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Sverige tar idag emot flyktingar från länder där analfabetism råder och i den svenska skolan 
får vi allt fler tonåringar som aldrig har gått i skolan förut. Syftet med denna uppsats är att låta 
en av dessa tonåringar, Tamara, beskriva hur hennes språkveckling sker och vilka faktorer 
hon upplever som gynnsamma för hennes språkutveckling. Det yttersta syftet med arbetet är 
att få kunskap om vilken typ av undervisning som kan stödja illitteratas språkutveckling.  För 
att få svar på dessa frågor har jag genomfört en longitudinell, kvalitativ och delvis etnologisk 
studie. Jag har intervjuat Tamara vid fem olika tidpunkter med hjälp av tolk. För att få ett 
bredare perspektiv på hennes inlärning och situation i skolan har jag även intervjuat hennes 
klasslärare och modersmålslärare  
 
Resultatet visar att Tamara har både bra och dåliga förutsättningar för att lära sig det nya 
språket. Det positiva är att hon har viljan, motivationen och styrkan att lära sig läsa och 
skriva. Hon tar själv initiativ till sin inlärning genom att t.ex. ta hem extra läxor. Hon känner 
en trygghet och har förtroende för sin klasslärare. Tamara har en positiv inställning till det nya 
språket samt är mogen för sin ålder. Det negativa är att hon går i en skola där det inte finns 
några svenska barn samt att hon bor i ett segregerat område där kontakten med svenskar är 
minimal. Därigenom är hennes inflöde av svenska språket är begränsat. Hon tittar på svenska 
program och läser svenska böcker, men frågan är om det är tillräckligt. Hon upplever att 
hennes språkveckling förbättras när hon nyttjar den muntliga kommunikationen, något som 
hon är van vid från hemlandet. I skolan upplever Tamara att det är lärorikt att få återberätta en 
bok som hon har läst för en lärare, vilket hennes klasslärare försöker använda i sin 
undervisning. En annan slutsats är att undervisning har stor betydelse för Tamara med tanke 
på att Tamaras inflöde av det nya språket till stor del sker i klassrummet. 
 
 
Nyckelord: språkutveckling, SFI-elev, inre och yttre resurser, alfabetisering, illitterat  
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1. Inledning 
 

Hösten 2007 blev jag som lärarstudent erbjuden av en skola i södra Sverige att arbeta med ett 

antal elever i ämnet svenska som andraspråk. En av dessa elever var en blyg och tystlåten 

somalisk flicka i yngre tonåren. Jag väljer att kalla henne Tamara. Jag blev mycket fascinerad 

av och nyfiken på denna unga flicka. När hon kom till Sverige kunde hon varken skriva eller 

läsa på sitt första språk. Hon hade inte gått i skola i hemlandet. Första gången jag träffade 

henne hade hon bott i Sverige i sex månader. Hon bor med sin biologiska mamma, styvpappa 

och halvsyster i ett bostadssegregerat område nära sin skola. En av mina arbetsuppgifter var 

att ge henne extra undervisning i svenska som andraspråk tre dagar i veckan. Jag arbetade 

med Tamara i ca två månader. Eftersom Tamara inte kan läsa, skriva och räkna är hon inte en 

vanlig andraspråkselev. Som pedagog kände jag mig frustrerad många gånger över att jag inte 

hade tillräckligt med kunskaper om alfabetisering i min lärarutbildning. Under tiden som jag 

arbetade med henne väcktes många frågor hos mig. Hur ska jag som pedagog bemöta Tamara 

i min andraspråksundervisning? Hur går inlärningen till hos en tonårig som just  har börjat 

lära sig att läsa och skriva? Hur ska jag lyfta fram hennes erfarenheter och kunskaper i min 

undervisning? Alla frågor är viktiga att ställa och få besvarade med tanke på att Sverige idag 

tar emot flyktingar från länder där det råder analfabetism2. Min förhoppning med denna 

uppsats är att öka kunskapen om och få en insikt i hur språkutvecklingen går till hos en 

tonårig analfabet.  

 

1.1 Bakgrund 

I Expressen-artikeln ”Antal asylsökande ökade med 49 procent” framkommer det att 

Migrationsverket har beräknat att 36 207 asylsökande hade anlänt till Sverige år 2007. Av 

dessa var 3349 somalier. En av dessa 3349 somalier är den person som jag tänker göra en 

fallstudie av. Till skillnad från förra året har antalet tredubblats enligt Migrationsverket 

(Expressen 2008). Eftersom vi tar emot många människor från illitterata kulturer finns det 

anledning att alla lärare bör få kunskap om hur de ska bemöta dessa människor.  

 

                                                 
2 Analfabetism betyder att en person inte kan läsa och skriva. Begreppet förklaras mer utförligt i avsnittet 2.1. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Mitt övergripande syfte är att få en bild av hur en illitterat tonåring med andra kulturella och 

sociala erfarenheter än de svenska kan alfabetiseras samtidigt som hon lär sig svenska. Med 

andra ord hur en ung tonårig anpassar sig från en icke läsandets värld (ett oralt samhälle) till 

en läsandets värld (ett litterat samhälle) (se vidare Ong 1990).   

Mina frågeställningar är: 

• Hur kan en illitterat somalisk flickas andraspråkutveckling beskrivas? 

• Vilka yttre och inre resurser är gynnsamma för en illitterat tonårings inlärning? 

• Hur kan undervisningen stödja en illitterat tonåring i hennes språkutveckling? 

1.3 Disposition av uppsatsen 

Jag börjar med att introducera och definiera centrala begrepp som kommer att användas 

genomgående i uppsatsen. Därefter redovisar jag tidigare forskning kring yttre och inre 

resurser som påverkar en analfabets språkutveckling. Jag hänvisar till Qarin Franker, Lisbeth 

Sachs och Eija Kuymcus studier. Jag redovisar forskningen ur två perspektiv: inre och yttre 

resurser. Därefter avslutar jag med forskning kring andraspråksinlärning. I teoriavsnittet 

presenterar jag mina teoretiska utgångspunkter som baseras på Åke Vibergs modell om 

andraspråksinlärning, Stephen Krashens hypoteser om språkinlärning, Lev Vygotskijs 

utvecklingsteori och Mikhail Bakthins teori kring dialog. Metodavsnittet inleds med en 

presentation av Tamara, varefter själva metoden för studien beskrivs.   

I resultatavsnittet redovisar jag mina data utifrån mina fem intervjuer med Tamara och 

intervjuerna med hennes lärare. Kapitlet avslutas med en diskussion kring tolkens 

översättning och transkribering. Analysdelen presenteras utifrån två perspektiv, inre och yttre 

resurser. Varje avsnitt har underrubriker som utgår från de intervjuer som jag har haft med 

Tamara och hennes lärare. Jag har valt att strukturera analysdelen i två avsnitt. Första avsnittet 

skildrar (utifrån intervjuerna) vilka inre resurser Tamara har. Data knyter jag an till teorierna. 

Andra avsnittet behandlar Tamaras yttre resurser som jag även här knyter an till teorierna. I 

följande kapitel presenterar jag mina slutsatser och svarar på mina frågeställningar. Därefter 

resonerar jag kring svagheter och styrkor i uppsatsen. Jag väljer att avsluta kapitlet med ett 

kort avsnitt om vidare forskning.  



 7

2. Centrala begrepp 
 
I detta kapitel definieras de begrepp som förekommer i studien.  

2.1 Analfabet  

Enligt Nationalencyklopedin betyder analfabet ”en person som inte kan läsa och skriva” 

(Nationalencyklopedin 2008). UNESCO har beräknat att 40–50 % av jordens vuxna befolk-

ning är analfabeter. I Afrika räknar UNESCO med att 70 till 80 % av befolkningen är 

analfabeter. De flesta bor på landsbygden och den största gruppen är kvinnor. UNESCO är en 

organisation som länge har bedrivit en kamp för att utbilda människor i fattiga länder 

(Nationalencyklopedin 2008).   

 

I Europaparlamentets resolution om analfabetism och social utslagning (2001/2340(INI)) 

fastslås:  

 
A. Att kunna läsa och skriva är en grundläggande rättighet. 
B.  Möjligheten att lära sig läsa och skriva bör erbjudas alla såsom en grundläggande rättighet. Lärare och 
föräldrar bör inse sin sky 
ldighet att se till att alla tar tillvara denna möjlighet. 
C.  Arbetet mot analfabetismen är absolut nödvändigt, eftersom det förverkligar och utökar individens frihet 
och skapar möjligheter för att alla skall ha samma grundläggande rättigheter. 
D.  Det är inte bara på lärare och annan undervisningspersonal som det kommer an att bekämpa 
analfabetismen, utan hela samhället måste medverka i samförstånd. 
  (Europaparlamentets resolution om analfabetism och social utslagning) 
 

Resolutionen handlar inte bara om individens rättigheter att få lära sig läsa och skriva utan 

även om samhällets ansvar att bekämpa analfabetismen. I min uppsats kommer jag att 

använda mig av nationalencyklopedins definition: En analfabet är en person som inte kan läsa 

och skriva.   

2.2 Litteracitet/Alfabetisering 

Begreppet litteracitet har många olika definitioner. På 1970-talet kom UNESCO överens om 

en definition av begreppet litteracitet. Litteracitet handlar om ”aspekter på muntligt formellt 

språk, grundläggande färdigheter i matematik och att kunna använda sina läs-, skriv- och 

räknekunskaper praktiskt” (Franker 2004: 678). Litteracitet finns i två steg baslitteracitet och 

funktionell litteracitet. Baslitteracitet innebär att en person kan läsa och skriva en enkel text 

med ett känt innehåll (UNESCO 2001:11). Funktionell litteracitet är sådan förmåga ”som 
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även innefattar förmågan att använda läsning och skrivning i praktiska situationer i samhället” 

(Franker 2004:680). 

 
I västvärlden styrs människan av medier där vikten av att förstå, tolka och koda av bildernas 

budskap (Franker 2004). Det kallas för visuell litteracitet. I uppsatsen kommer fokus att ligga 

på visuell litteracitet. Franker anser att det är svårt att tolka bilder som är skapade i ett socialt 

eller kulturellt sammanhang, som vi inte är bekanta med (2004:681–2). I alfabetiserings-

undervisningen används bilder regelbundet i avsikt att skapa gynnsammare förutsättningar för 

dialogen mellan pedagogen och inläraren eftersom det inte finns ett gemensamt språk för båda 

parterna. När pedagogen visar ett antal bilder som skildrar en  sammanhängande händelse-

kedja tenderar inlärarna att se varje bild för sig. Det händer att sådana misstolkningar 

förekommer i undervisningen (a.a:682–3). Begreppen alfabetisering och visuell litteracitet 

kommer att behandlas i uppsatsen. Min definition av alfabetisering är att ”en person lär sig att 

läsa och skriva en enkel text med ett känt innehåll”. Min definition av begreppet visuell 

litteracitet är ”förmågan att tolka och koda av bildernas budskap”.  

 

2.3 Inre och yttre resurser 
Begreppen inre och yttre resurser kom till under ett seminarium på universitetet. Diskussionen 

kretsade kring Vibergs modell för andraspråksinlärning, hur man kunde dela in faktorerna i 

modellen utifrån två perspektiv, inre och yttre resurser (se avsnitt 4.1). Yttre resurser är de 

som kretsar kring individen såsom undervisningen och den sociala situationen medan inre 

resurser är de tillgångar varje individ bär med sig. Det kan vara kunskaper, erfarenheter och 

egenskaper. Dessa två infallsvinklar har jag tillämpat i Vygotskijs utvecklingsteori (se avsnitt 

4.3).    
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3. Teoretisk bakgrund: Yttre och inre faktorer hos 
språkinläraren 
 
I detta kapitel redovisar jag forskning ur två perspektiv: yttre och inre resurser. Med yttre 

resurser menar jag det som kretsar kring individen.  Här presenterar jag fem avsnitt: arvet från 

den orala traditionen, symboler, undervisningen för analfabeter, resurs- och bristperspektiv 

och pedagogens ansvar. Avsikten är att ge en inblick i analfabetens värld, men även att öka 

förståelsen för hur människor i illitterata samhällen låter vardagen kretsa kring muntlig 

kommunikationen mellan individer. I avsnittet om symboler belyser jag flera exempel på 

visuell litteracitet, hur symboler kan tolkas och förstås av analfabeter. I de tre sista avsnitten 

visar jag hur undervisningen för analfabeter kan se ut i våra svenska skolor och hur en 

pedagog bör lyfta fram inlärarnas resurser i undervisningen. Det andra perspektivet är inre 

resurser, d.v.s. de tillgångar i form av kunskap, erfarenheter och egenskaper som finns hos 

varje individ. Som avslutning redovisar jag kort aktuell forskning om andraspråksinlärning.  

3.1 Yttre resurser 

3.1.1 Arvet från orala traditionen 

De flesta analfabeter kommer från muntliga samhällen. Enligt Eija Kuyumcu (1994) sker 

informationsöverföringen enbart via tal i den orala (muntliga) traditionen. Det gäller även 

kunskapsöverföringen. Kuyumcu beskriver hur människor i orala samhällen samlas för att 

utbyta information, nyheter, tankar och erfarenheter eller enbart umgås med varandra. 

Människorna är beroende av den fysiska närheten och den dagliga kontakten. Dessa drag är 

karakteristiska för de orala samhällena. När det gäller berättartraditionen anses en god historia 

vara bunden till individens kultur. Berättelserna kan ses som underhållande, viktiga eller 

upplysande för människorna. Det kan hända att åhöraren avbryter berättaren för att ställa 

frågor, kommentera, komplettera med egna tankar eller roliga kommentarer, menar Kuyumcu.  

 

Lisbeth Sachs (1986) har genomfört en studie om hur alfabetiseringsundervisningen 

förknippas med människans kultur och tänkande. Sachs informanter är analfabetiska kvinnor i 

olika åldrar från Turkiet. Sachs berättar att kvinnorna kommer från samhällen där kvinnan har 

ansvar över hushållet. I hemlandet levde de turkiska kvinnorna för det mesta i större eller 

mindre kollektiv. De hjälpte varandra med bl.a. matlagning, bakning samtidigt som de utbytte 

nyheter med varandra. Det kunde hända att brev från släktingar utomlands lästes upp av den 



 10

som kunde läsa. Sachs kallar breven för ”by-brev”. Breven lästes upprepade gånger och 

kvinnorna repeterade brevens innehåll högt för varandra. På så sätt ”läste” de breven för 

besökande (Sachs 1986:19-21).  

3.1.2 Symboler 

Sachs tar upp flera svårigheter som framkom i undersökningen. Många av Sachs informanter 

upplevde att det var bekymmersamt att tolka och förstå bildens budskap, dvs. visuell 

litteracitet. Sachs illustrerar begreppet med en händelse som uppstod under en lektion. En 

lärare försöker förklara division på tavlan med hjälp av att rita en cirkel som ska föreställa en 

paj. En av kvinnorna protesterar. Hon slår handen i bordet och framför att pajen ska vara på 

bordet. Läraren försöker förklara gång på gång att cirkeln ska föreställa en paj men hur än 

läraren försökte resonera med kvinnorna gick de inte med på resonemanget (Sachs 1986:31–

32).  

 

Undersökningen visar också att Sachs informanter har bekymmer med att lära sig de svenska 

och turkiska bokstäverna. Bokstaven Ö associerar kvinnorna med tjurens ögon medan 

bokstaven Y relateras till en gubbe med öppet huvud. Bokstaven G förknippar informanterna 

med en gubbe med stängt huvud. Bokstäverna och symbolerna konkretiseras av kvinnorna. 

Detta bidrog till att inlärningen försenades, menar Sachs. En av de turkiska kvinnorna berättar 

att när hon för första gången bestämde sig för att ta bussen till sitt arbete fick hon ta hjälp av 

sin man. För att känna igen bussen lärde hennes man henne att åka med bussen som har ett 

ägg på framsidan (nummer 540). De övriga bussarna hade andra figurer på framsidan. Med 

hjälp av dessa figurer lärde sig kvinnan att känna igen ”äggbussen” som hon kallade den 

(a.a.:24). 

 

Sachs visar i undersökningen hur informanterna hade svårigheter med att handskas med 

pengar i början av vistelsetiden i Sverige. De kunde ge sina barn över tio kronor varje dag till 

godis. De betalade alltid med en hundrakronorsedel trots att köpen var på mindre belopp och 

även om de hade växelpengar.  En del av kvinnorna handlade genom att gå in och ut i affären 

tills pengarna var slut (a.a:28-29). 

 

Sammanfattningsvis uppvisar Sachs studie att analfabeter tenderar att se bilder, bokstäver, 

siffror ur en annan synvinkel än vad litterata gör, vilket berör även min informant. De fyra 

ovannämnda situationerna skildrar analfabetens vardag i det nya samhället. En pedagog som 
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har analfabeter i sin klass måste vara medveten om hur han/hon ska kunna främja sina elevers 

språkutveckling.    

3.1.3 Undervisning för analfabeter  
Qarin Franker och Ingrid Skeppstedt har arbetat med ett stort projekt som handlar om att 

kartlägga alfabetiseringsundervisningen i de fem nordiska länderna. Syftet med projektet är 

att beskriva hur länderna organiserar sin alfabetiseringsundervisning samt redovisa en 

jämförelse mellan länderna. Målet med undersökningen är att den ska påverka och leda till 

”en gemensam policy som vilar på en vetenskaplig grund” (2007:10). I rapporten 

framkommer att alla de nordiska länderna arbetar på olika sätt. I Danmark och Norge strävar 

regeringen efter att få ut alla flyktingar och invandrare i arbetslivet. Undervisning i det nya 

språket tillsammans med arbete ska främja integrationen och öka individens möjligheter till 

att kunna försörja sig själv. Sverige strävar efter att ”förbättra introduktionen för nyanlända 

invandrare, effektivare utbildning i svenska, kompletterande utbildningar, validering av 

utländsk kompetens och åtgärder för att underlätta för arbetsgivarna att anställa personal” 

(2007:12).  Alla länder framhåller vikten av en nordisk samsyn. 

 

Eija Kuyumcu (1994) visar att arbetssättet i klassrummet spelar en väsentlig roll i inlärning 

hos analfabeter: 
De kognitiva funktioner som är nödvändiga för inlärningen fungerar sämre på ett språk som man inte till 
fullo behärskar. I en undervisning som sker på ett andraspråk måste flera inlärningsprocesser ske parallellt: 
ett nytt språk måste läras in samtidigt som man lär sig läsa och skriva. Men deltagaren måste också lära sig 
att tänka i nya banor för att tolka budskap i det som diskuteras eller läses i skolan. 
     (Kuyumcu 1994:159) 
 

Vidare talar Kuyumcu om den muntliga kommunikationen. Det handlar om att bl.a. kunna 

presentera sig själv, presentera sitt ärende och avsluta ett samtal. Kuyumcu ger exempel på 

undervisningen för analfabeter. Hon menar att undervisningen kan innehålla olika teman där 

inlärarna till exempel får lära sig personuppgifter, att handla, hur närmiljön ser ut men även 

likheter och olikheter mellan hemlandet och det nya landet.  Detta kan ske med hjälp av olika 

dramatiska framställningar som inlärarna får spela upp. Kuyumcu betonar att om pedagogen 

bestämmer sig för att använda sig av temat mat och dryck är det lämpligare att visa föremålen 

än att bara diskutera dem. Hon menar att bilder också är ett bra hjälpmedel för inlärarna. När 

inlärarna hör eller pekar på föremålet främjas associationerna. Vidare markerar Kuyumcu att 

inlärarna måste ha vad hon kallar fasta strukturer. Det är betydelsefullt att pedagogen skapar 

rutiner. Hon ger exempel som att pedagogen varje morgon inleder med dagens datum, dagens 

väder och hur inlärarna mår. Att låta inlärarna skriva ner de samtal som uppstod under ett 
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rollspel är en gynnsam metod för inlärarna. Det positiva med arbetssättet är att inläraren får en 

insikt i att den skrivna texten förmedlar ett budskap. Enligt Kuyumcu (1994) är det 

grundläggande att arbetssätten har en koppling till verkligheten utanför skolan. På så sätt 

upplever inlärarna att de kunskaper och färdigheter som de får i skolan kan komma nytta till 

nytta utanför skolan (1994:160–162).  

3.1.4 Resurs- eller bristperspektiv 

Som jag nämnde tidigare är det betydelsefullt att ta tillvara elevernas resurser som de har med 

sig i undervisningen. Franker nämner att det finns en risk att inlärarna upplever sig gå från att 

vara sakkunniga till odugliga. Franker menar att många andraspråksinlärare har erfarenhet av 

att lära sig nya språk genom muntlig kommunikation. Ett sätt som gynnar alfabetiserings-

undervisningen är att skapa en balans så att ”en mer formell språkinlärning, baserad på 

medveten kunskap, förklaringar, regler och modeller och en mer informell kommunikativ 

inlärning ger deltagarna bättre förutsättningar för att utveckla sitt språk” (Franker 2004:699). I 

undervisningen är det viktigt att man som pedagog väver in inlärarnas kunskaper och 

erfarenheter av att tala svenska (a.a:699). 

 

3.1.5 Pedagogens ansvar och didaktiskt perspektiv 

Franker framhåller att det inte bara är pedagogens attityd som är den centrala faktorn för att 

inlärningen skall bli berikande för inlärarna, utan pedagogen måste även lyfta fram elevernas 

resurser i undervisningen (2004). Undervisningen skall kännas meningsfull och användbar för 

inlärarna. Det är viktigt att materialet inte är det ”traditionella”, menar Franker. Som tidigare 

nämndes ska materialet vara bundet till samhällslivet. Att kunna fylla i en bankblankett eller 

göra studiebesök i olika affärer kan vara lärorikt för inlärarna. Franker menar att det kommer 

att höja inlärarnas motivation och självförtroende. Vidare talar Franker om ansvaret som 

pedagogen har inför sina elever. Man måste få eleverna att känna sig delaktiga i 

undervisningen och själva ta ansvar för sin egen inlärning. Det leder till en ökad medvetenhet 

hos pedagogen om inlärarnas situation (a.a:702-704). Samtidigt har en studie av Horsman 

(1986) visat att användandet av inlärarnas identitet i undervisningen inte alltid ger en bra och 

lärorik undervisning. Franker (2000) hänvisar till Horsman (1986), en forskare från Kanada 

som har bedrivit en undersökning om utländska kvinnor som följer en kurs i läsning och 

skrivning.  Undervisningen var förknippad med kvinnornas identitet: barn och vård. Studien 

visade tydligt att kvinnorna tyckte att pedagogernas fokus låg i fel riktning. Kvinnorna ville 
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bort från hemmet och såg kursen som ett sätt att komma ifrån hemmet och stärka sina 

identiteter (Franker 2000:71). Sammanfattningsvis handlar yttre faktorer om allt som kretsar 

kring individen, medan de inre faktorerna är det som ligger hos individen.  

3.2 Inre resurser 

3.2.1 Från konkret tänkande till abstrakt tänkande 
Qarin Franker (2000) refererar till Ong och Goody som konstaterar att när analfabeter börjar 

lära sig att läsa och skriva förändras individens tänkande. Franker illustrerar resonemanget 

med en undersökning som gjordes av Luria på 1930-talet i Uzbekistan. Undersökningen 

visade hur icke läs- och skrivkunniga och hur läs- och skrivkunniga ”förhöll sig till det 

logiska tänkandet och det abstrakta tänkandet” (Franker 200:69). Lurias studie visade att 

tänkandet hos icke skriv- och läskunniga förändrades genom att tänkandet övergick från 

”konkret och situationsbundet till abstrakt och kontextfritt” (a.a.).  

 

Enligt Kuyumcu är språket flyktigt och det existerar bara så länge orden framförs och så länge 

någon kommer ihåg innehållet. ”Ord är tolkningar av ljud man hör och de har sitt fäste i den 

verkliga situationen” (1994:135) samtidigt som ”tänkande och uttryckssätt anses vara mer 

situationsbunden än abstrakta. Det innebär att en idé eller tanke är bunden till en viss situation 

eller kontext i stället för att existera utanför den” (a.a.:136). Kuyumcu belyser påståendet med 

ett exempel: när en lärare skrev på tavlan ”Dörren är brun” kunde inte inlärarna gå med på det 

på grund av att dörren i klassrummet var blå. Inlärarna kunde inte ens i fantasin tänka sig att 

dörren var brun. 

 

Något som är karaktäristiskt för kvinnor från orala samhällen är att de kan hålla stora 

kvantiteter av information i huvudet utan yttre stöd. Det framkommer hos Sachs (1986) 

informanter. Tack vare koranläsningen som handlar om att lära sig verser ur Koranen utantill 

har Sachs informanter utvecklat denna kompetens. Det bekräftas av Walter J. Ong (1990) som 

påstår att ”man vet det man minns” (1990:46). Eftersom skriftliga texter inte existerar i orala 

samhällen tenderar människorna att använda sig av olika stöd för att återberätta det de minns 

menar Ong. Människorna använder sig av ”minnestekniska mönster, utformade för att göra en 

muntlig upprepning möjlig. Tanken måste formas enligt starkt rytmiska, väl avvägda mönster, 

i upprepningar och antiteser, i allitterationer och assonanser, i epitetiska och andra formel-

artade uttryck i standardiserade teman ” (a. a:47) (för en översikt se Ong 1990). 
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3.2.2 Abstrakt tänkande  
Kvinnorna i Sachs undersökning visar matematiska förmågor. En av kvinnorna i Sachs 

undersökning berättar att när kvinnans man emigrerade till Sverige fick hon för första gången 

i sitt liv sköta familjens ekonomi. Kvinnan lärde sig att hålla reda på antalet får som fanns på 

gården men också hur många lamm som föddes.  
Hon lärde sig att räkna hur stor del av tackorna i fårhjorden som fick lamm, hur många av lammen i 
förhållande till helheten som skulle slaktas, hur mycket mjölk det i genomsnitt blev per vuxen tacka och även 
förtjänst på yoghurt och ost som hon ibland sålde på torget.   

(Sachs 1986:22) 
 

Alla kvinnans beräkningar gjordes genom huvudräkning. På alfabetiseringsskolan i Sverige 

fick hon se sina beräkningar i siffror på ett papper. Till en början upplevde kvinnan 

svårigheter i att förstå de fyra räknesätten. Men kvinnans kompetens var att hon kunde lyssna 

samtidigt som hon talade, vilket är ett av kännetecknen för en som kommer från ett oralt 

samhälle (a.a:23).  

3.2.3 Motivation  
Även Viberg tar upp yttre och inre faktorer som kan påverka inlärning (1987). En av de inre 

faktorerna är avsikten att stanna (s.87). Många flyktingar som är bosatta i Sverige talar ofta 

om att återvända till hemlandet. Viberg menar att den inställningen naturligtvis påverkar 

motivationen att lära sig det nya språket. Motivationen sammankopplas med attityden till 

målspråket. Motivationen talar om inlärarens avsikt att lära sig men också hur mycket tid och 

energi inläraren väljer att lägga ner på för att lära sig. Integrativ motivation handlar om att 

inläraren väljer att lära sig målspråket för att kunna socialiseras med målspråkstalarna. 

Instrumentuell motivation innebär att inläraren vill lära sig målspråket för att kunna få jobb 

eller studerar vidare (Viberg 1987:100-102 ).  

 

Viberg betonar att barnen tenderar att anamma sina föräldrars och vänners attityder. Vidare 

talar han om olika typer av attityder. Det är inlärarens attityd till målspråkstalarna och till sina 

landsmän som i synnerhet är grundläggande. Det handlar om positiv och negativ inställning 

till målspråkstalarna och den egna gruppen. Attityd och motivation hör ihop, anser Viberg 

(1987:102).    

3.2.4 Den kognitiva utvecklingen hos ungdomar 
Philip Hwang och Björn Nilsson (2003) diskuterar den kognitiva utvecklingen hos ungdomar 

som är mellan 13-20 år.  Författarna hänvisar till Jean Piagets teori om ungdomars tänkande. 

Piaget anser att tonåringar kan skifta mellan abstrakt och konkret tänkande. De har förmågan 
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att kunna granska sitt eget tänkande men även ”bearbeta information, lagra den och använda 

den vid exempelvis problemlösning” (Hwang & Nilsson 2003: 234-235). Ungdomar mellan 

13 och 20 års ålder har en stor minneskapacitet som gör att de bl.a. kan planera och 

strukturera information. Med hjälp av tillvägagångssätten kan de hitta lösningar till olika 

situationer och problem (för en översikt se Hwang & Nilsson 2003).  

 

Sammanfattningsvis handlar inre faktorer om hur en individs tänkande förändras och skiftar 

när den sociala miljön (yttre faktorer) blir annorlunda. Motivationen hos individen är en 

drivande faktor som avgör om individen väljer att förändra sin situation till det bättre. 

Forskningen visar att alfabetiseringsundervisningen skiljer sig markant från den vanliga 

traditionella språkundervisningen samt att det finns skillnader mellan analfabeters tänkande 

och de litteratas tänkande. Forskningen klargör hur individens inre och yttre resurser påverkar 

hennes eller hans språkutveckling. Vissa forskare hävdar att en eller flera faktorer är starkare 

än andra. Med tanke på att Sverige förväntas ta emot flyktingar från Somalia, där det råder 

analfabetism, är det därför en betydelsefull forskningsuppgift att försöka få kunskap om vilka 

inre och yttre resurser som finns hos en somalisk flicka i yngre tonåren.      
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4. Teoretiska utgångspunkter: Inre och yttre resurser 
Jag kommer att redovisa fyra olika teoretiker. Mina utgångspunkter är Vibergs modell som 

visar inre och yttre faktorer som inverkar på den kommunikativa kompetensen hos 

andraspråkinlärare, Krashens hypoteser kring språkinlärning, Vygotskijs teori om Zone of 

Proximal Development och Bakhtins teorier om dialogicitet. Samtliga framhåller hur viktigt 

samtalet och dialogen tillsammans med interaktionen är för andraspråksinlärning. Teorierna 

och hypoteserna bildar basen för min studie av Tamara samt mina utgångspunkter för att 

kunna besvara mina frågeställningar i analysdelen.  

4.1 Åke Viberg: Andraspråksinlärning 
 

 
(En schematisk modell av språkinlärning av Åke Viberg 1994:16)  

 
 
Viberg (1994) lyfter fram de grundläggande faktorerna för att andraspråkinlärare ska utveckla 

kommunikativ kompetens. Den sociala situationen handlar bl.a. om huruvida inlärarens 

bostadsmiljö är segregerad eller integrerad med svenskar men även om inläraren umgås eller 

talar med målspråkstalarna. Gällande undervisning är det den traditionella undervisningen 

Viberg utgår ifrån. Där måste eleven med svenska som andraspråk ges ett skiftande inflöde av 

svenska för att kunna använda målspråket i olika miljöer och situationer men också med olika 

samtalspartner. Detta kallar Viberg för språkanvändningsmönster. Inlärning syftar till 

inlärningsprocesser som utspelar sig hos varje individ menar Viberg.  

 
Inlärningen består i att inläraren ur inflödet extraherar språkliga former och mönster och på grundval av dessa 
bygger upp en mental representation av målspråket  

(Viberg 1994:17)  
 

Motivation, ålder, inlärningsstil och allmän intelligens skiftar från inlärare till inlärare. Dessa 

fyra faktorer väljer Viberg att kalla för individuella skillnader. Tvärspråkliga drag beskriver 
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relationen mellan förstaspråkets och andraspråkets struktur. Viberg syftar på positiv och 

negativ överföring, transfer. Transfer är när vissa drag från förstaspråket överförs till 

andraspråket. Negativ transfer är bl. a. när vissa dragen från första språket inte stämmer 

överens med andraspråket. Viberg poängterar att inlärning sker genom en utveckling som 

pågår under en lång period där pedagogen intervjuar inläraren (Viberg 1994:17). Alla 

faktorerna skall leda till utveckling av den kommunikativa kompetensen.  

 
Med hjälp av den kommunikativa kompetensen som redan byggs upp kan inläraren 
kommunicera på målspråket och tolka och producera nya yttranden (utflöde, ”output”)”. 
       

(Viberg 1994:17) 
 
Jag väljer att tolka och dela in dessa sex aspekter som inre och yttre faktorer. De yttre 

faktorerna är social situation, undervisning, vilka ger språkanvändningsmönstret. De inre 

faktorerna är inlärning, individuella skillnader och tvärspråkliga drag.  Vibergs inre och yttre 

faktorer kommer att vara mina verktyg i analysdelen. Jag kommer att beakta alla faktorer 

utom språkanvändningsmönster och tvärspråkliga drag.  

4.2 Stephen Krashens hypoteser om språkinlärning 

Stephen Krashen har utvecklat fem hypoteser om språkinlärning (Tingbjörn 1994). De är the 

acquistion and learning Hypothesis, the natural order hypothesis, the monitor hypothesis, the 

input hypothesis och the affective filter hypothesis. Två av dessa kommer att demonstreras i 

den här studien. Den första hypotesen är the acquisition and learning Hypothesis 

(språkförvärvs- och inlärningshypotesen). Denna hypotes inriktar sig mot elever som lär ett 

andraspråk vilket stämmer överens med min informant. Acquisition handlar om omedveten 

språkinlärning som sker genom interaktion. Eleven utvecklar en känsla för vad som är rätt och 

fel i språket utan att eleven kan förklara varför ett visst språkuttryck är korrekt. Det är så ett 

barn lär sig sitt förstaspråk, anser Krashen. Learning står för inlärning genom traditionell 

språkundervisning och refereras till som medveten språkinlärning. Det är pedagogen och 

pedagogens hjälpmedel som bestämmer förutsättningar för elevens lärande. Krashen menar att 

den traditionella undervisningen innefattar regler för korrekt språkbruk. Han anser att många 

språklärare lägger för mycket tid på att rätta elevens grammatiska fel och har förväntningar på 

att eleven ska korrigera felen och lära sig de grammatiska reglerna. Krashen påpekar att 

undervisningen kan leda till inlärning i en naturlig situation som t.ex. ”kan du öppna dörren”. 

Men då förutsätts det att det finns inflöde som leder till acquisition (Tingbjörn 1994:106–

107).  
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En annan hypotes är The Affective Filter Hypothesis (hypotesen om det affektiva filtret). Här 

är det är elevens attityd som ligger i fokus. Krashen påpekar att om inläraren har en positiv 

attityd till att lära sig målspråket är det affektiva filtret lågt. Men om inläraren känner 

”osäkerhet, obehag och ängslan inför inlärning” (Tingbjörn 1994:105) har inläraren ett högt 

affektivt filter. Med andra ord måste eleven känna tryggheten i sin inlärning för att den ska 

vara effektiv. Krashen poängterar att om inlärning skall ske ”är det nödvändigt att elever inte 

blir korrigerade på ett sätt som de upplever som negativt och generande och att lärare och 

kamrater inte skrattar eller ironiserar över deras fel och misstag” (a.a:105). Det är pedagogens 

uppgift att skapa undervisningssituationer där eleverna känner trygghet och tillit i 

undervisning. Krashen resonerar om hur viktigt det är för inläraren att denne blir undervisad 

och bedömd efter sina inlärningsvillkor. För att tona ner elevens osäkerhet, obehag och 

ångesten inför inlärningen är det viktigt att pedagogen använder underhållning, nyfikenhet 

och spänning i undervisningen. Motivationen hos eleven är den starkast verksamma faktorn 

för språkinlärning och språkutveckling (a.a:105–106). Denna hypotes är aktuell, intressant 

och användbar för min studie. Den visar hur en pedagog ska ta hänsyn till inlärarens inre 

resurser och använda dem i undervisningen.  

 

4.3 Lev Vygotskij: The zone of proximal development 
 
Vygotskij (1978) har en positiv bild av barnets kapacitet att lära sig. Han talar om två nivåer 

som ska förklara hur barnet utvecklar ny kunskap. Den första nivån utgår från barnets 

utvecklingszon, the actual development. För att barnet ska lära sig måste det till att börja med 

befinna sig i en utvecklingszon. Utvecklingszonen är en sfär av kunskap som barnet är på väg 

att inta. På den här nivån bestämmer barnet sig för att lösa uppgifter på egen hand. Vygotskijs 

definition av den första nivån är ”the distance between the actual development level as 

determined by independent problemsolving” (Vygotskij 1978:86), medan den andra nivån, 

den potentiella utvecklingsnivån,  är ”the level of potential development as determined 

through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers” 

(Vygotskij 1978:86). Vygotskij menar att i samarbetet med vuxna eller kunniga kamrater kan 

barnet uträtta mer än vad det klarar av att åstadkomma själv. Det intressanta är, enligt 

Vygotskij, vad barnet lär sig ur samspelet med vuxna eller kunniga jämnåriga kamrater. Detta 

ska leda till att barnet utvecklas från en nivå till en annan. Vygotskij menar också att det är 
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viktigt att individen själv är medveten om och har uppsikt över sitt eget kunnande. Vygotskij 

konstaterar att genom utveckling sker lärande och i vissa situationer är det lärande som styr 

utvecklingen (Vygotskij 1978).  Vygotskij sammanfattar sin teori i en metafor: 
The zone of proximal development defines those functions that have not yet matured but are in the process of 
maturation, functions that will mature tomorrow but are currently in anembryonic state. These functions 
could be termed the ”buds” or ”flowers” of development rather than the ”fruits” of development.  
      (a.a:86)   
 

I utvecklingszonen sås ett frö av kunskap medan det i den potentiella utvecklingszonen får 

näring och börjar växa till sig. För att det ska inhämta kunskap måste inläraren hitta den 

närmaste utvecklingszonen och därefter erövra den.   

 

4.4 Mikhail Bakhtin: Samtalet  
Bakhtin framhåller dialogen som grund för inlärningen i olika former då kunskap, 

erfarenheter och lärande skapas. Han menar att ingen äger ordet i en dialog utan ordet bär med 

sig ”röster från tidigare brukare och därför förblir yttrandet en mötesplats för samspel och 

konfrontationer mellan talande personligheter med olika värderingar” (Dysthe & Igland 

2003:99). En dialog kan även ske via skriften. Individen kan ge respons via till exempel en 

artikel. Enligt Bakhtin skapar dialogen förståelse och mening. Det innebär att den person man 

talar med kan ge gensvar genom att instämma eller att invända. Meningen finns inte i den 

enskilde individens medvetande. Meningen skapas inte av individen ensam utan det är i 

dialog med andra som mening skapas. Bakhtin menar att vi använder oss av det som redan 

existerar samtidigt som vi bidrar med något nytt. När individen lämnar sitt eget perspektiv kan 

dialogen skapa en bättre och djupare förståelse för andra kulturer där individen gör nya 

upptäckter och skapar en ny mening (Dysthe & Igland 2003).  
Olikheter är inget hot utan tvärtom ett råmaterial för att skapa något nytt, antingen det gäller lösningen på ett 
vetenskapligt problem, uppfattningar på det medmänskliga planet eller ett litterärt verk. 
     

 (a.a:106) 
Min informant, Tamara, kommer från ett land där muntlig tradition är det centrala hos 

människor. De kunskaper som Tamara hade med sig när hon flyttade till Sverige är enbart 

grundade på muntlig kommunikation. Dialogen är en användbar inre resurs som gynnar 

Tamaras språkinlärning. Vygotskijs teori handlar bl.a. om att ge näring till det nya fröet 

medan Krashens hypoteser bygger på omedveten och medveten språkinlärning samt 

individens attityd till målspråket. Bakhtins teori handlar om hur dialogen skapar mening och 

förståelse. Alla teorier kan kopplas samman med Tamaras språkutveckling. Det kommer jag 

att diskutera mer i analysavsnittet.   
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5. Metod 
Avsnittet inleds med en presentation av Tamara och min första kontakt med henne.  Därefter 

redogörs för själva metoden och en detaljerad beskrivning av planerat innehåll i de olika 

intervjuerna samt en genomgång av analysenheten. Som avslutning på kapitlet redogör jag för 

hur jag har valt att transkribera mina intervjuer.  

 

5.1 Presentation av Tamara 
I slutet av augusti 2007 började jag arbeta med ett antal nyanlända elever i en skola i södra 

Sverige. Skolan är en F–7-skola. Tamara var en av eleverna på skolan. Tamara som kommer 

från Somalia har egentligen ett annat namn. Min uppgift var bl.a. att ge henne extra stöd i 

svenska som andraspråk. Tamara går i årskurs sju. Mitt första intryck av Tamara var att hon 

var mycket blyg och tillbakadragen. Men ju mer jag började lära känna henne desto mer 

öppen blev hon. När jag träffade henne i september hade Tamara bott åtta månader i Sverige. 

Hon bor med sin mamma, styvpappa och halvsyster i ett område där majoriteten av invånarna 

har utländsk bakgrund. Tamara är praktiserande muslim och bär slöja. Hon kan läsa lättlästa 

böcker, skriva enkla meningar och tala så att man förstår vad hon menar. Jag upplever att hon 

befinner sig på en årskurs tre-nivå. Mitt intryck av henne är att hon är otroligt ambitiös i allt 

hon gör. När jag väl beslutade mig för att göra en undersökning om Tamara frågade jag henne 

om hon ville ställa upp på ett antal intervjuer. Hon förstod inte riktigt vad jag menade. Jag 

fick ta hjälp av en tolk. Det är samma tolk som jag kommer att använda mig av i tre av fyra 

intervjuer med Tamara. När tolken hade översatt svarade hon att det går bra. Jag bad tolken 

att ringa till hennes föräldrar för medgivande. Anledningen till att jag bad tolken ringa är att 

jag inte visste om Tamaras föräldrar kunde läsa och skriva.  

5.2 Metod    
Undersökningen är en longitudinell, kvalitativ och delvis etnologisk studie med intervjuer via 

tolk. Samtalet är ”en grundläggande form för mänskligt samspel” (Kvale 1997:13). Det är 

genom dialogen som vi människor lär känna andra människor. Vi får veta vilka erfarenheter, 

föreställningar och förväntningar människor har, samtidigt som vi försöker få insikt i hur 

andra människor har det (a.a). Påståendet stämmer överens med mitt val av metod. Jag 

kommer att använda mig av fyra inspelade samtal med Tamara via tolken, med hjälp av en 

mp3-spelare. Dessutom har jag intervjuer med Tamaras klasslärare och modersmålslärare. 

Förutom intervjuerna väljer jag att gå bredvid min informant under en hel dag på skolan. 
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Under dagen kommer jag att skriva ner de iakttagelser som jag anser är relevanta för 

undersökningen. Dagen därpå planerar jag att ställa ett antal frågor om vad hon gör på 

morgonen och på kvällen när hon är hemma (se bilaga 3). Min avsikt med intervjuerna är just 

att få ta del av min informants erfarenheter, föreställningar och de förväntningar hon har på 

till exempel skolan, språkutvecklingen och framtiden för att få en bild av hennes inre och yttre 

resurser. Jag vill skapa mig en bild av hur hennes värld ser ut. Min avsikt med iakttagelserna 

är att få fram relevant information till min undersökning.  

 

Ett samtal ska inte bara leda fram till kunskapsutveckling utan den ska även vara ett samspel 

där intervjuaren skapar en trygg och avslappnad atmosfär då intervjupersonen har möjligheten 

att dela med sig av sina erfarenheter och känslor, menar Kvale (1997:117–119). Jag 

bestämmer mig för att intervjua Tamara i en miljö jag tror att hon känner sig trygg i, d.v.s. 

skolan. Med anledning av Tamaras svaga svenska vill jag ha med mig en tolk som talar 

somaliska i alla fyra intervjuerna. Jag vill att hon ska kunna uttrycka sina tankar och åsikter på 

sitt modersmål men även att hon ska känna sig lugn och trygg i att besvara mina frågor. 

Förhoppningsvis ska alla intervjuerna ge mig den information jag behöver för att få svar på 

mina frågeställningar (se bilaga 1, 2, 3 och 4).  

   

Till intervjuanalysen tar jag hjälp av Kvales ad hoc-metod. Intervjuanalysen handlar om att 

man först ska studera sitt intervjumaterial och bilda sig ett helhetsintryck av 

intervjumaterialet. Enligt Kvale ska man titta på de yttranden som kan kopplas till ett fenomen 

(det här fallet mina frågeställningar) och därefter fördjupa sig i de speciella yttrandena (Kvale 

1997:184). Efter varje inspelad intervju kommer jag att transkribera materialet. Sedan 

kommer jag att läsa intervjuerna var för sig. Därefter kommer jag att titta på varje enskild 

intervju och ta ut de citat som kan ge svar på mina frågeställningar. Min avsikt är att använda 

så mycket som möjligt av de data jag har för att med hjälp av teorier och hypoteser kunna 

besvara mina frågeställningar i analysavsnittet. 

5.4 Presentation av tolk 
De två första intervjuerna med Tamara görs med hjälp av en manlig somalisk lärare som ger 

undervisning i Tamaras skola. Han är en högutbildad, medelålders man som bl.a. undervisar i 

ämnet islam. Han har bott i Sverige sedan sjutiotalet. Han hjälper Tamara bl.a. med läx-

läsning. 
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Till den tredje och fjärde intervjun med Tamara har jag använt mig av en annan tolk. 

Anledningen är att den manliga tolken inte kunde ställa upp på grund av tidsbrist. Tolken är 

en somalisk kvinna i tjugoårsåldern. Hon är timanställd på skolan där hon bl.a. hjälper de 

nyanlända somalierna på skolan med olika arbetsuppgifter.  

5.5 Presentation av lärare 
Tamaras klasslärare är en nyutexaminerad man i trettioårsåldern. Han undervisar Tamara i 

ämnena svenska som andraspråk, matematik och idrott.  

 

Tamaras modersmålslärare är en medelålders kvinna med somaliskt påbrå. Hennes 

modersmålslärare är inte anställd av skolan utan av kommunen. Hon undervisar Tamara en 

gång i veckan i somaliska språket. När jag har praktiserat i Tamaras klass i fem veckor har jag 

lagt märke till att hon har en bra relation till sina båda lärare.     

5.6 Analysenheten 
Det jag avser att analysera är den information jag får av min informant. Jag kommer inte att 

titta på min informants språkliga kompetens eftersom det inte är vad jag ämnar undersöka. 

Intresset ligger i hur hon själv upplever sin inlärning samt att ta reda på vilka resurser och 

förutsättningar som är gynnsamma för att hon ska lära sig ett nytt språk.  

5.7 Genomförande   
Enligt Kvale (1997) kan intervjuaren i en kvalitativ forskningsintervju använda sig av ledande 

och öppna frågor för att stimulera samtalet. Ledande frågor ska även ”pröva tillförlitligheten i 

intervjupersonens svar och verifiera intervjuarens tolkningar” (a.a.:146). Jag har gjort 

sammanlagt fem intervjuer med Tamara och två intervjuer med hennes klasslärare och 

modersmålslärare. I intervjun med modersmålsläraren är det öppna frågor men med 

klassläraren är det planerade frågor som han besvarar per e-post.3 

 

Den första intervjun äger rum den 17 oktober 2007 (se bilaga 1). Intervjun varar i 35 minuter. 

Till intervjun använder jag mig av öppna och ledande frågor som jag sammanställer i två 

teman ”tiden i hemlandet” och ”skolan i Sverige”. Syftet med det första temat är att få 

bakgrundsfakta om Tamaras situation i sitt hemland. Det andra temat belyser frågor kring 

hennes möte med skolan och det nya språket. Med tanke på att en tolk är närvarande i alla 

intervjuer kommer jag att upprepa Tamaras svar för att försäkra mig om att jag har förstått 

                                                 
3 Se utförligare beskrivning av intervjuerna med lärarna i slutet av avsnittet.  
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Tamaras utsagor rätt. Under samtalets gång märker jag att Tamara är nervös. Det tar jag 

hänsyn till genom att låta henne ta tid på sig med att svara.  

 

Den andra intervjun äger rum den 17 december 2007 (bilaga 2). Intervjun varar i 55 minuter. 

Syftet med den andra intervjun är att vidareutveckla den information jag fått från den första 

intervjun. Intervjun är indelad i tre rubriker: ”tiden i hemlandet”, ”inlärning” och ”inre och 

yttre resurser”. Här är avsikten med frågorna att få information om hur samhället såg ut där 

hon bodde samt kontakten med skriften i hemlandet och i den svenska skolan. I denna intervju 

vill jag få insikt i hennes reflektioner och tankar kring vilka arbetssätt som hon anser är 

gynnsamma för hennes inlärning samt vilka inre och yttre resurser hon har. I detta samtal är 

Tamara inte lika nervös utan hon är lite mer avslappnad. Denna gång strävar jag efter att ha en 

trygg och tillåtande atmosfär.   

 

Den tredje intervjun sker den 12 februari 2008 (se bilaga 3). Samtalet varar i en timme. Min 

tanke med denna intervju är att få en bild av hur hennes dag kan se ut från det att hon vaknar 

tills att hon går och lägger sig. Först ska jag följa med Tamara på lektioner och raster under en 

hel dag. Dagen därpå kommer jag att ställa färdigformulerade frågor om hennes dag från det 

att hon vaknar och är på väg till och från skolan tills hon går och lägger sig.  

 

Den fjärde intervjun äger rum den 25 februari 2008 (se bilaga 4). Samtalet varar i 16 minuter. 

Anledningen till att jag bestämmer mig för att göra den fjärde och sista intervjun är att jag vill 

ta del av Tamaras tankar, åsikter och reflektioner kring hennes språkutveckling. Jag är fullt 

medveten om att det inte går att klarlägga hur hennes inlärning går till.  Jag vill skaffa mig 

kunskap om hur hon tror att hon lär sig bäst för att jag ska kunna möta henne halvvägs som 

pedagog. Jag märker på Tamara att atmosfären i den tredje och fjärde intervjun är öppen och 

avslappnad. Jag tror att Tamara känner sig mindre blyg och mer bekväm när en ung somalisk 

flicka får översätta.  

  

Samtalet med Tamaras modersmålslärare äger rum den 13 februari och är oplanerat. Samtalet 

varar i ca tio minuter. Frågorna kommer under samtalet gång. När jag skulle intervjuaTamaras 

klasslärare blev vi konstant avbrutna av en rad olika händelser som skedde i korridoren och 

läraren kunde inte koncentrera sig. Spontant tar jag beslutet att e-posta frågorna till honom så 

att han i lugn och ro kunde besvara dem (se bilaga 5). Han får en vecka på sig. Jag får hans 

svar den 1 april 2008. Jag är fullt medveten om att resultatet inte är detsamma som om jag 
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hade intervjuat honom istället. Men trots det så jag är mycket nöjd med hans svar. Svaren är 

rika på information som är användbar till analysdelen.  

 
I min undersökning kommer jag också att ta med tre oplanerade samtal med Tamara som 

utspelar sig på hennes skola. De kommer till användning när jag senare gör min analys. 

Samtalen lyfter fram både positiva och negativa aspekter på Tamaras inre och yttre resurser 

samt mitt misstag som sänkte Tamaras självförtroende.  

5.8 Tolkens översättning 
Efter fyra intervjuer med två olika översättare insåg jag att den manliga tolken och den 

kvinnliga tolken översatte olika. Jag fick intrycket att den manliga tolken inte översatte mina 

frågor ordagrant. När han översatte mina frågor till Tamara tog det längre tid än själva frågan. 

De svar som Tamara förmedlade till den manlige tolken var betydligt längre än de svar jag 

fick översatta av tolken. Jag upplevde att han sammanfattade hennes svar, vilket jag påpekade 

ett antal gånger i intervjuerna att han inte fick göra. Det påverkar naturligtvis resultatet av 

undersökningen. Med den kvinnliga tolken gick däremot intervjuerna mycket bättre. Hon fick 

avbryta Tamara någon enstaka gång för att kunna översätta. Mitt intryck av tolken var att hon 

var noggrann i sin översättning. När det gäller Tamara upplevde jag att i de första intervjuerna 

med den manlige tolken var hennes svar mer grundliga och kortare än i samtalen med den 

kvinnliga tolken. Då var hennes svar mer utförliga, djupgående och analyserande. Det 

påverkar resultatet. Att använda sig av tolk var i mitt fall nödvändigt men samtidigt var det ett 

hinder genom att det inte blev ett naturligt samtal mellan Tamara och mig.   

5.9 Transkribering 
Trots allt så bestämde jag mig för att transkribera tolkens översättning. Transkriberingen 

kommer inte att markera fonetiska eller morfologiska detaljer eftersom det inte är intressant 

för undersökningen. Mitt intresse ligger i den informationen som Tamara förmedlar. 
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6. Resultatredovisning 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa mitt material från alla fyra intervjuerna med Tamara 

och med hennes modersmålslärare och klasslärare. Min avsikt är att presentera resultatet 

utifrån mina frågeställningar. Därefter kommer jag att avrunda kapitlet med några oplanerade 

samtal med Tamara. Jag väljer att presentera materialet i en löpande text med ett antal citat 

från intervjuerna. De citat som jag redovisar ska ge svar på frågeställningarna. Som jag 

berättade tidigare fick Tamaras klasslärare frågor som han skulle besvara och skicka in till 

mig. Jag redovisar materialet inledningsvis med en fråga och därefter svar. Alla mina 

oplanerade samtal med Tamara skriver jag ner efter hand.  

6.1 Den första intervjun med Tamara 
Vi befinner oss i ett litet klassrum på skolan. Med mig har jag min mp3-spelare, mina frågor 

(se bilaga 1) och en tolk. Vi sitter runt ett runt bord. Framför mig har jag Tamara och bredvid 

mig har jag tolken.  

6.1.1 Tiden i hemlandet 
Tamara kommer från staden Kismayu som ligger i den södra delen av Somalia. Hon bodde i 

en förort som ligger i utkanten av staden. Hon tillbringade dagarna med att hjälpa sin mamma 

med hushållsarbete. Tamara berättar att hon inte hade några kompisar som hon umgicks med i 

hemlandet. Vidare talar hon om att hon inte hade något intresse av att gå i skolan eftersom 

hemlandet ligger i krig. Det framkommer i intervjun att hennes föräldrar inte har uppmuntrat 

henne att gå i skolan. Tamaras föräldrar har inte heller gått i skolan men kan läsa och skriva 

ändå. Tamara kan inte svara på hur hennes föräldrar har lärt sig att skriva och läsa somaliska.     

6.1.2 Skolan i Sverige  
När Tamara kom till Sverige kunde hon inte läsa eller skriva sitt modersmål. Hon berättar att 

när hon lärde sig de svenska bokstäverna blev det möjligt för henne att läsa somaliska 

eftersom även somaliska skrivs med latinska bokstäver. Tolken reser sig från sin stol och går 

fram till tavlan. Tolken skriver ordet liin (som betyder citron på somaliska). Han uppmanar 

Tamara att läsa vad det står på tavlan och Tamara läser högt och sedan förklarar hon för mig 

vad ordet betyder.  

 

Tamara berättar för mig att hon tycker om att gå i skolan för att det är roligt. Hon vill lära sig 

det nya språket. Jag frågar henne om hon kan beskriva sina första tankar när hon kom till 

skolan i Sverige för första gången. Hon svarar: ”jag visste att jag skulle lära mig något”. Hon 
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kände glädje och lycka över att börja skolan. Då jag fortsätter med att fråga henne om hon kan 

beskriva för mig de förväntningar hon hade inför att lära sig ett nytt språk svarar hon mig: 

”Jag var lite rädd. Kanske förstår jag inte det här. Men sen efter att jag hörde svenskan 

många gånger märkte jag att här kan jag lära mig. Från början var det svårt men när jag 

hörde dig eller någon annan tala blev det lättare”. Hon tycker att hennes somaliska kompisar 

i skolan är en stor hjälp. Tamara berättar att när hon behöver hjälp med att förstå ord som hon 

stöter på frågar hon sina somaliska kompisar. Tamara tycker att hennes ordförråd har 

utvecklats ”Jag tycker att jag börjar förstå mer och mer”.  

 

Hon berättar att hon utökar sitt ordförråd genom att titta på teve på fritiden. Tamara tittar på 

svenska nyheter, svenska filmer och ”olika svenska program som kommer på söndagar”.  Hon 

anser att det bästa arbetssättet som gynnar hennes inlärning är att hon först hör ordet, sedan 

uttalar ordet och därefter skriver ner det. När jag frågar henne om hon skulle vilja ändra något 

i undervisningen svarar Tamara mig med att hon skulle vilja skriva mer samt ha fler 

dialogövningar då hon kan prata mer. Det framkommer i intervjun att hon vill bli bättre på att 

läsa mera. 

 

6.2 Den andra intervjun med Tamara 
17 december 2007 intervjuar jag Tamara en andra gång. Tolken, Tamara och jag sitter i 

samma grupprum som vid den första intervjun. Även här har jag färdigformulerade frågor till 

intervjun (se bilaga 2).  

6.2.1 Tiden i hemlandet 
Vi börjar intervjun med att Tamara berättar om hur samhället såg ut i hemlandet. Hon berättar 

att Kismayu är en stor stad där det finns enbart små affärer. I det samhälle som hon bodde i 

finns det inga texter eller skyltar på somaliska. Jag frågar Tamara om det finns en skylt eller 

en text som visar t.ex. att byggnaden är ett sjukhus. Tamara svarar mig att hon aldrig har varit 

på sjukhuset eftersom hon inte har varit sjuk. Vidare berättar Tamara att hon aldrig har sett en 

somalisk tidning. Jag frågar henne om det finns någon text eller bild på varor som till exempel 

socker eller mjölk. Tamara förklarar att det finns varken någon skriven text eller bilder. Jag 

ber henne berätta hur hon gör när hon handlar. Tamara går in i affären och berättar för 

försäljaren vad hon vill ha och försäljaren ger henne varorna. Hon menar att om det är någon 

vara hon eftersöker så frågar hon försäljaren.  
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Den korantext som Tamara kan utantill har hon lärt sig från sin mor. Hon kan återge tre verser 

ur koranen men kan inte läsa koranen. Verserna har Tamara lärt sig genom att repetera efter 

sin mor. Tamaras mor har även berättat sagor för Tamara när hon var liten. En somalisk saga 

som Tamara minns handlar om en räv och en krokodil. Sagan har hon hittat i bokform på sin 

nuvarande skola, berättar hon glatt.  

6.2.2 Inlärning 
När Tamara skulle handla för första gången fick hon följa med sin mamma till den 

närliggande affären. Tamara berättar att affären ligger nära bostaden. Det finns en markering 

som hjälper henne att hitta vägen dit. En cykelaffär ligger mellan bostaden och affären. Jag 

fortsätter intervjun med att upprepa samma fråga som jag ställde i den första intervjun. Frågan 

handlar om hur Tamara anser att hon lär sig bäst. Tamara tar tid på sig innan hon besvarar 

frågan. Hon menar att lyssna och ”kunna tala med andra” är tillfällen då hon utvecklar sin 

svenska. Tamara resonerar: ”om jag ska vara tyst kan jag inte lära mig något”. Men det 

framkommer i intervjun att hon inte är medveten om vad som skulle kunna försämra hennes 

inlärning.  

 

Tamaras relation med sin nuvarande lärare är mycket bra, tycker hon. Tamara vidareutvecklar 

sitt resonemang: ”min lärare hjälper mig, jag litar på min lärare, jag känner mig trygg med 

min lärare eftersom jag ser honom varje dag”. Tamara upplever att klassläraren tar vara på de 

saker som hon är duktig på i klassrummet. Däremot upplever Tamara att klassläraren inte 

alltid förstår vad hon säger eller menar och vice versa. Hon önskar att klassläraren kunde 

somaliska.  

6.2.3 Inre och yttre resurser  
Tamara trivs på sin nuvarande skola. Redan från första dagen kände Tamara sig trygg på 

grund av att där fanns somaliska barn. Tamara anser att man kan hjälpa och stötta varandra. 

Tamara poängterar hur hon uppskattar somaliernas närvaro. Den bidrar till att hon lär sig 

bättre svenska, menar hon. Även om hon känner sig trygg i klassen så upplever hon sig inte 

lika duktig som de övriga klasskamraterna. Tamara menar att ”de kan mer än mig”. Utifrån 

sina reflektioner berättar Tamara att hon ändå ser positiv på situationen: ”om jag inte kan så 

kan jag alltid fråga mina klasskamrater så att jag hinner ikapp”. Tamara berättar att hon har 

tagit första steget till att börja prata svenska med sina somaliska kompisar.  
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Jag ber Tamara att uppge fyra bra egenskaper som hon själv anser att hon har. Hon svarar mig 

att hon aldrig har hamnat i bråk, är koncentrerad när lärare talar till henne, att hon aldrig har 

sagt nej till sin lärare och att ingen lärare har skrikit åt henne.  

 

Vidare berättar Tamara att hon har blivit bättre på att titta på svenska teve-kanaler. Tamara 

berättar att hon tittar på svenska serier som går på kanal 1 och ”ibland tittar jag på nyheterna, 

jag förstår lite”. Hon lyssnar inte på svensk radio men på talböcker som hon får från sin 

lärare. Hon har en bok som är skriven på svenska men har även en somalisk översättning.  

 

I intervjun framkommer det att Tamara bor i ett segregerat bostadsområde där alla invånare 

har utländsk härkomst. Tamara berättar att hon saknar kontakten med svenskar. Den enda 

kontakten som hon har med svenskar är när hon handlar. Tamara vill inte tillbringa hela sitt 

liv i Sverige utan vill återvända till Somalia när det blir fred. Men trots sin inställning menar 

hon att det inte påverkar hennes motivation till att lära sig svenska. Om Tamara beslutar sig 

för att återvända till hemlandet kommer hon att återvända till Sverige för att ”hälsa på”. 

Tamaras inställning till svenska språket är att hon vill lära sig det ”för att kunna arbeta”. Hon 

tycker att svenskan är ett vackert språk.  

6.3 Den tredje intervjun med Tamara 
Under vecka sju har jag praktik på Tamaras skola. Jag planerar att göra den tredje intervjun. 

Jag bestämmer mig för att följa Tamara under en hel dag (måndagen den 11 februari) för att få 

inblick i hennes skolvardag. Men intervjun i sig kommer att ske dagen därpå, tisdagen den 12 

februari. Vid denna intervju sitter Tamara och jag i ett grupprum. Jag beslutar mig för att inte 

använda mig av en tolk eftersom jag tror att hon kommer att förstå frågorna (se bilaga 3).  

 

Tamara startar dagen med att vakna klockan sex på morgonen. Hon tar på sig sina kläder och 

borstar tänderna. Sedan äter hon frukost. Till skolan går hon tillsammans med en tolvårig 

somalisk flicka. Tamara berättar för mig att på vägen till skolan brukar hennes vän uppmana 

henne att försöka tala svenska för att träna. Tamara uppskattar att kompisen uppmuntrar 

henne, för då vågar hon prata.  

 

När hon kommer till skolan klockan 8.20 börjar hon dagen med en lektion i koranläsning. 

Lektionen pågår i 40 min. Undervisningen är på svenska men koranläsningen är på arabiska 

eftersom koranen är skriven på arabiska. När läraren ska förklara något använder han sig av 
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svenska språket. Koranlektionerna tycker hon är givande och roliga. Efter koranläsningen har 

hon matematik i helklass. Klassen består av nio elever. Alla elever har utländskt påbrå. 

Läraren är av svensk härkomst. Kunskapsnivån bland eleverna i klassen varierar markant. 

Tamara sitter mitt i klassrummet. Hon har tre elever framför sig, en på var sida och tre bakom 

sig. Under matematiklektionerna arbetar hon självständigt men räcker ofta upp handen när 

hon stöter på uppgifter med problemlösningar. Hon upplever svårigheter att förstå frågor med 

mycket text. När jag förklarar de uppgifter som hon tycker är svåra brukar hon därefter arbeta 

självständigt. Hennes mattebok är avsedd för årskurs tre.  Klockan 09.50 har hon rast 

tillsammans med klass 4–7. På rasten står hon tillsammans med flickor från årskurs sex och 

fem. Eleverna befinner sig utanför entrén och diskuterar om allt och med alla. Tamara är 

tvungen att tala svenska med arabisktalande elever och pratar gärna somaliska med de 

somaliska flickorna.  

 

Efter rasten har hon NO i helklass. Klassen arbetar med näringskedja. Uppgiften heter ”vem 

äter vad?”. Klassläraren börjar med en genomgång på tavlan i hur en näringskedja ser ut. I 

situationer där läraren har en genomgång i helklass är hon passiv lyssnare och iakttagare4. 

Efter genomgången får eleverna i klassen uppgiften att färglägga ett papper med ett tiotal djur 

på som de sedan även ska klippa ut. Eleverna ska klistra fast djuren på ett annat papper där de 

har ritat sol, hav och land. Därefter ska eleverna lista ut ”vem äter vad” genom att dra streck. 

Lektionen pågår under en timme. Under denna lektion sitter jag med Tamara och diskuterar 

uppgiften. Tamaras svårigheter ligger i att förstå vad bilderna föreställer. Det är bilder på 

plankton, larv och mask. Jag tar på mig uppdraget att försöka förklara vad plankton är för 

något samt skillnaden mellan en larv och en mask. När hon är klar med uppgifter frågar jag 

henne vad hon tycker om uppgiften. Då ler hon och svarar att hon tycker att den var rolig.  

 

Efter NO-lektionen har hon lunch. I matsalen sitter hon tillsammans med de kamrater som 

hon umgås med på rasterna. Hon berättar för mig att hon gärna sitter med någon som hon kan 

ha en konversation med. Efter maten har hon slöjd i en närliggande skola. Slöjdlektionen 

pågår under en timme. På slöjden syr Tamara ett förkläde. Hon har fått en ritning av sin lärare 

hur hon ska sy ett förkläde. Papperet innehåller mycket text och bilder. Under tiden som hon 

syr berättar hon att hennes mamma har köpt en symaskin men hon kan inte använda den. 

Tamaras mamma vill att Tamara ska lära sig att sy så att hon kan lära sin mamma. I slöjdsalen 

                                                 
4 Detta berättar hon mer om i intervju 4. 
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arbetar hon självständigt och rör sig fritt. Hon ber sällan om hjälp. Hon vet var de flesta saker 

ligger. Hon är fokuserad på uppgiften och jag ser på henne att hon är mer avslappnad och 

bekväm. Efter syslöjden promenerar jag med Tamara tillbaka till skolan och vi passerar 

skolgården där hon har syslöjd. Jag frågar henne vilken skola hon tänker börja i efter 

sommaren5. Hon svarar mig genom att peka på skolan där hon har syslöjd. Jag frågar henne 

om orsaken. Hon berättar att det finns elever med utländsk bakgrund och svenskar på denna 

skola och därför vill hon till den. Efter slöjdlektionen har hennes klass 20 minuter rast. 

Därefter har läraren 40 minuter lektion i etik och moral. Men lektionen ersätts med att 

Tamaras klasskamrater får arbeta med uppsatsskrivning. Då får Tamara sitta och arbeta med 

palinboken6 tillsammans med mig. Att arbeta med palinboken tycker hon är roligt och bra. 

När jag frågade henne ”vad är det som är bra” svarar hon att hon kan se orden, säga orden 

och använda händerna för att beskriva det ord hon tänker på.  

 

Efter lektionen har Tamara bön. Det som sker under tio minuter är att alla elever från årskurs 

fyra till sju ber tillsammans. Man tvättar sig först. Därefter går eleverna till bönsalen och 

ställer sig bredvid varandra. En av eleverna leder bönen. Bönen tar tre till fyra minuter och 

efter bönen går Tamara tillbaka till sin klass. Klassen har lektion i engelska, men Tamara 

sitter och arbetar med material i svenska som andraspråk. Mekaniskt hämtar hon sin bok, 

sätter sig vid sin bänk och arbetar. Efter lektionens slut väntar Tamaras vän för att de 

tillsammans ska promenerar hem. Under promenadens gång talar de gärna om vad som har 

hänt under dagen på svenska och somaliska.  

 

När hon kommer hem hjälper hon sin mamma med att diska eller städa. Hon berättar att 

ibland händer det att hon sover en liten stund när hon kommer hem om hon är riktigt trött. 

Hon äter middag tillsammans med hela familjen och därefter gör hon sina läxor. Ibland 

hjälper hennes styvpappa henne och hon i sin tur hjälper sin halvsyster med hennes läxor. 

Därefter tittar hon tillsammans med hela familjen på svenska nyheter och flera olika program. 

När jag frågar henne varför hon tittar på svenska program svarar hon mig att ”jag vill lära mig 

svenska”.   

 

Under denna dag upplevde jag att Tamara aldrig klagade över någon uppgift, lärare, lektion 

eller över skolmaten. Jag fick intrycket av att hon är nöjd med allt, att komma till skolan, lära 

                                                 
5 Skolan har bara till årskurs 7.  
6 Det är ett material som används mycket för elever med svenska som andraspråk. 
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sig och umgås med sina vänner. Hon är i princip med på alla lektioner, dvs. idrott, bild, musik 

men inte engelska. Varje onsdag har hon modersmålsundervisning efter skolan. Efter en 

vecka upptäcker jag att slöjdlektionen är den enda lektion då hon arbetar självständigt utan 

hjälp av slöjdläraren.  

6.4 Den fjärde intervjun 

6.4.1 Inlärning 
Denna intervju äger rum den 25 februari 2008. Till den här intervjun tar jag hjälp av en 

artonårig somalisk kvinna som hjälper till på skolan ett antal dagar i veckan. Anledningen till 

att jag låter henne översätta är att den tolken som jag tidigare använt mig av inte kunde ställa 

upp (se bilaga 4).  

 

Intervjun inleds med en diskussion om vilken tid eller när under dagen Tamara tycker att hon 

lär sig bäst. Hon tycker att förmiddagar är den bästa tiden. Jag fortsätter samtalet med att 

ställa frågan om hon upplever att det finns skillnader i att sitta i en helklass eller enskilt med 

en läraren. Hon svarar: ”jag tycker att jag lär mig när jag är i helklass. Då hör jag hur de 

(klasskamraterna, läraren) pratar med varandra. Jag tycker om att sitta och lyssna på 

andra”. Vidare berättar Tamara att om hennes lärare har genomgång på tavlan och hon inte 

förstår vad läraren säger, vågar hon räcka upp handen och fråga. Jag fortsätter samtalet med 

att fråga henne vilken lärare tycker hon att hon lär sig bäst av. Då tittar hon på mig och svarar: 

” Du”. Jag ber henne att förklara mer utförligt med hur hon menar. Hon berättar att hon tycker 

att jag ” förklarar på ett sätt så att man förstår. Du är bra på att förklara. Till exempel när 

min lärare förklarar så hittar inte min lärare bra förklaringar men det gör du”. Hon fortsätter 

samtalet med att berätta om den arbetsmetod som hon anser gynnar hennes inlärning. Det är 

när hon får läsa en bok och återberätta den för någon. Men det viktigaste är att någon lyssnar 

och hon får prata. Jag avslutar samtalet med att ställa frågan hur hon har upplevt 

undervisningen där hon har arbetat med alla sinnen. Tamara berättar att för henne har det stor 

betydelse att ”se de saker vi pratar om”.  

 

Sammanfattningsvis visar intervjuerna att Tamara kommer från ett illitterat samhälle. Hon bor 

för närvarande i ett segregerat bostadsområde samt går i en skola med bara elever med 

utländsk bakgrund. Hon har ett stort intresse av att lära sig språk, både somaliska och svenska. 

Tamaras förväntningar på skolan och målspråket har ändrats från rädsla till glädje. Det som 

gynnar Tamaras inlärning är dialogen med lärarna och kamraterna på skolan. I skolan känner 
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hon sig trygg samt har tillit för sin lärare. Det framkommer att hon upplever att hon inte 

känner sig lika duktig som sina jämnåriga kamrater. Slöjdlektionen är den enda lektion där 

hon arbetar självständigt. Jag kommer att analysera intervjuerna i nästa kapitel.  

6.5 Samtal med modersmålsläraren 
Samtalet som inte var planerat  skedde onsdagen den 13 februari.. Jag skriver ner vårt samtal 

efter några timmar. Det började med att jag såg Tamaras modersmålslärare sitta och vänta på 

Tamara. Jag gick fram, hälsade och presenterade mig. Jag började med att fråga henne hur det 

gick för Tamara. Läraren berättade att Tamaras utveckling har ökat drastiskt på ett år. Läraren 

är förvånad över att Tamara lär sig fort. Hon menar att hennes motivation och vilja är mycket 

stark och det påverkar hennes inlärning. Vidare berättar hon att Tamara har lättare för att läsa 

somaliska än att skriva. Jag fortsatte intervjun med att fråga vilken klass som hade motsvarat 

hennes kunskapsnivå om Tamara hade gått i en somalisk skola i hemlandet. Läraren berättade 

att hon skulle kunna gå i årskurs 6. Vidare berättade läraren att Tamara läser tjocka böcker 

med mycket text och inga bilder och dem läser hon ut fort. Läraren visade mig två böcker på 

somaliska som hon tagit fram till Tamara för att hon ska kunna läsa dem under sportlovet. 

Detta hade Tamara önskat av sin lärare. En av böckerna handlar om kvinnornas kamp i 

hemlandet.   

6.6 Intervju med Tamaras klasslärare 
Intervjun kommer att presentas med de svar som jag fick av läraren (se bilaga 5).  
 

1. Hur tycker du att Tamara har utvecklats i svenska språket från att du träffade 

henne från första gången till nuläget? Jag anser att hennes förståelse för 

sammanhang är mycket god med tanke på hennes korta vistelse i Sverige. Hon kan 

många ord men har ibland svårt att sätta ihop dem till funktionella meningar. När jag 

först träffade henne tror jag inte hon kunde mer än ca tio svenska ord. 

2. Vad tror du det är som driver hennes inlärning och utveckling? Hon tycker det är 

roligt att lära sig nya ord och flera språk. Hon vill förstå vad människor omkring 

henne säger. Jag tror att hennes skolprestationer stärker hennes familjs sociala status 

om jag ska gissa hur hon ser på det hela.  

3. Vilka förutsättningar anser du hon har för att lära sig det nya språket? Hennes 

ambition är hög och hon har rätt intellektuell förutsättning men jag är mycket tveksam 

till om hon träffar någon som kan svenska utanför skolan. Detta begränsar hennes 

förutsättningar tror jag. 
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4. Varje elev är unik på sitt sätt, kan du berätta för mig på vilket sätt Tamara är 

unik? Hon har en sällsynt hög vilja att lära. Hon vill lära sig mycket och gör allt hon 

ska i skolarbetet. Hon vill gärna ha hem extra läxor. Hon är medveten om att hon inte 

har lika mycket skolerfarenhet som andra jämnåriga och det känns som hon försöker 

arbeta in det. Hon verkar tacksam för att hon får gå i skolan.  

5. Vilka är hennes starka och svaga egenskaper tycker du? Hon har en stark 

personlighet som inte låter sig trampas ner av någon. Hon är mycket mogen för sin 

ålder och kan därför se nyttan av att lära sig vissa saker ur ett vuxenperspektiv. 

Hennes svagheter är nog att hon vill lära sig mycket nytt utan att få det gamla befäst 

ordentligt. Risken är att hon mäter skolframgång i antal sidor i en bok och inte i vad 

hon kan tillämpa som kunskap. Hon verkar inte heller ha ambitioner för att få ett 

lukrativt jobb efter skolan. Jag tror hon har mer inriktat sig på vad hennes familj 

kommer att vilja med henne. 

6. När du lägger upp din undervisning tänker du på hur du ska ta hänsyn till henne 

i undervisningen? Ja. Jag har mycket muntlig framställning där jag försöker få henne 

att se sammanhangen precis som de andra eleverna. Ibland blir nivån för hög för henne 

om det rör ämnen som hon inte kommit i kontakt med tidigare.  

7. Hur gör du som pedagog för att öka hennes intresse till lära sig svenska språket? 

Genom att prata med henne och inte till henne. Att hon vill veta vad jag har att säga. 

Att visa på nyttan att kunna många språk men inte att tvinga någon att lära sig. Viljan  

att lära måste komma från henne själv. Hon väljer ofta själv när hon vill ta extra 

svenska istället för att läsa andra ämnen. Hon får läsa mycket svenska böcker och 

förstå sammanhanget, därefter diskutera svåra ord i texten. 

8. Hur får du henne delaktig i undervisningen? Genom att visa på likheter och 

skillnader mellan ämnet och hennes kulturella bakgrund. Jämföra med Somalia och 

andra erfarenheter hon har. 

9. På vilket sätt får hon ta ansvar för sin inlärning?(i skolan och utanför) Hon 

berättar själv vad hon vill lära sig och som ligger utanför kursplanen i sv. som andra 

språk och matematik. Hon vet själv vad hon behöver träna mer på och gör så därefter. 

10. Vad tror du om hennes framtidsutsikter? Jag befarar att hon kommer att gifta sig 

och bilda familj innan hon hunnit prova på ett eget liv. Hon har annars mycket goda 

förutsättningar att lyckas med studier och ett arbete där hennes sociala kompetens 

kommer till användning. 
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De positiva sidorna som klassläraren framhäver hos Tamara är att hon bl.a. är. ambitiös, 

nyfiken och har en stark vilja att lära sig. Hon är mogen för sin ålder och är en ansvarsfull 

tonårig med en stark personlighet. Den negativa sidan är att hon bor i ett segregerat 

bostadsområde samt går i en skola med bara utländska elever där kontakten med svenskar är 

minimal. Men trots situationen så kämpar hon vidare i skolan.    

6.7 Oplanerade samtal med Tamara 
Fredagen den 15 februari befinner jag mig på Tamaras skola. Tamara har svenska som 

andraspråk på schemat. Hon arbetar med en arbetsbok som heter Päppelboken. I en av hennes 

uppgifter fanns ett ord som hon inte förstod och som hon vill att jag ska förklara. Ordet är 

”mandel”. Jag visste inte riktigt hur jag skulle förklara så jag vänder mig till en somalisk kille 

som sitter framför Tamara och frågar honom om han vet vad mandel heter på somaliska, men 

det visste han inte. Då svarar han högt att han inte vet. Då börjar ett antal elever runt omkring 

Tamara att engagera sig och förklara ordets betydelse för Tamara. Direkt ser jag på Tamara 

att hon skäms. Hon drar sig tillbaka och nickar ett flertal gånger att hon förstår, trots att jag 

ser på henne att det inte stämmer. Direkt märker jag att hon nickar enbart för att komma ur 

situationen. Nu efteråt inser jag att detta var något som jag inte borde ha gjort och aldrig 

kommer att göra igen.  

 

Måndagen den 25 februari 2008 är jag på skolgården tillsammans med Tamara som har rast. 

Hon och jag står ensamma på skolgården medan Tamaras klasskamrater spelar fotboll. Jag 

passar på att fråga Tamara om ett ord på somaliska som jag har hört många gånger sägas till 

mig av de nyanlända. Tamara förklarar att ordet betyder ”hur mår du” på somaliska. Jag 

fortsätter att fråga henne vad hon gör på sin fritid. Varje lördag träffas Tamara och hennes 

somaliska vän (som hon går med till skolan varje dag). De läser koranen tillsammans med 

andra, äldre somaliska kvinnor. De läser högt för varandra med hjälp av en koranlärare. Hon 

tycker att det är viktigt att lära sig koranen och hon vill lära sig mer. Jag frågar henne om hon 

kan tänka sig göra något annat på sin fritid. Det framkommer att hon har börjat titta på 

engelsktalande filmer. Jag frågar henne om hon förstår engelska. Då svarade hon mig att det 

gör hon, genom att hon läser översättningen på svenska. Hon tycker att hon läser snabbare nu. 

Hon har lärt sig vad ”how are you” betyder genom den svenska översättningen berättar hon 

glatt.  
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Måndagen den 3 mars går jag tillsammans med Tamara och hennes klasskamrater tillbaka till 

Tamaras skola efter en slöjdlektion på en närliggande skola. Tamara och jag går ensamma. I 

ett av våra samtal frågar Tamara mig vad ordet ”möjligen” betyder. Min första reaktion är att 

hon uttalar ordet rätt. Jag undrar var har hon hört det någonstans och därför frågar jag henne. 

Hon berättar att hon har hört en klasskamrat säga ordet och gärna vill veta vad ordet betyder. 

Samtidigt som jag försöker förklara ordet upplever jag att hon försöker förstå genom att ge 

respons.  

 

Tisdagen den 11 mars 2008 blir jag tillfrågad av min handledare om jag skulle kunna sätta 

mig med Tamara och låta henne läsa högt för mig. Jag får ett papper med ca 100 korta ord där 

syftet bl.a. är att träna på korta och långa vokaler. Jag frågar henne om hon vill försöka läsa 

själv först eller om hon vill att jag läser och hon upprepar efter mig. Tamara gör klart för mig 

att hon vill läsa själv först. Jag låter Tamara läsa orden och jag rättar Tamara när det behövs. 

När hon stöter på ord som hon känner igen förklarar hon gärna vad ordet betyder. När hon 

inte förstår och vill veta mer om ordet frågar hon efter en förklaring, men helst vill hon gissa 

själv först. Ett av orden kan hon associera till en film där hon berättar att hon vet vad ordet 

betyder på engelska. Efter denna lektion insåg jag att ju mer jag uppmuntrade och berömde 

henne desto mer öppnade hon sig.  

 

I början av september år 2007 arbetar jag med Tamara under en kort period. Vi brukar bl.a. 

läsa många böcker tillsammans. Vid en av lektionerna som hon har tillsammans med mig får 

hon läsa en lättläst bok som hon har med sig till lektionen. Boken handlade bl.a. om ett slott. 

Tamara läser ordet ”slott” men förstår inte riktigt ordets betydelse. Jag försöker förklara hur 

ett slott kan se ut med hjälp av att rita på tavlan men hon skakar bara på huvudet. Jag 

bestämmer mig för att använda Internet. Jag”googlar” och hittar en bild på ett gigantiskt slott 

som ligger i närheten av hennes hem (se bilaga 6). Men hon känner inte igen slottet. Jag 

beslutar mig för att vi ska åka ut till slottet. Innan vi åker iväg passar jag på att fråga Tamaras 

klasslärare om min spontana ide samt om det går bra för honom att vi blir försenade till hans 

lektion. Hans inställning till utflykten är positiv. Tamara och jag tar min bil och åker till 

slottet. När vi kommer fram till slottet ser jag på henne att hon tittar på slottet med stora ögon. 

Vi går fram till trappan och jag pekar upp mot dörren och berättar att vi kan går in och fråga 

personalen om vi kan titta inne i slottet. Hela vägen uppför trappan ler hon och tittar på mig. 

När vi kommer in i slottet möts vi av stora tavlor och speglar. Tamara är reserverad och 

tystlåten. Av hennes kroppsspråk förstår jag att hon är försiktig i sitt sätt att gå och att tala 
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samtidigt som hon tittar åt alla håll och kanter. Vi möter en anställd som tillåter oss titta runt. 

Vi går in i ett mörkt rum där Tamara och jag ser ett avlångt bord och många stolar (se bilaga 

7), tavlor och ett gammalt träskåp med olika djurmotiv inristade på dörrarna. Jag ser att 

Tamara går fram till skåpet och känner på djurmotiven med fingrarna. Hon vänder sig till mig 

och undrar varför man har ristat in djur på garderoben. Jag skakar på huvudet och svarar att 

jag inte vet. Därefter går hon ut ur rummet och till hallen där hon ställer sig framför två tavlor 

som föreställer en äldre man och en ung kvinna.  Hon frågar mig vilka de är. Jag berättar lite 

kort kring dessa två personer. Jag upplevde att Tamara ”sög åt sig” allt hon såg och det som 

sades. Vi fortsätter att titta i de övriga rummen. När vi kommer fram till bilen så ser jag på 

henne att hon tittar en sista gång på slottet innan hon sätter sig i bilen. Under de fem veckor 

som jag gjorde min praktik (under mars månad 2008) passade jag på att fråga Tamara om hon 

vet vad ordet slott betyder. Då log hon och återberättade vår utflykt till slottet.  

 

Sammanfattningsvis framkommer det av intervjuerna att båda lärarna anser att Tamara är 

ambitiös, nyfiken, ansvarsfull och en motiverad tonårig. Svagheterna ligger i att hon ser 

kunskap som kvantitet och inte kvalitet. Tamaras inlärning gynnas när hon får se ord i konkret 

form. 
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7. Analys 
 
Kapitlet är indelat i två avsnitt, inre och yttre resurser. Varje avsnitt har ett antal 

underrubriker, från de intervjuer och samtal som jag har haft med Tamara, klassläraren och 

modersmålsläraren. Den röda tråden i det första avsnittet är inre resurser som sedan 

sammankopplas med teorierna. Andra avsnittet kommer att redovisas på samma sätt men med 

yttre resurser som den röda tråden. Med min genomgång av de två perspektiven är jag 

angelägen om att belysa hur en analfabets värld kan se ut genom den forskning som jag har 

redovisat.  Tillsammans med hypoteser från Krashen, teorier från Vygotskij och Bakhtin och 

material från datainsamlingen ska dessa bli mina verktyg för en analys. Som avslutning 

kommer jag att redovisa mina slutsatser av analysavsnitten där jag försöker besvara 

uppsatsens frågeställningar: 

• Hur kan en tonårig somalisk flickas språkutveckling beskrivas? 

• Vilka yttre och inre resurser är gynnsamma för hennes inlärning? 

• Hur kan undervisningen stödja Tamara i hennes språkutveckling? 

7.1 Inre resurser 

I detta avsnitt kommer Vibergs faktorer i modellen för andraspråksinlärning (1994:16) att 

behandlas utifrån intervjuerna. Faktorerna är inlärning och individuella skillnader samt 

Vygotskijs teori, the zone of proximal development (1978).  

7.1.1 Första intervjun: Tamaras förväntningar inför mötet med den nya 
skolan och det nya språket. 
 
Den första intervjun handlar bl.a. de blandade känslor hon hade första gången hon kom till 

den svenska skolan. Hon finner glädje i att gå i skolan. Hennes inställning till att lära sig det 

nya språket är positiv. Hennes första tankar när hon kom till skolan var: ”jag visste att jag 

skulle lära mig något”. Hennes förväntningar på det nya språket var till en början rädsla ”jag 

var lite rädd. Kanske förstår jag inte det här. Men sen efter att jag hörde svenskan många 

gånger märkte jag att här kan jag lära mig. Från början var det svårt men när jag hörde dig 

eller någon annan tala blev det blir lättare”. Jag tolkar Tamaras uttalanden som att hennes 

inställning till skolan och språket har ändrats från en negativ till en positiv inställning. Det 

talar Krashen om i sin andra hypotes, the affektiv filter Hypothesis. Han anser att individens 
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inställning (positiv eller negativ) till målspråket är en viktig aspekt för att inläraren ska lära 

sig det nya språket (se vidare avsnitt 4.2).   

7.1.1.1 Individuella skillnader 
För att kunna utöka sitt ordförråd tittar Tamara medvetet på svenska program och nyheter på 

sin fritid. Vidare berättar hon att hon, när hon får höra ett nytt ord, uttalar ordet för att sedan 

skriva ner det. Tillvägagångssättet gynnar hennes inlärning av det nya språket. Detta kan 

förklaras med hjälp av Vibergs modell för andraspråkinlärning där individuella skillnader som 

motivation och inlärningsstil bl.a. ingår i (mer om detta i avsnitt 4.1.). 

7.1.1.2. Den potentiella utvecklingen 
Tamara skildrar i intervjun hur hon tar hjälp av sina jämnåriga somaliska vänner när hon 

behöver hjälp med att förstå de ord som hon inte känner till. Detta har bidragit till att hon 

upplever att hennes ordförråd utvecklas ”jag tycker att jag börjar förstå mer och mer ”. 

Vygotskij beskriver hur den potentiella utvecklingen aktiveras när barnet samarbetar med 

kunniga kamrater. Detta medverkar till att barnet lär sig och utvecklas från en nivå till en 

annan (se avsnitt 4.3.).  

7.1.2 Andra intervjun: Inlärning 
Under den andra intervjun berättar Tamara att hennes inlärning gynnas när hon får lyssna när 

andra talar svenska men även att hon själv försöker tala med andra på målspråket. Tamaras 

resonemang bygger på att hon själv måste ta initiativ till att börja tala ”om jag ska vara tyst 

kan jag inte lära mig något”. Eftersom Tamara kommer från ett samhälle där den dagliga 

kommunikationen sker muntligt är det mer betydelsefullt för Tamara att lära sig via samtal. 

Det är genom dialogen som hon kan göra sig förstådd men även skapa förståelse och mening. 

Detta är något Bakhtin talar om (se avsnitt 4.4).  

 

Under samtalets gång berättar Tamara att hon har en bra relation till sin klasslärare och till 

sina jämnåriga kamrater i skolan. Hon känner sig trygg och har ett stort förtroende för sin 

lärare. Tamara upplever att klassläraren tar vara på de saker som hon är duktig på i 

klassrummet.  Krashens teori, the affective filter hypothesis, som handlar om elevens trygghet 

och tillit i undervisningen men även till sin lärare blir här viktig som förklaringsmodell (se 

avsnitt 4.2.).   
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7.1.3. Tredje intervjun: Individuella skillnader 
 
Under den tredje intervjun får jag följa med Tamara på en slöjdlektion där jag får se en 

självständig och självsäker Tamara träda fram. Hon vet vad saker och ting är, hon rör sig fritt i 

slöjdsalen och hon frågar sällan om hjälp. Jag ser att Tamara är avslappnad och bekväm. Hon 

berättar att hon vill lära sig att sy så att hon kan visa sin mamma hur en symaskin fungerar. 

Detta visar Tamaras starka självförtroende. Min egen tolkning är att hon här känner sig jämlik 

med de övriga eleverna. Orsaken tror jag är att undervisningen bygger på praktiska moment 

där elevernas kunskaper inte skiljer sig så mycket. Detta kan förklaras bättre med Krashens 

resonemang om hur viktigt det är att eleven känner trygghet i sin språkinlärning för att den 

ska vara effektiv.  Här har pedagogen lyckats skapa en stämning av trygghet och nyfikenhet i 

undervisningen (se avsnitt 4.2).  

 

Under slöjdlektionerna visar hon sin självständighet genom att hon försöker lösa sina 

uppgifter i arbetsböckerna innan hon ber läraren om hjälp. Det är ett tecken på mognad. Något 

som ytterligare belyser hennes mognad är att hon i intervjun berättar att hon hjälper sin lilla 

syster med hennes läxor. Ett annat tecken på mognad är att hon inte protesterar när hon 

arbetar med en mattebok som är avsedd för årskurs tre. Barnets mognad är en av aspekterna 

som ingår i faktorn individuella skillnader (se avsnitt 4.1). När det gäller den allmänna 

intelligensen, som också ingår i individuella skillnader, har hon andra kunskaper och 

erfarenheter från sitt hemland än sina jämnåriga kamrater. Tamara är medveten om att 

klasskamraternas kunskapsnivå är högre än hennes. Hon berättar att klasskamraterna ”kan 

mer än mig”.  

7.1.4. Fjärde intervjun: Inlärning 
Vårt fjärde samtal handlar om Tamaras tankar och åsikter kring hennes inlärning. Tamara 

berättar att dialogen är mycket viktig för hennes språkinlärning. Hon tycker om att sitta i 

helklass då hon lyssnar på när klasskamraterna och läraren samtalar med varandra. Hon 

upplever att det är viktigt för henne att hon får återberätta det hon har läst och att det finns 

någon som kan lyssna. Detta kan sammankopplas med Bakhtins teori om dialogicitet (se 

avsnitt 4.4).    
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7.1.4. Samtal med modersmålsläraren: Motivation 
Modersmålsläraren är förvånad över Tamaras språkutveckling i det somaliska språket. 

Läraren upplever att motivation och viljan är mycket stark hos henne. Hon läser gärna böcker 

under sportlovet. Hennes starka vilja medverkar till att hon närmar sig steget för att utveckla 

den kommunikativa kompetensen (se avsnitt 4.1).  

7.1.5. Intervju med klassläraren: Individuella skillnader 
 
Intervjun med klassläraren handlar om hans tankar och åsikter om Tamaras språkinlärning. 

Klasslärare upplever att Tamara är medveten om att hon inte har lika mycket skolerfarenhet 

som andra jämnåriga. Han berättar att hon försöker arbeta in det. Vidare beskriver han hur 

tacksam hon är för att hon får gå i skolan.  Hennes starka personlighet som inte låter sig 

trampas ner av någon är också något hon nämner samt hur mogen hon är för sin ålder och hur 

hon därför kan se nyttan av att lära sig vissa saker ur ett vuxenperspektiv. Hon har en sällsynt 

hög vilja att lära och har intellektuella förutsättningar. Läraren anser att hon är medveten om 

hur hon ska förbättra sin språkinlärning. Detta talar Viberg om som faktorn individuella 

skillnader (se 4.1).    

 

7.1.6. Oplanerade samtal med Tamara: Inlärning och motivation 
 
I en av våra samtal berättar Tamara för mig vad hon gör på sin fritid. Hon läser koranen 

tillsammans med andra kvinnor eftersom hon vill förbättra sin koranläsning och så har hon 

börjat titta på engelsktalande filmer. Hon försöker lära sig engelska genom att läsa den 

svenska översättningen. Detta tyder på hennes starka motivation som Viberg talar om. Min 

tolkning är att när hon vill lära sig något satsar hon allt.   

 

I samtalen med Tamara framkommer det att hon reflekterar över många saker som hon vill ha 

svar på. Ett exempel är när vi promenerar från slöjdlektionen då hon ber mig förklara vad 

ordet ”möjligen” betyder. När jag gör ett försök att förklara för henne märker jag att hon 

anstränger sig för att återberätta det jag säger med egna ord, med den lilla svenska hon kan. 

Mitt inflöde av information bearbetar hon i sig själv genom att försöka förstå det som sägs.  

Hon försöker ha en dialog med sig själv. Här kan exemplet sammankopplas med Vygotskijs 

utvecklingsteori, the actual development där barnet försöker lösa uppgifter på egen hand utan 

någon vuxen eller jämnårig kamrat. Ett annat exempel på Vygotskijs teori är när jag fick till 

uppgift av klassläraren att sitta med Tamara och låta henne läsa 100 kortord. Tamara gjorde 
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klart för mig att hon ville läsa orden själv först och de ord som hon kände igen ville hon ge 

betydelsen på. Detta skulle ske utan min hjälp. Hon meddelade mig när hon ville ha min hjälp.  

 

Under en lektion som jag hade med Tamara stötte vi på ordet ”slott”. I denna situation hjälpte 

inte bilderna som vi hittade på nätet utan vi var tvungna att åka till ett slott för att se det. När 

Tamara gick omkring i slottet och upplevde hur ett slott kunde se ut fick ordet en annan 

betydelse för henne. Detta kan förklaras med hjälp av Vygotskijs teori, den potentiella 

utvecklingsnivån. För att Tamara skulle förstå ordet slott fick hon samarbeta med en vuxen 

som kunde förklara och visa byggnaden. När hon hörde ordet slott sådde hon ett frö. När hon 

fick se slottet fick fröet näring och började blomma till en ny kunskap.  Dialogen mellan mig 

och Tamara bidrog till ett lärande hos henne. 

7.2 Yttre resurser 
Avsnittet kommer att redovisas utifrån data från intervjuerna tillsammans med Vibergs 

faktorer (social situation, undervisning), Bakhtins teori om samtal och Krashens hypoteser.  

7.2.1 Första intervjun: Tamaras sociala situation i hemlandet 
Under den första intervjun berättar Tamara om sin sociala situation (Viberg 1994) som i 

hemlandet bestod i att hjälpa sin mamma med hushållsarbete. Tamara hade varken vänner 

eller gick i skolan eftersom hennes föräldrar inte uppmuntrat henne. Hennes föräldrar har inte 

gått i skolan men kan skriva och läsa ändå7. Sammanfattningsvis kan man konstatera att 

Tamaras sociala situation inte har gynnat hennes chanser till kontakt med skriftspråket.   

7.2.2 Andra intervjun: Muntlig kommunikation 
Under vårt andra samtal framkommer det att hon varken har sett en somalisk tidning eller en 

skylt på gatorna i hemlandet, eftersom samhället är uppbyggt på muntlig kommunikation. 

Tamara berättar att när hon handlar i en affär talar hon om för försäljaren vad hon vill 

inhandla. Dialogen blir ett verktyg till att göra sig förstådd och bli förstådd (se Bakhtin i 

avsnitt 4.4). Eftersom Tamara bor i ett segregerat bostadsområde i Sverige där alla invånare 

har utländsk härkomst blir hennes kontakt med svenska språket och svenskar ytterst liten. Hon 

berättar att den enda kontakt med svenskar hon har är när hon handlar i närbutiken. Vidare 

talar Tamara om att hon har blivit bättre på att titta på svenska teve-program. Det påverkar 

Tamaras språkinlärning på ett negativt sätt att hon inte får samtala med svenskar på svenska 

tillräckligt ofta för att skapa ett lärande (se Bakhtin avsnitt 4.4.). 

                                                 
7 Tamara berättar att hon inte vet hur hennes föräldrar har lärt sig skriva och läsa.  
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7.2.3. Tredje intervjun: Undervisning 
 
Den tredje intervjun skildrar hur en vanlig dag i Tamaras liv kan se ut från det att hon börjar 

skolan till det att hon går och lägger sig. Mina iakttagelser visar att Tamaras skolundervisning 

bygger på en svensk traditionell undervisning förutom lektionerna i koranläsning och bön. 

Mina observationer visar att det är pedagogen som bidrar med material som ska gynna 

Tamaras lärande, d.v.s. hon har en mattebok som motsvar hennes nivå och arbetsböcker för 

elever med svenska som andraspråk. När hon stöter på problem i arbetsböckerna eller 

läroboken frågar hon alltid efter hjälp. Dessa iakttagelser kan kopplas till Krashens hypotes 

om the acquisition and learning hypothesis. Krashen menar att learning står för inlärning 

genom traditionell språkundervisning och refererar till medveten språkinlärning. Det är 

pedagogen och pedagogens hjälpmedel som bestämmer förutsättningar för elevens lärande (se 

avsnitt 4.2). Acquisition handlar, som jag nämnde tidigare, om omedveten språkinlärning 

genom interaktion, där eleven utvecklar en känsla för vad som är rätt och fel i språket utan att 

eleven kan förklara varför ett visst språkuttryck är korrekt. Tamara har inte kommit till den 

nivå där hon vet vad som är rätt eller fel i språket ännu.  

 

7.2.4. Klassläraren: Undervisning 
 
Läraren berättar att han försöker ha mycket muntlig framställning i sin undervisning men 

befarar att nivån kan bli för hög för henne. För att öka Tamaras intresse för att lära sig 

målspråket försöker läraren att prata med henne och inte till henne. Han låter henne ta 

initiativet till att förbättra sin språkutveckling eftersom hans resonemang bygger på att viljan 

måste komma från henne själv. I undervisningen försöker läraren visa på likheter och 

skillnader mellan ämnet och hennes kulturella bakgrund. Detta kan man koppla till Vibergs 

modell där faktorer som undervisning och individuella skillnader ska leda till utvecklingen av 

den kommunikativa kompetens, som Tamara behöver uppnå (se avsnitt 4.1).   
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8. Slutsatser och diskussion 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera resultatet av analysen och redogöra för mina 

slutsatser. Därefter resonerar jag kring styrkor och svagheter i studien. Jag avslutar avsnittet 

med att föreslå hur studien skulle kunna vidareutvecklas.  

 

En slutsats som jag har kommit fram till är att Tamara har både bra och dåliga förutsättningar 

att lära sig målspråket. Det positiva är att hon har viljan, motivationen och styrkan att lära sig 

läsa och skriva. Hon tar själv initiativ till sin inlärning genom att t.ex. ta hem extra läxor. Hon 

känner både trygghet och tillit till sina klasslärare. Tamara har en positiv inställning till det 

nya språket samt är mogen för sin ålder. En annan slutsats är också att Tamaras yttre resurser 

inte är tillräckliga för att driva fram en effektiv språkinlärning. Hon tittar på svenska teve-

program och läser svenska böcker men frågan är om detta är tillräckligt. Personligen tror jag 

att hennes inlärning av målspråket hade varit mer effektiv och gynnsam om hon hade funnits i 

en skola där fler elever haft svensk bakgrund. Detsamma gäller hennes bostadsområde. 

Hennes inre resurser är enligt min tolkning avgörande för hennes språkutveckling i hennes 

nuvarande situation. Tamaras inre resurser är bl.a. den drivande kraften. Hon upplever att 

hennes språkinlärning förbättras när hon nyttjar den muntliga kommunikationen som hon är 

van vid från hemlandet. Tamara upplever att det är lärorikt när hon får återberätta en bok som 

hon har läst för en lärare. Det är viktigt för henne att det finns någon som lyssnar när hon 

talar.  En annan slutsats är att undervisning har en stor betydelse för Tamara med tanke på att 

Tamaras inflöde av det nya språket sker främst bl.a. i klassrummet. De flesta intervjuerna 

visat att dialogen är oerhört viktig för hennes språkutveckling. 

 

Mitt syfte med denna studie är att låta Tamara beskriva hur hennes språkinlärning sker. 

Tamara är uppvuxen i ett oralt samhälle där kulturen och individens tänkande är konkret och 

situationsbundet och hon har inte sett bilder eller skrift i sitt hemland. Tamara har visat vid ett 

tillfälle att hon inte förstod en uppgift som visade bilder på en näringskedja. Hon kunde inte 

förstå vad bilderna förmedlade och vad de föreställde. Då jag vid ett annat tillfälle visade 

Tamara ett slott i verkligheten fick ordet därefter en reell innebörd för henne. Qarin Franker 

kallar detta för visuell litteracitet (se 2.2). Ett annat exempel på hur hennes språkinlärning går 

till är när hon får använda alla sina sinnen. Det som gynnar hennes språkinlärning är när hon 

får skriva, läsa, lyssna och se föremålet/föremålen i konkret form. Hennes somaliska vänner i 

skolan upplever hon som en stor hjälp där hon kan få hjälp av olika slag. Kuyumcu anser att 
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fasta rutiner i skolan är ett viktigt element i undervisningen. Tamara har berättat i ett av våra 

samtal att hon känner sig trygg när hon ser sin lärare varje dag när hon kommer till skolan. Ett 

annat exempel på fasta rutiner är när hon har syslöjd. Hon vet vad hon ska göra och var 

materialet ligger. Det som inte gynnar hennes språkinlärning är bristen på kontakt med 

svenska barn och vuxna. 

 

Franker (2004) påpekar att det är betydelsefullt för elever som lär sig ett andra språk att deras 

resurser, såsom erfarenheter och kunskap, används i undervisningen. Tamaras klasslärare har 

försökt att visa Tamara likheter och skillnader mellan hennes kulturella bakgrund och ämnet. 

Modersmålsläraren låter Tamara läsa tjocka böcker som handlar om somaliska kvinnor i 

hemlandet. Tamara är intresserad av att läsa dessa böcker. Min tolkning är att detta gynnar 

hennes språkinlärning både på modersmål och målspråk.  

 

Kuyumcu (1994) diskuterar bl.a. olika arbetssätt som ska gynna inlärningen hos analfabeter. 

Arbetssätten innebär att människans alla sinnen aktiveras. Det som jag saknar i Kuyumcus 

diskussion kring arbetssätt är en problematisering av dessa. Jag kan tycka att hennes 

diskussion är en generalisering. I lärarutbildningen har jag fått lära mig att alla metoder inte 

gynnar alla elever. Väljer jag att t.ex. låta Tamara skriva en berättelse betyder det inte att hon 

har lärt sig något av uppgiften. Men kanske börjar hon så småningom förstå genren. Min 

tanke som pedagogiska ledare är att elever måste utmanas genom variation av arbetsmetoder 

för att lära sig. Undervisningen får inte hamna på en årskurs tre nivå där eleverna enbart 

översätter sina vardagskunskaper till svenska ord.  

 

Franker anser att undervisningsmaterialet inte ska vara av det ”traditionella” slaget utan vara 

mer bundet till samhällslivet, vilket även Kuyumcu poängterar i sin artikel. Jag anser att 

alfabetiseringsundervisningen ska ha en koppling till samhällslivet. I Tamaras fall är det 

ytterst viktigt eftersom hon inte är delaktig i samhällslivet och har liten kunskap om och 

erfarenheter av vad som finns runt omkring henne. Hon har inte heller tillgång till de 

fritidsaktiviteter som ungdomar vanligen har idag.  

 

Jag kan inte på något sätt konstatera eller fastställa att Tamaras tänkande har ändrats från 

konkret och situationsbundet till abstrakt tänkande sedan hon började lära sig skriva, läsa och 

räkna. Men det jag vet är att hon har Koranläsning både i skolan och på fritiden. Hon har 
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utvecklat en kompetens i att hålla stora kvantiteter av information i huvudet8. Dilemmat kan 

vara att hon fastnar i metoden att ”mata in och rapa upp” utan att analysera och reflektera över 

det hon lär sig. Tamaras klasslärare har poängterat i intervjun att Tamaras svagheter ligger i 

att hon vill lära sig mycket nytt utan att få det gamla befäst. Min tolkning är att hon ser 

kunskap som kvantitet och inte kvalitet. Detta gynnar inte hennes språkinlärning.   

 

En faktor som kan påverka hennes språkinlärning är avsikten att stanna (se Viberg avsnitt 

3.2.3.). I en av intervjuerna berättar hon att har viljan att åka till hemlandet i framtiden när det 

blir fred. Men samtidigt säger hon att hon vill lära sig det nya språket för att få jobb. Detta 

kallar Viberg för instrumentell motivation. Hur Tamaras framtid ser ut kan jag inte veta, men 

det jag vet är att om hon vill lära sig skriva och läsa på svenska som kommer hon att göra det. 

Min teori är att hon inte kommer att återvända till sitt hemland eftersom hon i Sverige har 

större valmöjligheter att förändra sitt liv, vilket hon kommer att upptäcka ju äldre hon blir. 

Men däremot tror jag att hon återvänder till Somalia när hon blir gammal. Jag kan även hålla 

med Tamaras klasslärare om att ”hon kommer att gifta sig och bilda familj innan hon har 

pröva på att leva ett eget liv”. Jag tror att den somaliska kulturen och traditionen är djupt 

inrotad hos Tamara.  

 

En fördel med att intervjua Tamara med en tolk är att Tamara har kunnat uttrycka sina tankar 

och åsikter och jag har kunnat få fram det jag vill ha sagt till henne. Men sanningen är att jag 

inte tycker att det har varit bra alla gånger med en tolk. Det har varit mer som ett hinder än en 

tillgång. Dilemmat har varit att personen inte har tolkat mina frågor korrekt. Jag tror att detta 

har påverkat resultatet.  

 

Nu i efterhand kan jag känna att jag inte har svarat tillräckligt på alla mina tre 

frågeställningar. Jag har upplevt att frågorna går in i varandra. Den första och den andra 

frågeställningen har varit svåra att besvara. Jag hade kanske fått bättre svar om Tamara och 

jag själva suttit ensamma. Men det hade förstås krävt att Tamara kunnat förmedla sina 

erfarenheter på svenska.  

  

                                                 
8 Koranläsningen innebär att eleven måste lära sig Koranverser utantill i en viss melodi och återläser den utan 
stöd. Man kan läsa Koranen på sju olika sätt. Syftet med koranläsningen är att kunna hela Koranen utantill.  
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8.1 Vidare forskning 
 

De dilemman som jag har upplevt när jag har letat litteratur kring analfabetism och 

alfabetisering hos tonåringar har varit problematisk. Forskning kring analfabetism och 

alfabetisering har riktat in sig på vuxna, vilket gäller både nationellt och internationellt. Det 

finns många studier kring vuxna analfabeters bakgrund, vardagsliv samt undervisning och 

arbetssätt. Men jag är optimist. Jag tror att i framtiden kommer det att komma mer forskning 

som riktar in sig på tonåringar, eftersom Sverige har tagit och förmodligen kommer att ta 

emot flyktingar från länder där analfabetism finns. Detta kommer att leda till att den svenska 

skolan kommer att få många ungdomar som inte kan läsa och skriva, vilket betyder att 

kunskapsbehovet ökar.   

Efter denna studie är jag oerhört intresserad av att ta kontakt med Tamara om ett antal år och 

ställa samma frågor till henne och då få ta del av henne åsikter och tankar kring hennes 

språkinlärning. Jag önskar att jag får möjlighen i framtiden att vidareutveckla denna studie. 

Det är min dröm. 
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Bilaga 1 
 
Tiden i Sverige 
 

1. Hur länge har du bott i Sverige? 
2. Innan du kom till Sverige bodde du i Somalia. Kan du berätta för mig hur en vanlig 

dag i ditt hemland såg ut? 
3. Var spenderade du din tid för det mesta? 
4. Vilka språk kan du läsa och skriva? 
5. Gick du i skolan i Somalia? 
6. Ville du gå i skolan? 
7. Vad har mamma och pappa för åsikter om skolan? 
8. Vilka språk kan dina föräldrar både läsa och skriva? 
 

Skolan i Sverige 
9. Vad tycker du om att gå i skolan i Sverige? 
10. Kan du beskriva dina första tankar när du kom till din skola i Sverige? 
11. Kan du beskriva dina förväntningar på att lära dig ett nytt språk? 
12. Har dina förväntningar uppfyllts tycker du? 
13. Det här med att börja lära sig ett nytt språk är något nytt för dig. Min fråga är om du är 

medveten om hur du lär dig nya ord? 
14. Hur gör du för att lära dig nya ord? 
15. Nu har du gått i skolan snart i sex månader. Du har fått läsa, spela memory, olika 

skrivningar med flera vilken eller vilka metoder tycker du som du känner att du lär dig 
ord bäst? 

16. Hur gör du själv för att öka ditt ordförråd? 
17. Hur tycker du själv att du har utvecklats när det gäller ditt ordförråd? 
18. Trivs du i skolan? 
19. Vad vill du lära dig? 
20. Om du skulle ändra något i skolan vad skulle det vara? 
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Bilaga 2 
 
Tiden i hemlandet 
 

1. Jag undrar om du vill berätta och beskriva för mig hur samhället såg ut där du bodde. 
Fanns det texter, skyltar, tidningar? 

2. När du bodde i Somalia, berättade du för mig att du hjälpte till med hushållsarbete 
hemma. I det samhälle som du bodde i hjälpte kvinnorna varandra med till exempel att 
baka, laga mat? 

3. Samlades kvinnorna för att läsa koran högt för varandra? 
4. Gjorde du det i hemlandet? 
5. Kan du Koranen utantill? 
6. Du berättade för mig hur man lagar Halawad. När du bakade vad använde du för mått?  
7. Visste du att så här mycket räcker till fyra personer som ett exempel? 

 
Inlärning 
 

8. När du skulle handla för första gången staden x åt din mor hur hittade du vägen till 
affären?  

9. Vad tog du hjälp av?  
10. Förra gången vi träffade talade du om för mig att du skulle vilja prata mer. Jag frågar 

dig en gång till hur lär du dig bäst? 
11. Kan du se att något gör att du inte kan lära sig så bra? 
12. Vad är det som gör det lättare för dig att lära dig i skolan ?(skriva/tala/läsa) 
13. Hur upplever du sin relation till läraren?(förtroende) 
14. Upplever du att din lärare tar vara på de saker som du är duktig på i klassrummet? 
15. Finns det något som du saknar hos din lärare? 
16. Är det något som du skulle vilja ändra på i undervisningen? 
17. Är det något som du skulle vilja att din lärare lyfte fram i relation med dig? I 

undervisningen? 
18. Du får en uppgift av mig att skriva en kort påhittad berättelse. Vad är det första du 

tänker på? Planerar du hur du ska skriva berättelsen och vad den ska handla om?  
 
 
Inre och yttre resurser 
 

19. Hur trivs du i skolan?  
20. Vilka egenskaper känner du är speciellt bra att ha när man börjar en skola där de talar 

ett annat språk? 
21. Har du dem? Saknar du dem?(berätta om mina svaga och starka sidor) 
22. När du är i klassen känner du dig trygg?  
23. Känner du dig lika duktig som alla andra elever på skolan? 
24. Nämn tre egenskaper som du tycker är det bästa med dig själv? 
25. Är det något som du tycker att du saknar hos dig själv? 
26. Du berättade för mig förra mötet att du tittar på svenska program så som nyheter. Vad 

tittar du på mer? 
27. Lyssnar du på svenska radiokanaler? 
28. Läser du svenska böcker? Vad heter de? 
29. Området där du bor finns det några svenskar? 
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30. Skulle du vilja ha mer kontakt med svenskar eller känner du att du inte har behov av 
det? 

31. Vill du tillbringa hela ditt liv i Sverige? 
32. Vill du återvända till Somalia när det blir fred? 
33. Påverkar detta dig din inställning till att lära dig svenska? 
34. Vad tycker dina föräldrar om att du lär dig svenska? 
35. Hur upplever du svenska språket? 
36. Vad tycker du om svenska språket? 
37. Vad vill du använda det svenska språket till? (tala med svenskar, jobb) 
38. Jag har förstått att du har många somaliska kompisar. Pratar du somaliska eller 

svenska med dem? 
39. Försöker du prata svenska med dina somaliska kompisar?  
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Bilaga 3 
 

1. Jag vill att du berättar för mig hur din dag ser ut från att du vaknar till att du går och 

lägger dig? 

2. Brukar du gå du själv till skolan? 

3. Vad gör du när du kommer till skolan? 

4. Vad gör du när du slutar skolan? 

5. Vad gör du när du kommer hem? 

6. När brukar du göra dina läxor? 

7. Är det någon som hjälper dig? 

8. När går du och lägger dig? 

9. Du berättade för mig i en av intervjuerna att du tittar på svenska kanaler. Vad är det 

som gör att du på svensk tv? 

10. När under dagen tycker du att du lär dig bäst? 

11. När du är i en helklass tycker du att du lär dig något eller tycker du det är bättre att du 

sitter själv med en lärare? 

12. Vilka böcker tycker du är roligt att arbeta med? 

13. Vilken lärare tycker du att du lär dig bäst av? 

14. Vilket arbetssätt som hon lär sig bäst? 

15. Vi har arbetat med att använda alla våra sinnen när vi pratar om saker och ting. Vad 

tycker du om det? 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 53

Bilaga 4 
 

1. Hur ser din dag ut? 
2. När brukar du vakna på morgonen? 
3. Kan du berätta för mig vad du gör från att du vaknar till att du börjar skolan? 
4. Hur tar du dig till skolan? 
5. Vad brukar du göra när du kommer till skolan? 
6. Vad brukar du göra när du kommer hem från skolan? 
7. Brukar du hjälpa mamma när du kommer hem från skolan? I så fall med vad? 
8. När brukar du göra dina läxor? 
9. Du berättade för mig att du tittar på nyheterna och några svenska program ibland. När 

brukar du göra det? 
10. Brukar du hjälpa din lillasyster med hennes läxor eller är det mamma och/eller pappa 

som hjälper lillasyster? 
11. Vad gör du innan du går och lägger dig? 
12. När brukar du gå och lägga dig? 

 
Inlärning 

 
13. När under dagen lär du dig bäst? 
14. Hur upplever du din inlärning i en helklass/smågrupper? 
15. Vilken/vilka bok/böcker tycker du är roligt att arbeta med? 
16. Vilken/vilka bok/böcker tycker du är tråkligt att arbeta med? 
17. Vilken lärare tycker du att du lär dig bäst av? Varför? 
18. Vilken/vilka arbetssätt gynnar din inlärning? 
19. Lär du dig bäst när du får använda din kropp (att se föremålet, höra föremålets namn, 

uttala föremålets namn och känna föremålet)? 
20. Tycker du att bilder i undervisningen underlättar din inlärning av till exempel ord eller 

spelar det ingen roll? 
21. Kan du beskriva en situation när du känner att ”nu lärde jag med detta”? 

 
.  
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Bilaga 5 
 
Frågor till klassläraren: 
 

• Hur tycker du Tamara har utvecklats i svenska språket från att du träffade 

henne från första gången till nuläget?  

• Vad tror du det är som driver hennes inlärning och utveckling?  

• Vilka förutsättningar anser du hon har för att lära sig det nya språket?  

• Varje elev är unik på sitt sätt, kan du berätta för mig på vilket sätt är hon unik? 

Vilka är hennes starka och svaga egenskaper tycker du?  

• När du lägger upp din undervisning tänker du på hur du ska ta hänsyn till 

henne i undervisningen?  

• Hur gör du som pedagog för att öka hennes intresse till lära sig svenska 

språket? Hur får du henne delaktig i undervisningen?  

• På vilket sätt får hon ta ansvar för sin inlärning?(i skolan och utanför)  

• Vad tror du om hennes framtidsutsikter?  
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Bilaga 6 
 

•  
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Bilaga 7 

 
 


