
 
Syfte med detta paper är att genom ett resonemang öka förståelsen för hur elever med svenska 
som andraspråk i år nio relaterar till undervisning och den mångkulturella skolan. Ur 
databanken Skrivbanken, med uppsatser från det nationella provet 2003, valdes sexton texter 
med rubrikerna Mina skolår och Min syn på skolan, ut. Uppsatserna formulerades i en 
provsituation där eleverna fick i uppgift att framställa sin skoltid. Uppsatserna studerades som 
delar av fullständiga livsberättelser och som personliga minnen (Atkinson, 1998; Polkinhorne, 
2005) och det som berättats tolkades ur ett etnicitetsperspektiv. För att nå mitt syfte undrade 
jag vad eleverna berättade om framgång i skolan, modersmål och andraspråk. 
 
Alla berättelserna om skoltiden handlar om förväntningar och relationer både till andra 
barn/elever och till vuxna i skolan. På ett övergripande vis framstår grundskoletiden som 
förknippad med roliga och tråkiga minnen som exempelvis hänger samman med uppbrott och 
otrygghet som i sin tur har förorsakat elevers stress eller rädsla för att de andra barnen kunde 
vara elaka. Detta har gett upphov till osäkerhet, brist på kontinuitet och avsaknad av 
sammanhang. Anledningarna till uppbrott kunde vara att klasser delades eller att enskilda 
elever fick särskiljd undervisning. Att klasser delades eller elever särskiljdes berodde 
exempelvis på skolors organisation där klasser ordnades med utgångspunkt i elevers 
andraspråk. Det blir tydligt både att elever har mått bra i skolan men i det berättade synliggörs 
också minnen av att ha upplevt mobbing, orättvis behandling och konflikter.  
 
Min tolkning av de minnen eleverna valde att berätta om i sina uppsatser presenteras tematiskt 
och i löpande text som stärks med exakta citat från uppsatserna. Vad som framstod som extra 
viktigt presenteras under följande rubriker. Jag var jättenervös, rädd och osäker, Där fick jag 
lära mig svenska, Det var inte så jobbigt med språket längre, Vi lärde oss och fick kompisar, 
Man ska få ta ansvar, vara delaktig och trivas i skolan och Minnen som följer livet ut. 
Avslutningsvis reflekteras över resultatet i förhållande till den inledningsvisa genomgången 
av formuleringar i läro- och kursplaner. 
 
Resultatet visar hur jag kan förstå hur andraspråkselever relaterar till undervisning och skola 
genom att studera uppsatser om livet i skolan. Därigenom har exempel getts på hur lärare, 
genom att tolka och reflektera över elevers berättade minnen om exempelvis sin skoltid, både 
kan lära om elever och bättre förstå hur de relaterar till undervisning och skola. Dialog och 
reflektion över lärande via skrivna berättelser om skollivets historia utgör i denna text därmed 
exempel på kompetensutvecklande arbetssätt för lärare.  
 


