas framtidshopp. Skowronski (2013) har undersökt nyanlända 

elever i förberedelseklasser både i grund- och gymnasieskolan och deras möjligheter till 

social integrering i den svenska skolan, och hur mottagandet av nyanlända ser ut med 

fokus på bemötande och möjliga hinder. 

 

3.1 Sökord och sökmotorer 

För att hitta studierna som redovisas i detta avsnitt har olika plattformar använts. 

Databasen Eric har använts där orden introduction program, second language och 

subject site nyttjades vid sökningen av avhandlingar och vetenskapliga artiklar. An- 

gående sökorden subject site kom inspirationen genom att läsa litteratur på engelska om 

ämnet. På webbplatsen för Nationellt centrum för svenska som andraspråk söktes 

vetenskapliga artiklar fram genom att söka på den senaste forskningen om andraspråks- 

forskning. 

 

3.1.1 NO-ämnet i flerspråkiga klassrum 

Karlsson, Nygård Larsson och Jacobsson (2016, s. 35) undersöker huruvida kodväxling 

är en tillgång i inlärningen i NO-undervisning i mellanstadieklasser. De undersökte 

ytterligare om och på vilket sätt som kodväxlingen kan vara ett hjälpmedel i ämnes- 

undervisningen. Skolan där undersökningen gjordes är en mångkulturell skola, där 

många av eleverna haft undervisning där både modersmålet (arabiska) och svenska 

nyttjats i undervisningen (ibid. s. 36). Studien utfördes med hjälp av elva lektions- 

observationer som spelades in. Samtliga informanter var flerspråkiga och födda i 

Sverige, förutom en informant som precis, efter ett år i förberedelseklass, påbörjat 

studier i reguljär klass. Modersmålsläraren som eleverna haft sedan skolstart, var med i 

klassrummet under hälften av de undervisningstillfällena som observationerna utfördes. 

Förutom de samtal som uppstod i klassrummen nyttjades elevtexter och ytterligare 

material i undersökningen. 

      Materialet analyserades ur ett sociokulturellt perspektiv för att studera kunskaperna 

och hur inlärningen av språket såg ut (Karlsson, Nygård Larsson och Jacobsson, 2016, 

s. 37). De tillfällen där informanterna kodväxlade analyserades utifrån tre olika teman 

där ett var att studera de situationer där eleverna kodväxlade mellan svenska och 

arabiska. Analysen gav en generell bild av fördelarna med kodväxling i klassrummet. 

Resultatet visade att 26 av de 28 gånger som eleverna växlade mellan de båda språken 



 

 9 

behandlade ämnesspecifika aspekter, vilket innebär att kodväxlingen fungerar som ett 

hjälpmedel (ibid. s. 47). Författarna poängterar i avslutande reflektioner, att studien 

visade att eleverna ofta nyttjade sitt förstaspråk till att koppla ämnesspecifikt innehåll 

till mer vardagligt, vilket bidrar till att eleverna kan röra sig mellan de olika diskurserna 

men även mellan de olika språken (ibid. s. 48). 

      En studie som påpekar liknande perspektiv angående att röra sig mellan ämnes- 

innehåll, vardags- och skolspråk är Ryoons (2009) studie om användandet av 

datorsimulatorer i flerspråkiga klassrum i naturvetenskapliga ämnen. De flerspråkiga 

eleverna kunde med hjälp av simulatorn, vilken redovisar ämnesinnehåll i ett 

sammanhang, bidrog till rörligheten mellan vardagsspråk och ämnesspråk. 

 

3.1.2 SO-ämnet i flerspråkiga klassrum 

Lindqvists (2014) licentiatuppsats behandlar språkets betydelse för två flerspråkiga 

niondeklassare inom ämnena slöjd och samhällskunskap. Det generella syftet handlar 

om att redogöra för hur olika litteracitetsaktiviteter ser ut i klassrummet, vilka krav som 

ställs, och vilka hjälpmedel som erbjuds (ibid. s. 3). En av frågeställningarna som 

Lindqvist fokuserar på är: ”Hur uttalar sig de två eleverna (och andra elever i klassen) 

om ämnesspråket i de två ämnena” (ibid. s. 4). Sammanfattningen av Lindqvists studie 

kommer här fokusera på resultatet om samhällskunskap eftersom det är det teoretiska 

ämnet och inte det praktiska som är relevant för denna uppsats. Observationer, 

intervjuer och insamling av texter var insamlingsmetoderna i denna kvalitativa studie. 

Författaren valde två fokuselever med samma modersmål och liknande skolgång, och 

utförde två fallstudier där lektionerna som eleverna deltog i observerades under två 

terminer (Lindqvist, 2014 s. 21). På samhällskunskapslektionerna som observerades låg 

fokus på att göra läs- och skrivuppgifter om samhällsekonomi (ibid. s. 74). 

Fokuseleverna är flerspråkiga och upplever det olika svårt med ämnesspråket, där 

svårigheterna anses vara ämnesspecifika ord som läraren behöver förklara på bättre sätt 

och mer frekvent (Lindqvist, 2014, s. 101–102). Elevernas intervjusvar pekar på en 

medvetenhet om flerspråkighet i klassrummet, eftersom eleverna diskuterar att det kan 

vara svårt att översätta ord inom samhällskunskapen till sina modersmål (ibid. s. 104). 

Litteracitetsaktiviteterna som tar plats i samhällskunskapen visade sig vara enspråkiga 

och inga resurser på andra språk än svenska varken uppmuntras eller erbjuds (ibid. s. 

107). 
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      Avslutningsvis skriver Lindqvist att det måste finnas en genomgående diskurs för 

undervisningen av elever med olika språkliga bakgrunder och förutsättningar 

(Lindqvist, 2014, s. 125–126). Lärarutbildningar bör därför fortbilda studenter oavsett 

ämne, i svenska som andraspråkspedagogik, eftersom det är allas ansvar att samtliga 

elever i skolan får likvärdig utbildning. 

 

3.1.3 Inkludering i flerspråkiga klassrum 

Nilsson Folkes (2017, s. 21) avhandling handlar om nyanlända elevers upplevelser om 

deras deltagande i den svenska skolan. Avhandlingens övergripande syfte var att 

synliggöra nyanlända elevers upplevelser av att gå vidare från förberedelseklass av 

något slag till reguljär klass, utifrån lärandeteorier och social inkludering (ibid. s. 22). 

Undersökningen utfördes med kvalitativa metoder i form av dels deltagande 

observationer i introduktions- och reguljära klasser, och dels semistrukturerade 

intervjuer (ibid. s. 63). Observationerna var viktiga för att synliggöra naturliga samtal 

som sker i autentiska klassrumssituationer (ibid. s. 107). De olika frågeställningarna 

handlar om skolmiljön både ur ett samhälleligt och ett klassrumsinriktat perspektiv, 

vilket bidrog till valet att analysera de olika datan efter ett fenomenologiskt teoretiskt 

perspektiv (ibid. s. 107–108). 

      Resultatet av studien kan sammanfattas som tre teman utifrån rumsliga och tids- 

mässiga perspektiv: ”parallella skolliv, en avbruten dåtid och en uppskjuten framtid” 

(Nilsson Folke, 2017, s. 109). Den första delstudien, som hänvisar till skolans policy 

vad beträffar mottagande och bemötande av nyanlända elever, påvisar ett särskiljande 

av dessa elever mot de i reguljära klasser. Den andra studien redovisar elevernas 

uppfattningar om tiden i introduktionsklasser och övergången till reguljär klass. 

Skillnaderna visade sig stora, eftersom eleverna uttryckte att språkstöd i reguljär klass är 

viktigt för deras utveckling, men att stödet inte erbjuds i tillräckligt stor utsträckning. 

Studie tre som behandlar elevernas erfarenheter av social inkludering i den svenska 

skolan, redogör för att eleverna i introduktionsklass känner tillhörighet, men som 

annorlunda och avvikande generellt i skolan, och att i reguljära klasser anser de sig vara 

olika de andra eleverna (Nilsson Folke, 2017, s. 110). Den sista delstudien studerar 

elevernas upplevelser över tid i förhållande till deras situation i förberedelseklasser, 

vilka påvisar att skoltiden symboliserar en repeterande och utdragen skoltid som inte tar 

dem vidare i inlärningen. Studiernas resultat visar hur förberedelse- och 

introduktionsklass befinner sig i ett parallellt skolliv vilket syftar till att de nyanlända 
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eleverna upplever att de befinner sig i en annan skoldimension än övriga elever (ibid. 

110). Den avbrutna dåtiden innebär att elevernas kunskaper såväl språkliga som 

ämnesmässiga inte tillvaratas utan fokus tenderar att ligga på vad eleverna inte kan. 

Eleverna har reguljär klass och att komma in på ett nationellt gymnasieprogram som 

mål med sin utbildning men den upprepning och alltför långsamma utbildning som 

eleverna beskriver upplevs som en uppskjuten framtid (ibid.111). Avslutningsvis 

påpekar Nilsson Folke hur inkludering av samtliga elever i skolväsendet handlar om att 

lyssna till de som blir exkluderade eftersom det är de som sitter på svaren (ibid. s. 112). 

      Den tidigare forskning som presenterats i detta avsnitt är väsentlig av olika 

anledningar vilka samtliga ger en helhetsbild av ämnesundervisning för flerspråkiga 

elever och upplevelser av att gå i introduktionsklass. Dels gav Nilsson Folkes studie 

information om flerspråkiga elevers erfarenheter av att delta i förberedelseklass och de 

utmaningar det kan föra med sig. Både Karlsson, Nygård Larsson och Jacobsson (2016) 

och Lindqvists (2014) undersökningar visade att flerspråkiga elever har nytta av alla 

sina språkkunskaper i SO- och NO-undervisningen vilket gör min studie relevant. Inte 

minst eftersom flerspråkiga elever, oavsett språkliga kompetenser i svenska, har lika 

stor rätt till språk- och ämnesutvecklande undervisning som andra elever, men även för 

att studierna visar de faktorer som talar för användande av flera språk i klassrummet. 

Därför är det väsentligt att undersöka upplevelser elever som studerar på 

språkintroduktion har av ämnesundervisningen. 

 

4 Metod och material 
Uppsatsens empiri har insamlats med en metodkombination med triangulering där två 

observationer, en enkät och en semistrukturerad intervju i fokusgrupp utgör materialet. 

Studien vilar på en fenomenologisk ansats vilket kräver att analysmetoderna främst är 

av kvalitativ art och ett induktivt förhållningssätt har tillämpats i den mån att de olika 

materialen bidrar till en generell slutsats av informanternas upplevelser (Kvale och 

Brinkmann 2014, s. 238). 

 

4.1 Val av undersökningsmetoder 

Undersökningen bygger på en fenomenologisk ansats som i sammanhanget syftar till att 

kunna närma sig informanternas utsagor om deras upplevelser och erfarenheter av 

frågeställningarna (Denscombe, 2016, s. 144–145). Fenomenologin riktar sig till kval- 

itativ forskning i och med att sådana undersökningar tenderar att vilja fokusera på 
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människors tankar om olika fenomen. För att samla in bakgrundsinformation om elever- 

na användes en enkät (ibid. s. 240). Två klassrumsobservationer, en i ett SO-ämne med 

en lärare, och en i ett NO-ämne med en annan lärare utfördes i syfte att utveckla från 

fynd (ibid. s. 219). Konkret innebär detta att händelser som kunde observeras i klass- 

rummet bidrog till utvecklingen av intervjufrågorna som sedan användes vid den semi- 

strukturerade gruppintervjun som genomfördes med en fokusgrupp. Observationerna 

bidrog således till att skapa frågor till fokusgruppsintervjun ur autentiska samtal som 

skedde i klassrumsmiljö. Att använda metodkombination med triangulering hade för 

avsikt att dels kunna få hjälp med relevanta frågor till intervjun, och dels för att kunna 

se undersökningen ur olika perspektiv. 

 

4.2 Urval och informanter 

Informanterna i undersökningen var fem elever som går i samma klass på språk- 

introduktionsprogrammet på en gymnasieskola i en medelstor centralort i södra Sverige, 

med 150 elever på språkintroduktion. Informanternas ålder varierar mellan 16 till 18 år 

och de har gått i svensk skola mellan nio månader och fyra år. Sammanställning av 

enkäten, som gett bakgrundsinformation om informanterna, finns som bilaga e. Den 

första kontakten med skolan där informanterna går skedde genom ett bekvämlighets- 

urval eftersom det var den första skolan som svarade på mitt mail (Denscombe, 2016, s. 

77–78). I mailet redogjorde jag för studiens syfte, vilka informanter jag sökte och hur 

undersökningen skulle gå till. Sedermera ledde mailet till att jag fick kontakt med en 

ämneslärare i ett SO- respektive en i ett NO-ämne, som undervisar elever på språk- 

introduktion. Lärarna valde fem elever som de ansåg skulle vilja delta i undersökningen, 

och som matchade mina önskemål om att eleverna skulle ha varierande kunskaper i 

svenska och läsa olika ämnen. Informanterna läser flera ämnen tillsammans vilket gör 

att de flesta av informanterna deltog under observationerna och att de, när jag ställde 

frågor under intervjun, kunde relatera till samma lektioner och fylla i varandras tankar.  

      Jag träffade eleverna för att tala mer ingående om projektet och tillsammans läste vi 

medgivandeblanketten (bilaga a) och jag förklarade vad samtycke innebär i samman- 

hanget. Könsidentiteter redovisas inte eftersom det bedömdes vara irrelevant för 

studiens syfte. Utifrån fokusgruppintervjun görs en samlad bedömning av informanter- 

nas svar, som dock inte antas representera tankar för alla som går på språkintroduktion. 

Studien gör således inga anspråk på att vara generaliserbar. 
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4.3 Insamlingsmetoder 

Bakgrundsinformation om studiens innebörd, etiska överväganden och min roll i under- 

sökningen gavs både vid observationerna, enkäten och intervjun. Observationerna på 

vardera lektion skedde genom deltagande observation och eleverna informerades om 

hur observationen skulle genomföras (Denscombe, 2016, s. 304). Fältarbetet innebar att 

jag kunde koncentrera mig på de händelser där elevernas tidigare ämnes- och språk- 

kunskaper syntes i undervisningen på något sätt. Enkäten (bilaga c) delades ut i 

samband med intervjutillfället som första moment för att informanterna dels skulle 

kunna ställa frågor till mig och dels för att skapa en avslappnad miljö där vi tillsammans 

pratade medan de svarade på enkäten. I enlighet med Denscombe (2016, s. 246) ställdes 

endast de nödvändiga frågorna och frågeformuläret var inte längre än en A4-sida. 

Frågorna var både öppna och fasta där de mer fasta frågorna innehöll svarsalternativ för 

enkelhetens skull (Denscombe, 2016, s. 252). Insamlingen av intervjudatan skedde med 

en semistrukturerad intervju för att ha en ram av frågor att utgå ifrån men som tillåter att 

informanterna är i centrum och kan resonera vidare efter de frågor som ställs (ibid. s. 

266). Observationsmaterialet utgjorde stommen för intervjufrågornas utformning där 

frågor fylldes på i syfte att kunna få svar på mina forskningsfrågor. Informanterna 

intervjuades i en fokusgrupp dels för att gruppintervjuer ofta bidrar till att informanterna 

fyller i varandras yttranden och tar vid där en annan informant slutar och dels för att 

informanterna som känner varandra skulle känna trygghet i att delta i undersökningen 

tillsammans (ibid. s. 268). Fokusgrupper tillför möjligheten att låta informanter dis- 

kutera ett specifikt ämne som i detta fall är ämnesundervisning med fokus på språk- 

användning och tidigare kunskaper (ibid. s. 268–269). Ljudupptagning med smartphone 

användes för att få materialet inspelat för att kunna lyssna och återge datan så precis 

som möjligt. All datainsamling skedde under början av december 2017. 

4.4 Genomförande 

Informanterna och de undervisande lärarna vid observationerna tilldelades medgivande- 

blanketter (bilaga a och b) vilka med informanterna lästes igenom gemensamt och sam- 

tyckeskravet poängterades för att undvika missförstånd om deltagandet i studien. Vid 

observationerna presenterades och poängterades att eleverna och läraren i största mån 

skulle ignorera min närvaro eftersom jag inte skulle delta i undervisningen. Jag satte 

mig vid ett bord i klassrummet där jag hade god sikt över informanterna och antecknade 

händelser där informanternas språkanvändning och ämneskunskaper synliggjordes och 

som kunde skapa relevanta intervjufrågor. Informanterna fyllde i enkäten i samband 
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med intervjun. Ett grupprum dit endast lärare och andra som arbetar på skolan har till- 

gång till användes för intervjun. Provinspelning där samtliga deltagande presenterade 

sig utfördes för att vara säker på att inspelningen skulle fungera på rätt sätt. Under 

inspelningen öppnade en av de ansvariga lärarna dörren, vilket bidrog till att inspel- 

ningen fick stanna av för ett ögonblick. Informanterna verkade något störda av avbrottet 

men det bedöms inte ha påverkat intervjun när den väl fortsatte. 

 

4.5 Analysmetod 

Kvalitativ forskning associeras gärna med mindre studier som presenterar data illu- 

strativt och forskaren är ofta delaktig i studien i motsats till den kvantitativa forsknings- 

ansatsen (Denscombe, 2016, s. 344–345). Ytterligare en faktor som skiljer forsknings- 

metoderna åt är att ett kvalitativt synsätt tenderar att fokusera på en generell bild av en 

undersökning medan den kvantitativa vill synliggöra även de minsta avvikelser. I denna 

uppsats är den kvalitativa ansatsen huvudfokus, vilket innebär att studien ur ett makro- 

perspektiv åskådliggör informanternas tankar, men ur ett mikroperspektiv finns 

kvantitativa frågor i bakgrundsenkäten. Detta innebär att bakgrundsenkäten analyserats 

kvantitativt, eftersom informanterna inte redogör för några utredande svar utan svarar på 

fasta frågor, vilka presenteras statistiskt. För att analysera observationerna utmärktes de 

olika fynden utifrån forskningsfrågorna som kategorier, för att sedan omvandlas till 

frågor som användes i intervjun med fokusgruppen. Enkäten redovisas som bilaga e 

med hjälp av en tabell och histogram som ger läsaren en överblick av informanternas 

bakgrund vad gäller exempelvis skolgång och språkkunskaper (ibid. s. 369–372). 

Analyserandet av datan vid intervjun har utförts med det som Denscombe benämner 

öppen kodning vilken tar avstamp i att märka de olika fynden efter studiens forsknings- 

frågor eftersom de är utgångspunkterna i analysen (ibid. s. 166). Informanternas svar 

kategoriserades därefter genom ett slags axiell kodning där svaren som fyller i varandra 

och redogör för liknande tankar och upplevelser grupperades. Därefter valdes de 

viktigaste utsagorna ut, som kunde relateras till teorin, för att sedan återges i resultatet 

och analysen i det som kallas selektiv kodning. Således är det innehållet i informanter- 

nas utsagor som kategoriserades eftersom det är upplevelserna som har fokus, och inte 

språkliga kunskaper. Återgivningarna av intervjun i resultatet är skriftspråksanpassade, 

kommatering och interpunktion infogas och meningarna har kortats ner där det behövts 

för läsarens skull (Norrby, 2014, s. 100–101, Denscombe, 2016, s. 407). Eftersom 

informanterna höll med varandra och fyllde i varandras svar skrivs utdragen efter 
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varandra utifrån rubrikerna som har utgångspunkt i forskningsfrågorna. Att utforma 

resultatet på detta sätt har syftet att ge läsaren en överblick av vad som sades angående 

ämnesundervisningen under intervjun. Dock har informanternas utsagor markerats efter 

varje individ för att kunna visa läsaren att samtliga informanter varit delaktiga under 

intervjun, och att de fyller i varandras svar.  

 

4.6 Forskningsetiska aspekter, reliabilitet och validitet 

Informanterna som samtliga är över femton år, och de berörda lärarna läste 

medgivandeblanketterna (bilaga a och b) och signerade när de förstått innehållet. I 

blanketterna framhölls hur materialet skulle bevaras under tiden studien genomfördes 

och hur informationen skulle behandlas i uppsatsen och att datan därefter förstörs. I 

linje med Denscombes (2016, s. 411) förklaring av respondentvalidering, användes 

metodkombination med triangulering med avsikten att kunna gå tillbaka till observ- 

ationernas upptäckter och bakgrundsinformationen i enkäterna, och använda datan vid 

gruppintervjun. På så sätt var utgångspunkten observationsmaterialet vilket lät 

informanterna utveckla de händelser som antecknades vid observationerna. Angående 

reliabiliteten av undersökningen kan både observationerna och intervjun problem- 

atiseras. Dels kan både lärarna och informanternas agerande ha påverkats av min 

närvaro vid observationerna och dels finns det även en risk att forskarjaget väger in 

saker i observationen som är subjektiva (Denscombe, 2016, s. 413). Likaså vid intervjun 

kan forskarens deltagande synas eller påverka informanternas svar men även tolkandet. 

Informanternas svar vilar på tolkningar av frågorna som ställdes som sedan tolkas 

ytterligare. Forskarens delaktighet är svår att objektivisera eftersom ett insamlat 

material först transkriberas efter subjektiv tolkning, för att därefter analyseras vilket 

benämns som dubbel hermeneutik (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 373). De frågor som 

ställdes vid intervjun baserades på händelser som forskaren observerade och därmed 

även tolkade i klassrummet där informanterna deltog. Studien kan inte antas ge en 

generell bild av vad samtliga elever som går på språkintroduktionsprogrammet i Sverige 

har för upplevelser av ämnesundervisningen, utan enbart en bild i form av de deltagande 

informanternas upplevelser och tankar. 

 

5 Analys och resultat 
Informanterna som utgör fokusgruppen är mellan 16–18 år gamla och de olika språken 

som talas förutom svenska är engelska, somaliska, dari, arabiska och litauiska. Övrig 
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bakgrundsinformation återges som bilaga e och de olika ämnen som informanterna läser 

redogörs för längre fram i detta avsnitt. I detta avsnitt redovisas och tolkas det 

insamlade materialet. 

 

5.1 Klassrumsobservation ett och två 

Två lektioner observerades i ett SO-ämne och ett NO-ämne, närmare bestämt kemi. 

Varför det är väsentligt att nämna ämnet kemi i sammanhanget är att de händelser som 

noterades under observationen gäller specifika undervisningsmoment som bör förklaras 

ingående för förståelse av deras relevans för studien. Lektion ett i SO-ämnet var en 

timme och lektionen i NO-ämnet två timmar där första timmen bestod av en teoretisk 

genomgång och den andra timmen av en laboration. 

 
5.1.1 Lektion ett 

Lektion ett som observerades i ett SO-ämne redovisade att informanterna frekvent talar 

med varandra på andra språk än svenska i klassrummet. Lektionen bestod av självrätt- 

ning av ett tidigare utfört prov där filmer spelats in av läraren som eleverna sedan skulle 

titta på i syfte att se om de missat något i sina svar och kunna lägga till det som berättas 

i filmen. Informanterna ber läraren om hjälp när så behövs och informanterna får först 

frågan om vad de redan kan om det de vill ha hjälp med. Innan rätt svar ges får 

informanterna svara på frågor om det de behövde hjälp med. 

 

5.1.2 Lektion två 

Lektion två i kemi bestod av en teoretisk genomgång av kapitlet som behandlades för 

tillfället, utifrån en power point. Bilder användes tillsammans med text, där några av 

orden var fetstilta på power pointen, vilket illustrerade olika ämnesspecifika aspekter. 

De ord som markerats diskuterades antingen som ett nytt ord eller som repetition från 

föregående lektioner. Informanterna uppmanades att säga till om genomgången går för 

snabbt. På en bild i power pointen finns en bild på en bil och i texten bredvid, ordet 

kromad i fet stil och läraren pekar på ordet och säger ”kromad, det heter väl ungefär 

samma sak på ert språk?”, och några informanter bekräftar och säger ordet på sina 

språk. Ytterligare ett exempel av ordförklaring av ämnesspecifika ord är när ordet knall 

som i knallgas tas upp. Informanterna får veta att de i den senare laborationen ska göra 

knallgas och får frågan om de vet vad ordet knall betyder. När de säger att de inte vet 

vad det betyder förklaras att knallen är det som kommer höras när de gör experimentet 
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med knallgas. Under laborationen arbetade eleverna två och två och några av informant- 

erna arbetade tillsammans. Vissa talade andra språk än svenska med varandra, ibland 

engelska. Kodväxling sker när eleverna använder svenska ämnesord exempelvis 

kemiska ämnesbeteckningar eller ord som de lärt sig under genomgången som i grunden 

förs på andra språk än svenska. När eleverna ska göra knallgas på laborationen upprepar 

eleverna ordet knall när ljudet som uppstår vid bildandet av knallgas hörs. I slutet 

sammanfattar läraren laborationen och ställer frågor om vad eleverna gjort där orden 

som tagits upp under den teoretiska delen av lektionen kopplas ihop med rätt moment 

under laborationen. 

 

5.2 Elevenkät 

Som framkommer av figur 1, läser eleverna på språkintroduktion på denna skola ett 

antal olika ämnen. Det finns flera ämnen som alla eleverna i studien läser och några som 

inte så många läser. Resterande enkätsvar finns som bilaga e. 

 
Figur 1 Histogrammet visar de olika ämnen som studiens fem informanter läser, hur 

många ämnen informanterna studerar och hur många informanter som läser vartdera 

ämnet. 

 
5.3 Gruppintervju med fokusgrupp 

I detta avsnitt redovisas analys och resultat av gruppintervjun. A står för informantsvar 

där siffra markerar olika informanter och Q för intervjufrågan som ställdes. För att 

behålla anonymiteten har alla personliga pronomen ersatts med hen och namn ersatts 

med NN. Forskningsfrågorna är rubrikerna under vilka utdragen placerats. 

 

5.3.1 Tidigare ämneskunskaper i undervisningen 
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Informanterna uttrycker att svårigheterna med ämnesundervisningen är svenskan och att 

det handlar om att försöka förstå innehållet på svenska men att de kan ämnena: 

A1 […] jag har studerat historia i typ sex år, asså alla ämnen jag har studerat typ tio år 

nästan, så jag bara svenska till mig som är svårt som jag behöver här. Men finns ingen 

böcker, lexin finns inte med mitt språk, så jag måste bara gissa och försöka förstå […]. Sen 

försöka förstå vad heter datorn [Informationen, egen anm], vad betyder datorn, så det är lite 

svårt jag behöver hjälp men det finns inte. 

Efter att momentet med knallgas i lektion två tagits upp i fråga om det är vanligt att 

lärarna gör så, svarar informanterna att det brukar förekomma. De uttrycker även att 

lärare brukar ställa frågor om vad svenska ord heter på de olika språk som eleverna talar 

genom att be eleverna jämföra orden på språken. Lärarna använder ibland visuella 

hjälpmedel för att förklara nya ord. 

A2 Ja […] dom förklarar orden och upprepar jättemycket och sen dom säger om du använder 

begreppen som vi har redan gått igenom så får du bättre betyg. […] Om du förklarat ordet 

mycket […], så man måste kunna de begreppen för att få bättre betyg, och man kan lära sig 

svenska.  

A1 Min lärare […] brukar fråga mig för hen från serbien, jag fattar hens språk, för att jag kan 

fatta mycket nästan ryska typ. Så hen brukar fråga alla typ om det är samma sak samma ord, 

så vi kan alla förstå det och vi ser på alla språk […].  

A3 […] om på svenska som du förstår inte, du hittar inte ditt språk så tar hen [Läraren, egen 

anm.] skriver på google och söker på bilder och vi ser. 

Informanterna beskriver en strategi de har för att komma ihåg nya svenska ord, där de 
översätter det nya ordet till sina andra språk efter skoltid. 

A3 Ja och sen så skriva på sitt eget språk. och sen så när jag kommer hem så jag bara 

försöker läsa och förstå typ hela tiden […]. 

Exempel från lektion ett när läraren frågade vad informanten kunde om området innan 

rätt svar gavs, togs upp angående om informanterna anser att läraren brukar göra så. Det 

visade sig att informanterna anser att lärarna alltid frågar vad de kan om ett nytt område. 

Informanterna tycker själva att de har nytta av allt de kan sedan tidigare i ämnes- 

undervisningen. 

A2 […] det är första frågan som ställs och det är jättebra för då kommer ihåg vad du har 

studerat och studerar mer om det. 

A3 Eller hen visar en bild och säger ”vad kan det betyda” till exempel.  

A4 Ibland frågar ”kan du berätta om den här bilden om vad som händer”.  
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A5 […] allt. Den som har varit duktig i sitt hemland kan vara duktig här i sverige, för bara 

språket och det är inte så jättesvårt. Svenska är inte så svårt, den som vill lära sig det kan lära 

sig svenska i god tid, men den som vill inte kan inte heller, och kommer inte att lära sig 

svenska.  

 
Informanterna beskriver hur frustrerande det är att inte få gå vidare till det de kallar 

vanligt gymnasieprogram när de redan läst de flesta av ämnena de läser idag. 

A1 Ja men det går inte att gå till gymnasiet klass […]. I mitt land jag har gjort historiaprov, 

alla prov biologi kemi allt möjligt, och nu jag vet asså jättemycket om det om allt, men jag 

studerar igen samma sak och det är tråkigt. För att jag vet och jag kan inte säga svar, till 

exempel när de andra vet inte så gör ingenting, det är därför jag kunde gå med de svenskar 

asså typ och studera med dem […]. Andra lektionerna men inte svenska men de vill inte det. 

5.3.2 Språkkunskaper i ämnesundervisningen 

Informanterna beskriver hur de inte lär sig svenska tillräckligt snabbt när de talar andra 

språk än svenska och att lektionsmiljön blir stökig. De sätter sig tillsammans med någon 

som de endast kan tala svenska med för att de inte ska prata på något annat språk. Även 

engelska fungerar som språk i klassrummet eftersom det beskrivs som ett gemensamt 

språk. 

A5 […] det finns några som kan hjälpa oss, men ibland behöver man inte, asså att man kan 

lära sig svenska snabbare utan att prata arabiska i klassrummet. […]. Om man har mycket 

kompisar som man pratar samma språk i skolan eller i klassrummet, jag tror inte att man 

kommer klara sig svenska. 

A3 För att alla pratar samma modersmål det blir mycket snack, egentligen alla kommer inte 

klara sig på provet eller nån test. Kanske […] bättre om man snackar svenska eller nån språk 

som alla fattar. 

A2 Om vi har många uppgifter jag jobbar med NN, för hen kan inte mitt språk, och jag kan 

inte samma språk så bättre vi använder svenska hela tiden […]. Asså man lär sig andra ord 

som till exempel jag kan inte ord hen kan, så hen förklarar för mig eller jag förklarar för hen, 

så det är lättare faktiskt tror jag. 

A4 […] ibland man kan någonting på engelska och inte på svenska, så får man skriva det. 

Asså till exempel läraren förstår engelska, men så förstår inte läraren arabiska eller så, utan 

något svårt för mig, till exempel något ämne eller prov, så skriver jag på engelska som jag 

inte kan på svenska. 

Informanterna beskriver att lärarna tycker att endast svenska ska talas och att det finns 

regler för språkanvändning i klassrummet. Informanterna tycker själva att det är bättre 
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att de bara talar svenska. Dock beskriver de hur det underlättar när de får använda sina 

andra språkkunskaper än svenska. 

Q […] tror ni att lärarna tycker det är bra att ni pratar andra språk än svenska i klassrummet?. 

A4 Nej de vill inte att vi ska det. 

A3 Ibland de [Lärarna, egen anm] säger ”prata svenska vi förstår inte” men det är vi som 

följer inte reglerna. 

A5 Matte har jag studiehandledare i arabiska och min lärare kan också arabiska, men när jag 

pratar arabiska med min lärare hen säger ”prata inte arabiska”, för att finns andra förstår inte 

arabiska […]. Men finns studiehandledare som pratar arabiska för att min lärare hinner inte 

om alla. 

A2 Jag tycker att vi pratar svenska är bättre, för att när blir mycket arabiska så blir det […], 

man uppnår något annat […]. 

Q När ni fyllde i enkäten innan vi började intervjun då hjälpte du ju NN lite och då pratade ni 

på arabiska. Brukar ni göra det? 

A2 […] asså ibland hen förstår något som jag inte förstår, hen pratar till mig på arabiska eller 

förklarar, det är bra sätt att kunna ha någon som kan prata med mig, då förstår man snabbare 

på mitt språk än på svenska, förstår snabbare och man kan komma på nya idéer och så och ge 

exempel också. 

Informanterna säger att de sällan vill ha hjälp av studiehandledaren och att det blir 

stökigt i klassrummet när studiehandledaren/studiehandledarna pratar med eleverna på 

andra språk än svenska i klassrummet. De uttrycker under intervjun att vissa lärare 

försöker förklara ord istället för att eleverna ska behöva översätta allt vilket de tycker är 

bra, men att det ibland inte går att förklara utan det måste översättas och det går inte 

alltid. 

A3 Ja typ studiehandledaren pratar somaliska i ena hörnan och sen andra pratar arabiska och 

en där och ja det blir typ kaos. 

A1 mm läraren vi har […] hen förklarar mera så man kan förstå det istället för att översätta 

[…]. Asså hen förklarar på så enkelt sätt så man kan förstå. 

A5 […] om det är svårt ord de förklarar på enkelt sätt, men det jag fattar inte så bra fast sen 

om jag behöver översätta, så de översätter alltid fel på mitt språk så jag kan inte förstå.  

5.4 Tolkning av resultat 

Nedan analyseras och tolkas resultatet utifrån de teoretiska utgångspunkter som 

presenterades i kapitel 2.3. 
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5.4.1 Upplevelser av att använda tidigare kunskaper och 
erfarenheter i ämnesundervisningen 

Informanterna läser en rad olika ämnen (figur 1) och de beskriver hur svårigheterna med 

ämnesundervisningen endast är språket eftersom många i sina hemländer läst de flesta 

av ämnena de läser i Sverige. Vid observationen under kemilektionen förklarades ordet 

knallgas genom att kontextualisera det, vilket styrktes av informanterna som något 

vanligt förekommande i undervisningen. Detta är ett fördelaktigt tillvägagångssätt för 

ämnesundervisning i flerspråkiga klassrum (Hajer och Meestringa, 2014, s. 14; 

Gibbons, 2013, s. 40–41). 

      Ibland använder lärarna visuella hjälpmedel i form av bildvisning för att förklara 

svenska ord vilket ger elever möjlighet att förstå vad det svenska ordet är på andra språk 

utan att behöva använda exempelvis språkstöd (Lindberg, 2006, s. 88; Danielsson, 

2011, s. 140). Vissa lärare brukar be informanterna jämföra svenska ord med sina andra 

språkkunskaper vilket både kan gynna den språkliga utvecklingen och för att kunna 

känna kulturell tillhörighet till alla sina språkliga färdigheter (Bunar, 2010, s. 69). 

      Vid observationen av lektion ett fick informanterna, när de ställde en fråga, först 

redogöra för vad de redan visste om ämnet, vilket i intervjun sades alltid ske på den 

berörda lärarens lektioner. Det som informanterna beskriver liknas vid att ett resurs- 

perspektiv anammas i klassrummet, vilket är essentiellt för elevers möjlighet till att 

känna sig delaktiga, men även för att stärka deras kulturella identiteter (Franker, 2013, 

s. 798–799; Emanuelsson, 2004, s. 105, 113; Sellgren, 2005, s. 259; Axelsson, 2013, s. 

549). Å ena sidan upplever informanterna att de har nytta av sina tidigare kunskaper, 

och att vissa lärares utgångspunkt är vad informanterna redan kan, vittnar om en 

inkluderande undervisning (Barton, 1997, s. 234; Persson & Persson, 2012, s. 19; 

Axelsson, 2015, s. 98). Å andra sidan indikerar informanterna på en ovilja att gå på 

språkintroduktion vilket enligt de tar för lång tid och att det endast är språket de behöver 

hjälp med. 

 

5.4.2 Upplevelser av att använda alla språkkunskaper i 
ämnesundervisningen 

Att få visa sina ämneskunskaper genom att som informanterna beskriver, använda 

engelska när de skriver prov och inte kan förklara på svenska, är ett bra sätt att komma 

förbi problematiken att elever ibland får sämre resultat på grund av brister i språket och 

inte ämneskunskaperna (Lindberg, 2006, s. 88; Axelsson, 2013, s. 547). Det är dock 
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viktigt att inte glömma elever som inte har tillgång till varken modersmålsundervisning 

eller studiehandledning, eftersom det inte är en självklarhet att tillräckliga kunskaper i 

engelska existerar (Bunar, 2010, s. 69; Sellgren, 2005, s. 215–216 ). 

      Kunskaperna om förhållandet mellan vardagsspråk och skolspråk såväl som BICS 

och CALP, måste samtliga ämneslärare känna till för att ämnets innehåll och språk ska 

vara tillgängligt för flerspråkiga elever (Axelsson, 2013, s. 550;Lindberg, 2006, s. 84; 

Nygård Larsson, 2013, s. 580; Sellgren, 2005, s. 209). Under observationerna kod- 

växlade informanterna och under lektion två uppmuntrades, som tidigare nämnts, 

informanterna att jämföra svenska ord med andra språk, vilket informanterna under 

intervjun beskrev som ibland förekommande. Dock uttrycks några lärare inte acceptera 

annat språkbruk än svenska i klassrummet vilket påvisar att alla lärare inte har 

kunskaper om andraspråksinlärning och lärande på ett andraspråk (Lindberg, 2006, s. 

84; Axelsson, 2013, s. 581). Bunar beskriver hur det finns brister i undervisningen för 

flerspråkiga vilket ofta resulterar i att en monolingvistisk norm råder (2010, s. 69). 

Modersmålets roll bör ha ett högre värde i ämnesundervisningen eftersom eleverna 

själva säger sig bryta mot den regel som finns, som är att de endast får prata svenska i 

klassrummet (2010, s. 69). Det ska dock tilläggas att engelska är ett av lärarna tillåtet 

språk, vid provskrivning och i klassrummet. Här kan det antas att engelska har en högre 

status än andra språk än svenska och att eleverna därför inte heller reagerar på det. 

       Problem vad gäller elevernas inställning till språkanvändning i undervisningen är 

inställningen till studiehandledning. Bunar (2010, s. 69) och Reath Warren (2016, s. 

134–137) beskriver hur språkstöd som uppmuntrar kodväxling i klassrummet gynnar 

flerspråkiga elevers utveckling av både målspråk, andra språkkunskaper men även 

ämnesinnehåll. Informanternas beskrivning av hur de inte anser studiehandledningen 

fungera eftersom det dels blir stökigt i klassrummet och dels att andra språk än svenska 

inte ska talas under lektionerna, vittnar om att språken som talas måste ses som resurser 

för lärandet. Dock beskrivs språklig hjälp med översättning och att få tala på andra 

språk än svenska både med lärare, studiehandledare och andra elever som behövligt och 

bra. Eftersom samtliga informanter beskriver att de anser att inlärningen av svenska sker 

bäst och snabbast genom att endast tala svenska sätter de sig strategiskt med någon som 

de bara har svenska som gemensamt språk med. Den motsättning som informanterna 

uttrycker påvisar att information och kunskap om vad språkstöd och språkanvändning i 

klassrummet innebär inte finns. Det gör det väsentligt att belysa språkanvändning i 

undervisningen både för lärare och elever eftersom kännedom om all språkanvändnings 
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vikt i undervisningen inte verkar finnas hos alla vare sig elever eller lärare. I de 

klassrum där läraren inte välkomnar andra språk än svenska i klassrummet tas det inte 

hänsyn till elevernas olika språkkunskaper vilket skulle kunna bidra till att de fler- 

språkiga eleverna inte får lika god utbildning som andra (UNESCO, 2009, s. 12) 

 

6 Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka upplevelser som elever på språkintroduktion 

har angående ämnesundervisningen. Utifrån detta var syftet att besvara om eleverna 

upplever att de får använda sina tidigare ämneskunskaper i undervisningen, och om de 

upplever att de får nyttja sina språkkunskaper i ämnesundervisningen. 

 

6.1 Resultatdiskussion  

Nilsson Folke (2017, s. 109) redogör för ett parallellt skolliv vilket i kontexten avser att 

elever som går i förberedelseklass uttrycker ett slags utanförskap i vilken de placerats 

fysiskt på skolan, men även känslomässigt eftersom de inte får studera tillsammans i de 

andra klasserna. Informanterna beskriver liksom i Nilsson Folkes (ibid. s. 111) studie en 

uppskjuten framtid, som innebär att trots att de studerat många av ämnena de läser nu, 

inte får gå i reguljär klass, vilket de känner besvikelse och frustration över. Dessa 

uttalanden skulle kunna ses som indikationer på att informanterna inte förstått vikten av 

att studera på språkintroduktion. Informanterna upplever en frustration över att de inte 

lär sig svenska snabbare, vilket kan appliceras på det faktum att vissa lärare uttrycker en 

motvillighet till annat språkbruk än svenska, som i sin tur skulle kunna bidra till att 

eleverna inte får adekvat kännedom om hur deras språkinlärning gynnas av användandet 

av alla deras språkkunskaper. Begreppet en avbruten dåtid (ibid. s. 110) kan appliceras i 

sammanhanget eftersom det i intervjun visade sig att alla lärare inte uppmuntrar till 

användning av elevernas redan befintliga språkkunskaper. Detta reducerar möjligheten 

att förankra elevernas tidigare kunskaper till det som de ska lära sig på 

introduktionsprogrammet.  

      Under observationerna antecknades hur elevernas redan befintliga kunskaper om 

olika ämnesrelaterade aspekter togs hänsyn till under lektionerna. Intervjun gav 

liknande resultat eftersom det uttrycktes att lärarna alltid utgår från vad eleverna redan 

kan (Franker, 2013, s. 798–799; Emanuelsson, 2004, s. 105, 113; Sellgren, 2005, s. 259; 

Axelsson, 2013, s. 549). Upplevelserna som skulle kunna antas utifrån resultatet, är att 

det finns en vilja både hos läraren men även hos informanterna, att utgå från informant- 
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ernas tidigare ämneskunskaper. Detta kan synliggöras eftersom informanterna under 

intervjun redovisar att all kunskap de har är användbar i ämnesundervisningen. Genom 

att sätta ämnesrelaterade ord och praktiker i ett sammanhang möjliggörs elevernas till- 

varatagande av ny information (Ryoon, 2009). Att kontextualisera ord med handling 

som under observationen av kemilektionen sätts således något som förkommer inom 

ämnet i ett naturligt och autentiskt sammanhang. Detta undervisningsmoment visade sig 

under intervjun även förekomma med hjälp av bilder vilket kan bidra till att elever får 

möjlighet att använda både tidigare ämneskunskaper och språkkunskaper när bilder 

används som visuellt hjälpmedel (Lindberg, 2006, s. 88; Danielsson, 2011, s. 140). Det 

beskrevs hur vissa lärare ibland ber informanterna att berätta om ämnesrelaterade ord 

eller skeenden och delge vad ordet eller händelsen heter på deras andra språk. Under 

intervjun visade det sig att det finns en dubbelhet angående lärares uppmuntran till 

språkanvändning i klassrummet. Å ena sidan ställer vissa lärare frågor som uppmuntrar 

till att andra språk än svenska används, medan det å andra sidan råder en mono- 

lingvistisk norm i likhet med Lindqvists studie (2014, s. 107). 

      Informanterna redogör för att de emellanåt har användning av alla sina språk- 

kunskaper, men att de under vissa lektioner får tillsägelser om att prata på svenska när 

annat språk används. Nilsson Folke (2017, s. 109) beskriver hur eleverna önskar få mer 

hjälp i form av studiehandledare som kan översätta till deras andra språk. I denna studie 

anser eleverna istället att språkstödet skapar oreda på lektionerna och att eleverna pratar 

för lite svenska när översättningshjälp finns. Måhända att det finns organisatoriska 

olikheter mellan hur studiehandledning bedrivs och fungerar i grundskolans 

förberedelseklasser, till skillnad från gymnasieskolans språkintroduktionsprogram som 

denna studie avser, som kan förklara undersökningarnas skilda resultat. Även i detta 

finns en motsättning eftersom informanterna säger att de inte kommer lära sig svenska 

tillräckligt fort, om de exempelvis har språkstöd i klassrummet, samtidigt som de anser 

att de i vissa avseenden har nytta av att kunna prata med någon med samma 

språkkunskaper. Karlsson, Nygård Larsson och Jacobssons (2016, s. 47) studie visade 

att de flesta av kodväxlingsmomenten i den berörda klassen, handlade om 

ämnesrelaterade aspekter, vilket möjliggör utvecklingen av ämnet och språket, och 

därför är väsentlig för andraspråksutvecklingen såväl som ämnesutvecklingen. 

Informanterna i denna studie ger intryck av att ha en syn på svenska språket som mer 

värdefullt än deras andra språkkunskaper, förutom engelska som också har hög status. 

Följden blir att en monolingvistisk norm i klassrummet inte endast pådrivs av lärare 
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som förespråkar svenska i klassrummet, utan även av informanterna själva. I Lindqvists 

studie visade inlärarna att lärarna behöver tydliggöra svenska ords betydelser oftare och 

mer ingående (2014, s. 102). Detta synliggörs i denna studie när informanterna 

beskriver det som mer fördelaktigt för inlärningen, om lärarna försöker förklara svenska 

ord, istället för att exempelvis få hjälp med översättning av språkstöd. 

      Uppfattningen om att svenska lärs in snabbast på svenska kan antas ha sitt ursprung 

i elevernas utsagor om lärarnas inställning till flerspråkighet i klassrummet. Lindqvist 

(2014, s. 125–126) poängterar hur det måste finnas en uttalad, nyanserad 

undervisningsplan för flerspråkiga elever som genomsyrar hela skolverksamheten. 

Lektionerna som observerades tycktes tillåtande av användning av olika språk vilket 

utifrån gruppintervjun snarare tenderar vara undantag än regel. Först när fortbildning 

sker kontinuerligt om andraspråksinlärning, och en gemensam plan finns på skolan, kan 

problemen med att elevernas språkbruk hanteras olika beroende på lärare elimineras. 

Nilsson Folkes (2017, s.110) studie visar att deltagande elever ser skolgången i 

förberedelseklassen som en utdragen tid vilket även informanterna i denna studie 

uttrycker. Den utdragna tiden handlar i båda fallen om att förberedelseklass anses bidra 

till att inlärningen av svenska tar för lång tid och att det finns en frustration över att inte 

få studera på ett nationellt gymnasieprogram. Nilsson Folke (2017, s. 112) skriver i 

samma studie att de som arbetar inom skolvärlden måste ta elevernas egna utsagor i 

beaktning och arbeta efter dessa, eftersom det är eleverna själva som har svaren för vad 

som behöver förändras och utvecklas. Studiens syfte var att synliggöra upplevelser av 

ämnesundervisning på språkintroduktion, vilket bland annat är att de fem informanterna 

inte upplever annat språkbruk än svenska som fördelaktig för deras utveckling av 

målspråket. 

       Det ska poängteras att de samlade bedömningar och slutsatser som dras utifrån 

resultatet av denna studie inte är generella eftersom informanterna är fem till antalet och 

inte kan tala för alla elever på språkintroduktionsprogrammet. Det har visat sig, efter 

både observationerna och intervjun, att det finns händelser och utsagor som indikerar att 

informanterna skulle kunna anse att de har nytta av sina ämneskunskaper sedan innan. 

Däremot finns det vad, anbelangar informanternas språkliga färdigheter, en komplexitet. 

Dubbelheten i att lärare har olika syner på flerspråkig användning i klassrummet kan 

bidra till elevernas inställning till sina språkkunskaper. Att informanterna uttrycker en 

ovilja att prata andra språk än svenska, annat än i de få fall när de upplever att det är en 

hjälp, skulle kunna påvisa att det inte finns tillräcklig vetskap om hur aktivt nyttjande av 
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flerspråkighet som pedagogik är viktig för språkinlärningen (Bunar, 2010, s. 69; Reath 

Warren, 2016, s. 134–137). Ett antagande skulle kunna vara att om det fanns mer 

kunskap om flerspråkighet och om det tydliggörs för eleverna skulle det kunna förändra 

inställningen och motivationen till att studera språkintroduktion och till elevernas fler- 

språkighet som någonting positivt.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Metoderna som använts vid datainsamlingen fungerade övergripande på ett bra sätt men 

det finns utvecklingsmöjligheter. Metodkombination med triangulering var fördelaktigt 

i den mån att observationerna gav förslag till intervjufrågorna vilka möjliggjorde att 

informanterna hade autentiska sammanhang att relatera frågorna till. Valet att använda 

informanter som går i samma klass, och läser liknande ämnen vad gäller antal och kurs, 

har varit fördelaktigt för studien. Det ska poängteras att informanterna läser många olika 

ämnen och har generellt liknande skolbakgrunder vilket inte representerar den hetero- 

genitet som ofta är signifikant med elever på språkintroduktion. Informanterna som 

deltagit i studien har dock möjliggjort att olika svar på en och samma händelse har 

kunnat tas upp vilket kan ha resulterat i mer omfattande och djupare svar än om 

informanterna exempelvis gått i olika klasser. Även att intervjua informanterna i grupp 

var fördelaktigt, eftersom informanterna kan ha känt trygghet i att de kunde diskutera 

frågorna med varandra. 

      Grupprummet hade med fördel kunnat ligga mer avskilt eftersom en lärare kom in 

under intervjun och störde samtalet. Fler observationstillfällen på fler lektioner hade 

varit att föredra eftersom det hade kunnat ge ytterligare bild av hur ämnes- 

undervisningen bedrivs i fler ämnen. Angående valet av analysmetod ger den en i 

största mån rättvis bild av det informanterna beskrev under intervjun, eftersom även 

observationerna ofta kunde vägas in i tolkningen. Genom att utgå från öppen kodning 

och till slut vidare till selektiv kodning var det informanternas upplevelser som 

urskildes, vilket därmed uppfyller studiens syfte (Denscombe, 2016, s. 166). 

      Det ska poängteras att undersökningen fyller en kunskapslucka inom forsknings- 

fältet för ämnesundervisning på språkintroduktion ur elevers perspektiv. Utifrån hur 

studien har genomförts belyser undersökningen ett viktigt perspektiv för hur ämnes- 

undervisning för flerspråkiga bedrivs och hur den behöver utvecklas. 
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6.3 Vidare forskning 

I denna studie har några elevers upplevelser av ämnesundervisningen på språk- 

introduktionsprogrammet synliggjorts, vilket påvisar problematik med undervisningen 

som beskrivits ovan. Det skulle vara intressant att studera fler lektioner för att få ett 

ännu bättre grepp om undervisningssituationerna som uppstår. Det skulle kunna 

generera fler relevanta frågor från autentiska situationer, till en intervju med fler 

informanter än i denna studie. Det som också skulle kunna fylla denna forskningslucka 

är att undersöka huruvida fortbildning om språkutvecklande arbetssätt sker på skolor, 

eftersom det är något alla lärare och medarbetare på skolor behöver ha kännedom om. 

Att utgå från elevers upplevelser för att kunna se vad som brister från skolans sida, eller 

utförs bra, är således en idé för att synliggöra hur verksamheten förhåller sig till elever 

på språkintroduktion. 
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Bilagor 
Bilaga A Medgivandeblankett elev 

Medgivandeblankett elev 
Jag skriver en uppsats som handlar om hur elever som går språkintroduktion tycker att 

det är att läsa olika ämnen. Jag vill veta vad ni tycker om olika saker som har med er 

utbildning att göra. För att kunna göra studien kommer jag att vara med på en lektion 

och lyssna på vad ni gör på lektionen. Efter det vill jag intervjua er i grupp där ni får 

svara på mina frågor. Intervjun kommer ta ungefär 30–60 minuter och kommer spelas in 

för att jag ska kunna lyssna på vad ni sagt under intervjun. 

 

Inga namn kommer att nämnas i uppsatsen och inte heller vilken skola ni går på. All 

ljudinspelning och mina anteckningar kommer ligga på ett ställe som ingen annan vet 

om. När jag är klar med mitt arbete kommer ljudinspelningen och mina anteckningar 

förstöras så att ingen annan kan läsa det. Den enda förutom jag som kommer få höra vad 

ni säger under intervjun är min handledare Päivi Juvonen, eftersom hon är den som 

hjälper mig i mitt arbete med studien. Det är viktigt att ni förstår att det är ni själva som 

bestämmer om ni vill vara med och ingen annan. Skulle ni känna att ni helt plötsligt inte 

vill vara med får ni säga till så behöver ni inte vara med längre. Jag hoppas att ni vill 

vara med i min studie eftersom jag vill veta vad ni tycker om er utbildning! Vill du vara 

med kryssar du i den första rutan nedanför. 

 

Svarsblankett: 
 

o Ja, jag vill vara med i studien. Jag tycker det är okej att det jag säger används 
i studien. 

 
o Nej, jag vill inte delta i studien. 

 
Namnteckning:_______________________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande:___________________________________________________ 
 
 
Datum:_____________________________________________________________ 
 
Emilia Larsson, lärarstudent i svenska och svenska som andraspråk på 
Linnéuniversitet i Växjö 
Mail: el222tf@student.lnu.se 



 

 II 

 
Bilaga B Medgivandeblankett lärare 

Medgivandeblankett lärare 
Studien jag hoppas ni vill delta i handlar om vilka upplevelser elever på 

språkintroduktion har av ämnesundervisningen förutom svenska som andraspråk. För att 

bilda mig en uppfattning av undervisningen, och att få underlag till intervjun som 

eleverna kommer delta i, vill jag observera några lektioner som ni håller i. Studiens 

tillvägagångssätt är i enlighet med de forskningsetiska rekommendationerna från 

Vetenskapsrådet vilket innebär att ni kommer vara helt anonyma. Inga namn kommer 

därför nämnas i uppsatsen och inte heller vilken skola ni arbetar på. Observationen 

kommer att dokumenteras med skrift som efter studiens avslut kommer förstöras. Den 

som kommer ha tillgång till materialet förutom jag, är min handledare Päivi Juvonen. 

Det är ni som bestämmer om ni vill delta i studien. Känner ni att ni inte längre vill 

medverka får ni när som helst avbryta, men jag hoppas att ni vill vara delaktiga i min  

studie! Vill du vara med ber jag dig fylla i svarsblanketten. 

 

Svarsblankett: 
 

o Ja, jag vill delta i ovannämnda studie och tillåter att observation och 
dokumentation sker under berörda lektioner och att informationen därefter 
används i uppsatsen. 

 
o Nej, jag vill inte delta i studien. 

 
Namnteckning:_______________________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande:___________________________________________________ 
 
 
Datum:_____________________________________________________________ 
 
Emilia Larsson, lärarstudent i svenska och svenska som andraspråk på 
Linnéuniversitet i Växjö 
Mail: el222tf@student.lnu.se 
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Bilaga C Elevenkät 

1. Hur gammal är du? 
Svar:___________________________________ 
 
2. Vilka språk talar du? Ringa in de språk du talar 

     Arabiska               Dari             Persiska                  Somaliska 
Engelska               Kurdiska     Svenska 
Annat:_____________________________ 

 
3. Hur gammal var du när du kom till Sverige? 
Svar:___________________________________ 
 
4. Ungefär hur länge har du gått i skola i Sverige? 
Svar:_______________________________ 
 
5. När började du gå på språkintroduktion? Ringa in den termin du började på 
språkintroduktion 
 

Höstterminen 2015                                                Vårterminen 2016 
Höstterminen 2016                                                Vårterminen 2017 

           Höstterminen 2017 
 
6. Har du gått i skola i något annat land än i Sverige?  
Svar:___________________________________ 
 
7. Vilken klass var den senaste du gick i innan du började i svensk skola? 
Svar:___________________________________ 
 
8. Vilka ämnen läser du idag? 
Svar:__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
9. Är något ämne nytt för dig? 
Svar:________________________________________________________________ 
 
10. Går du på modersmålsundervisning? Ringa in ja eller nej 

Ja                  Nej 
 
11. Hur många gånger i veckan går du på modersmålsundervisning? 
Svar:___________________________________ 
 
12. Varför går du inte på modersmålsundervisning (om du inte gör det)? 
Svar:___________________________________ 
13. Har du studiehandledning på ditt modersmål? Ringa in ja eller nej 

Ja                   Nej 
 
14. I vilka ämnen?  
Svar:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Bilaga D Intervjufrågor  

Personliga data, vilka är informanterna, språk på fritiden, i hemmet?  
1. Berätta om hur ni tycker det är att gå på språkintroduktion!  
2. Vilka språk talar ni förutom svenska?  
3. Talar ni de andra språken än svenska som ni kan på fritiden? 
4. Vilka språk talar ni i hemmet?  
5. Pratar ni svenska med någon utanför skolan? 

Språkbruk i skolan som elev 
1. Pratar ni några andra språk än svenska i klassrummet? 
2. Är det modersmål eller andra språk ni talar då? 
3. Med vilka pratar ni på andra språk än svenska med i klassrummet? 
4. Brukar ni prata med varandra för att hjälpa varandra med uppgifter eller om 

annat? 
5. Tycker ni att ni får prata på de språk ni vill i klassrummet? 
6. Vill ni prata på andra språk än svenska i klassrummet? 
7. Finns språkstöd med på lektionerna som kan samma språk som ni kan? 

Vilka språk uppmuntrar lärarna och vad tycker eleverna om 
ämnesundervisningen? 

1. Under den lektionen jag observerade igår frågade läraren om ett nytt ord hen tog 
upp om det hette samma sak på de språk ni talar, tycker ni det är bra? 

2. Brukar läraren göra så?   
3. Under kemilektionen jag observerade igår, förklarade läraren ordet knall i 

knallgas för er, och sen fick ni jobba med det under laborationen och då pratade 
ni om ordet igen och vad det betyder. Tyckte ni att ni förstod ordet efter det?  

4. Brukar läraren göra så när hen ska förklara ord? 
5. Läraren tog också upp olika svåra ord när ni gick igenom power pointen och ni 

pratade om vad det betyder, tycker ni att det är bra att förklara nya ord på det 
sättet? 

6. Brukar läraren göra så när hen ska förklara ord? 
7. Tycker ni att läraren borde göra på något annat sätt när hen förklara nya ord? 
8. Brukar läraren fråga vad ni redan kan innan läraren berättar om någonting nytt? 
9. Känner ni att läraren bryr sig om det ni redan kan i de olika ämnena? 
10. Känner ni att ni kan använda era tidigare kunskaper och erfarenheter i olika 

ämnen? 
11. Finns det någonting annat ni vill ta upp och berätta om? 
12. Har ni några frågor till mig?  
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Bilaga E Enkätredovisning 

Table 1. Bakgrundsinformation informanterna 

Ålder 
(SD) 
Variation 

Ålder. Sv. 
(SD) 
Variation 

  IM 
 (SD) 
Variati
on 

   

17 
(0,7) 
16–18 

15,2 
(1,3)     
13–16 

4,2 
(1,64) 
3–7 

 
 
 

   
 

Ålder (informanternas ålder) Ålder. Sv. (Ålder när informanterna kom till Sverige) IM (Antal terminer 
informanterna gått på språkintroduktion 
 
 

 
Figur 2 Histogrammet visar vilka språkkunskaper informanterna har. Det ska tilläggas att anledningen till 
att endast en informant angett engelska och svenska (som samtliga informanter läser) kan vara av att de 
under enkätskrivningen trodde att andra språkkunskaper än engelska och svenska var i fokus.  
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Figur 3 Histogrammet visar hur många av informanterna som går/inte går på modersmålsundervisning. 
Det som inte framgår i histogrammet är att de informanter som går på modersmålsundervisning gör det en 
gång i veckan. De som inte deltar i undervisningen har antingen inte modersmålsundervisning på sitt 
språk, eller gått klart kursen i modersmål.  
 

 
Figur 4 Histogrammet visar hur många av informanterna som blir erbjudna studiehandledning på sina 
språk. Det som bör tilläggas är att om informanterna med möjlighet till handledning kan boka tid för att få 
hjälp med vilket ämne som helst, men ingen av de tre använder hjälpen. 
 

 
Figur 5 Histogrammet visar de ämnen som är nya för informanterna och hur många som varje ämne är 
nytt för. 
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Figur 6 Histogrammet visar antalet av informanterna som gått i skola i annat land där den som inte gjort 
det befunnit sig längst tid i Sverige. Två av informanterna gick upp till andra året på gymnasiet i ett annat 
land, en i nionde klass och en i åttonde klass. 

0	

1	

2	

3	

4	

5	

GåU	i	skola	i	annat	land	 Har	ej	gåU	i	skola	i	annat	land	

Tidigare	skolgång	


